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Abstract 

The aim of this master thesis is to investigate the development on the Swedish book market 

for the beginning of the 21
st
 century. During the 21

st
 century a lot of things have happened on 

the Swedish market for library books. Twenty years ago in reality only one company existed 

that could deliver books with the demanded equipment to the libraries, but in year 2010 there 

are four companies offering the same service. Other news during this time is bookshops on 

internet. We found this development interesting and therefore decided to contact the four 

companies as well as six libraries to find out what they thought of the new situation. New 

factors for the companies to deal with was competition and the upcome of the law of 

procurement, while the libraries had to reconsider the accustomed procedures for purchasing 

books. We made personal interviews with representatives for the four companies as well as 

with representatives for six libraries of different sizes. We found that some of the companies 

were uncertain about the competition and they also claimed that the law of procurement did 

not work as planned. However, almost all libraries found that the arisen competition was 

useful; the costs of books was cut back, the delivery times got shorter and all libraries found 

the opportunity of buying books on-line as very helpful and practical.  
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1. Inledning  
Under början av 2000-talet har mycket hänt, och händer fortfarande, för folkbiblioteken, både 

när det gäller bibliotek och biblioteksbokmarknad
1
 (behandlas utförligare i kap. 3). Tidigare 

köpte folkbiblioteken biblioteksutrustade böcker huvudsakligen från endast ett företag, 

(Bibliotekstjänst) Btj. I dagsläget finns det fyra större aktörer, Adlibris, Boktjänst, Bokus och 

Btj, på samma marknad och den här konkurrensutvecklingen har inte varit helt problemfri för 

de inblandade. Sedan 1992, då lagen om offentlig upphandling trädde i kraft, är många 

bibliotek också skyldiga att göra upphandlingar av till exempel bok- och mediainköp och 

genomförandet av detta har inte heller varit problemfritt. 

 

Vi kommer i den här undersökningen att intervjua representanter för fyra bokhandelsföretag, 

sex bibliotekarier, länsbibliotekarien i Värmland samt representanter för Karlstad kommuns 

upphandlingsenhet. Av de tolv intervjuerna ligger endast de tio biblioteks- och 

företagsintervjuerna till grund för den transkriberade texten som vi analyserat. De övriga har 

endast tjänat till att ge oss bakgrundsinformation inför vårt arbete. De val av informanter vi 

gjort motiveras längre fram i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

I mars 2009 deltog vi i ett tvådagars framtidsseminarium för Bibliotek Värmland och lyssnade 

då på ett föredrag om ett projekt som Adlibris håller på att utveckla. Detta innebär att de ska 

utvidga sin service med att erbjuda biblioteken i Sverige gratis bok- och mediaposter i 

bibliotekskatalogen, även i de fall då biblioteken väljer att köpa böcker från andra företag än 

Adlibris. I samband med detta började vi fundera över vad som har skett på biblioteks-

bokmarknaden under 2000-talet. Vi har bägge följt folkbibliotekens utveckling under de 

senaste tio åren och är intresserade av hur framtiden ska bli. Vi hade vissa förkunskaper med 

oss in i arbetet, främst för att en av oss arbetat drygt femton år på folkbibliotek, och vi hade 

också en del kontakter sedan tidigare inom de värmländska folkbiblioteken. Detta gjorde att 

det för oss föll sig naturligt att i vårt uppsatsarbete kontakta dessa samt att delvis formulera 

våra intervjufrågor utifrån vår kunskap om till exempel folkbibliotekens rutiner gällande 

bokinköp.  

 

Vi har under resans gång sett att det finns många åsikter, både positiva och negativa, om 

bibliotekbokmarknadens utveckling. Vi fann ämnet intressant och beslöt oss för att försöka ta 

reda på hur och varför denna utveckling har ägt rum och om utvecklingen har varit till för- 

eller nackdel för folkbiblioteken. Det är ett område som är av största betydelse för 

folkbibliotek och bibliotekarier och troligen något som de flesta har en åsikt om. Under de 

senaste åren har dessutom folkbibliotekens roll diskuterats i media, till exempel det 

personallösa biblioteket i Veberöd i Lunds kommun.
2
 I dagens samhälle verkar det dessutom 

bli allt viktigare att få tillgång till nya och beställda böcker snabbt - inom bara ett par dagar - 

ett tidsperspektiv som bara för några år sedan verkade omöjligt att uppnå.   

 

Vår intention med den här uppsatsen är att redogöra för de olika uppfattningar och 

ställningstaganden som finns hos bokföretagsrepresentanterna respektive de 

biblioteksanställda utan att ta egen ställning. Det finns förstås många olika åsikter och delade 

meningar inom det område som vi är intresserade av eftersom det handlar om konkurrens 

mellan vinstdrivande företag och ekonomiska intressen. Vi är intresserade av att föra fram 

                                                 
1
 Med begreppet biblioteksbokmarknad menar vi den marknad och de företag som erbjuder biblioteksutrustade 

böcker, det vill säga till exempel inbundna böcker, plastade böcker, böcker med strecketiketter, osv.  
2
 Det personallösa biblioteket innebär i korthet att låntagaren kan få utökad tillgång till biblioteket genom att 

registrera sig med lånekort och pinkod eller fingeravtryck. Genom att använda till exempel pinkod och 

fingeravtryck kan låntagaren sedan få tillgång till biblioteket efter ordinarie öppettider, till exempel fram till 

klockan 22 på kvällarna. 
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dessa åsikter och uppfattningar men med förståelse för att ämnet kan vara känsligt och att viss 

information kanske vinklas eller undanhålls av en eller annan anledning. 

 

Vi föreställde oss att en konkurrenssituation inom området bokleveranser till bibliotek kunde 

vara något som spelar en ekonomisk roll för både leverantörer och köpare, men att framför 

allt leveranstiden av böcker till biblioteken skulle kunna utgöra en viktig och kanske 

avgörande del i den service de erbjuder. För folkbiblioteken är inköp och leverans av nya 

böcker en stor del av den service man vill kunna ge till låntagarna. 

 

2000-talet har hittills inneburit en omställning för biblioteken. En process och ett nytänkande 

pågår inom många folkbibliotek - från att i många år endast ha haft en huvudleverantör till att 

ha flera att välja mellan. Detta är något som kanske inte ens är önskvärt för alla berörda, men 

som idag, tillsammans med kravet på upphandling, är ett faktum. I dagsläget är det bara Btj 

som kan leverera tilläggstjänsten inköpsvägledning, det vill säga de listor över nyutgivna och 

kommande böcker som distribueras till biblioteken två gånger per månad och där alla titlar 

kort recenseras av Btj:s egna lektörer (se vidare i kap. 3). Biblioteken, som enligt Furulands & 

Svedjedals (red.) Litteratursociologi: Texter om litteratur och samhälle, ”representerar den 

minst kommersiella delen av litteraturförmedlingen”, hade alltså hittills varit vana att få 

böcker och tillhörande tjänster från en och samma leverantör (Furuland & Svedjedal 1997, s. 

45).  En något utförligare diskussion om Furulands tre litterära kretslopp, där böckernas och 

litteraturens spridning i bokvärlden och biblioteken diskuteras, samt varför hans resonemang 

till stora delar idag förlorat sin giltighet följer i kapitel 4.3, Teoretiska utgångspunkter.   

 

1.2 Problemformulering 

Att den tekniska utvecklingen i samhället har påverkat både biblioteken som institutioner och 

sättet att bedriva biblioteksverksamhet kan nog de flesta hålla med om. Att kunna söka 

information på Internet och ha möjligheten att beställa biblioteksutrustade böcker via nätet 

borde underlätta för bibliotekarierna i deras dagliga arbete. Den aspekt av detta som vi blev 

nyfikna på vid det tidigare nämnda framtidsseminariet för Bibliotek Värmland 2009 var på 

vilket sätt konkurrensen mellan Internetbokhandlarna hade påverkat biblioteken och deras sätt 

att köpa böcker, men även hur konkurrenssituationen uppstått och varför.  

 

Att konkurrens ofta leder till lägre priser för konsumenterna är allmänt känt och det borde 

gälla även för biblioteken, men finns det andra aspekter som också borde tas med i 

beräkningen när en konkurrenssituation uppstår? Vi ville ta reda på hur bibliotekarierna 

uppfattade att deras arbete förändrats i och med att det idag finns fler valmöjligheter vid 

bokinköp, till exempel vilka faktorer anser de vara viktiga då de beställer böcker. För att 

kunna få klarhet i detta behövde vi först kartlägga marknaden för biblioteksböcker, hur den 

ser ut och vilka aktörer det finns som konkurrerar om biblioteken som kunder.  

 

Vi vill med vår studie undersöka vad konkurrenssituationen mellan Internet-  

bokhandlarna innebär för de bibliotekarier och Internetbokhandelsrepresentanter som vi talat 

med, vilka uppfattningar och idéer de har om konkurrensen och den offentliga upphandlingen, 

samt hur och på vilket sätt den har påverkat bibliotekarierna i deras bokinköpsrutiner.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att studera utvecklingen inom den svenska 

biblioteksbokmarknaden under början av 2000-talet, samt hur den nya situationen har 

påverkat de aktuella aktörernas verksamhet; folkbiblioteken respektive internetbokhandlarna. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vad har den uppkomna konkurrensutvecklingen inneburit för folkbiblioteken? 
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 Vilka uppfattningar och ställningstaganden har representanter för berörda 

bokhandelsföretag samt representanter för folkbibliotek om de faktorer som ingår i 

den konkurrensutsatta biblioteksbokmarknaden?  

 

1.5 Uppsatsens inriktning och upplägg 

Vårt fokus i den här studien har huvudsakligen varit hur de företeelser vi kommer att beskriva 

har påverkat biblioteken och hur de har uppfattats av dess personal, ett biblioteksperspektiv. 

Vi vill beskriva hur en offentlig upphandling av tryckta böcker går till, hur de olika företagen 

på bokmarknaden konkurrerar med varandra och hur detta påverkar bibliotekens 

inköpsrutiner. Vi vill även diskutera frågan om dessa skeenden kan komma att påverka 

biblioteket som institution, dess plats och uppgift i samhället. Vår avsikt är att utgå från 

biblioteket som en faktor i den litteratursociologiska processen, dela upp och analysera vårt 

intresseområde (bokmarknaden) i tre dimensioner för att se om delarna påverkar helheten. 

Denna inriktning har föranlett valet av de olika teoretiska perspektiven i uppsatsen, dels det 

övergripande litteratursociologiska för att beskriva bibliotekets plats på bokmarknaden som 

en del i samhället med hjälp av Furulands och andras litterära kretsloppmodeller, dels 

idéanalysen som använts för att dela upp vårt empiriska material i dimensioner, dels de fyra 

P:na och upphandlingsprocessmodellen för analys av konkurrens och offentlig upphandling 

(de 4 P:na avser Produkt, Pris, Plats och Påverkan). 

 

Att uppsatsen även inrymmer en diskussion angående bibliotekets roll och uppgift i samhället 

beror på våra informanters stora intresse i frågan. Vi valde att ha med delfrågan om 

bibliotekets roll i samhället i vår intervjuguide, dels för att få informanterna att slappna av och 

prata om sina egna åsikter, dels för att vi som blivande bibliotekarier naturligtvis är nyfikna 

på hur bibliotekets roll uppfattas av både yrkesverksamma bibliotekarier och de som står 

utanför i egenskap av besökare/låntagare/medborgare (i det här fallet representeras de av våra 

fyra företagsinformanter). Frågan väckte så engagerade diskussioner att vi slutligen valde att 

ta med delar av den i uppsatsen, även om den inte tillhör vårt egentliga fokus. Vi tycker dock 

att det är ett mycket intressant sidospår som vi gärna skulle fördjupa oss i längre fram. Det ger 

även en viss tyngd åt vårt ämne då det visar på bibliotekets stora betydelse även för icke 

yrkesverksamma bibliotekarier och att frågor kring dess roll och funktion väcker både 

engagemang och intresse.  
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

Tidigare forskning om just vårt ämne, konkurrens och offentlig upphandlings påverkan på 

folkbibliotek, har varit väldigt svårt att finna. Vi har därför fått använda oss mer av 

facklitteratur som specificerat sig på de ämnen som varit relevanta för vår undersökning, det 

vill säga grundläggande böcker som hanterar statsvetenskap, företagsekonomi, 

konkurrensproblematik och upphandling inom offentlig sektor. Dessa texter har bidragit till 

att ge oss olika perspektiv på vårt problemområde och att fördjupa oss i de mest relevanta 

områdena för vår studie. Vår intention är, genom att skissa en allmän bakgrund för 

innebörden av konkurrens, offentlig upphandling och tillvägagångssättet vid bokinköp på 

folkbibliotek under de senaste tio åren, att sammanlänka dessa begrepp för att på så sätt skapa 

en bild av dagens situation för bibliotek och bokhandelsföretag. Vi vill också tillägga att vi 

har använt nedanstående referenser i första hand för att skapa oss en fördjupad kunskap i de 

begrepp som är relevanta för uppsatsen, medan den primära källan till information har varit de 

transkriberade texterna från informantintervjuerna.   

 

Mycket av kunskapen angående bibliotekarieyrket och olika inköpsrutiner har kommit från 

vår egen erfarenhet, men två projektskrifter som varit särskilt viktiga för oss i vår 

undersökning är Karin Engströms Bibliotekens medieinköp - så funkar de utan Btj:s 

vägledning från 2005 och Förstudie till postprojektet från 2009. Det intressanta med dessa 

texter är att de är skrivna av en bibliotekarie med egen erfarenhet av hur de på den aktuella 

arbetsplatsen gick från Btj:s vägledning vid bokinköp till att var och en i personalen 

ansvarade för olika ämnen som de bevakade. Författaren skriver också om sina kontakter med 

andra bibliotek i Sverige som gjort på samma sätt och om deras uppfattningar av resultatet. I 

den senare texten, om postprojektet, beskrivs samarbetet mellan Libris och Kungliga 

Biblioteket (KB) och om planerna på en nationell bibliotekskatalog. Hon tar här bland annat 

upp problemet med att de bibliotek som importerat sina bokposter från Btj (BURK) inte själva 

äger rätten till dem vilket försvårar en eventuell integrering i Libris. Samarbetet mellan KB 

och Libris är ett pågående projekt som det finns all anledning att följa med intresse.  

 

För att få en första inblick i begreppet konkurrens valde vi en relativt lättförståelig bok som 

satte oss in i hur den offentliga förvaltningen fungerar. Med hjälp av denna bok har vi fått en 

förståelse för hur och varför konkurrens uppstår, olika sätt för leverantörer att vara 

konkurrenskraftiga och hur man går från monopol till konkurrens. Möte med konkurrens – hur 

du marknadsför offentlig förvaltning av Stina Stensson (2002) är en grundläggande bok som 

diskuterar olika typer av konkurrens och tjänster samt de mål som kan finnas inom offentlig 

verksamhet. Idag har allt fler offentliga förvaltningar blivit konkurrensutsatta och har därför i 

vissa avseenden börjat likna företag, något som ställer nya krav på hela organisationen. Om 

biblioteken börjar drivas i privat regi kommer detta naturligtvis att få vissa konsekvenser, 

något som vi tyckte var en intressant aspekt i vår uppsats. Steget från att vara beroende av 

andra företags konkurrenssituation, som är fallet med de bibliotek som vi har undersökt, till 

att själva behöva vara vinstdrivna kanske är stort i dagsläget, men inte desto mindre aktuellt i 

debatten rörande bibliotekens roll och uppgift i samhället.  Stensson har sin bakgrund i 

näringslivet och har erfarenhet av både utbildning och rådgivning inom detta område samt 

inom offentlig sektor.  

 

Konkurrenssituationen hos de internetbokhandlar som levererar böcker till biblioteken präglas 

av att de alla tillhandahåller samma varor, de kan inte konkurrera genom att erbjuda något 

unikt när det gäller själva produkten i sig. Vi kom snart fram till att det måste finnas mycket 

annat som ett företag kan erbjuda när det gäller en produkt, till exempel pris, leveranstider, 

utrustning och så vidare. När vi började undersöka detta stötte vi på de så kallade 

konkurrensmedlen och en teori för att förstå dessa, nämligen marknadsmixen eller de 4 P:na. 
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Denna teori verkade passa den konkurrenssituation som vi skriver om så vi valde den för att 

analysera vår första dimension. För att förstå grunderna till teorin har vi gått både till dess 

grundare och till dess utvecklare, nämligen den amerikanske professorn i marknadsföring 

Jerome McCarthy, samt Philip Kotler, även han amerikansk professor. De 4 P:na står för 

Produkt, Pris, Plats och Påverkan och är sammanfattande begrepp för ett antal olika 

konkurrensmedel som företag kan använda sig av för att knyta sina kunder till sig. Vi kommer 

i kapitlet Teoretiska utgångspunkter att gå djupare in i detta resonemang och visa hur företag 

kan erbjuda vissa tjänster för att kunna konkurrera trots att produkten är densamma. I de ovan 

nämnda professorernas böcker Basic Marketing: A managerial approach (William D. 

Perreault är delförfattare) och Marketing management samt Kotlers marknadsföring har vi 

kunnat fördjupa oss i den marknadsföringsteori som vi valde att använda för att analysera vår 

konkurrensdimension.  

 

En annan viktig bok om konkurrens som vi har använt oss av är Företag och marknad: 

Samarbete och konkurrens från år 2007, en grundläggande bok i företagsekonomi för 

universitet och högskolor som är redigerad av Jörgen Ljung (Linköpings universitet), Ulf E. 

Olsson (Uppsala universitet) och Per Nilsson (Umeå universitet). Boken är uppdelad i fyra 

delar där den första behandlar marknadsföring av varor och tjänster och där marknadsmixen 

(de 4 P:na) diskuteras och relateras till olika typer av marknader. Det här är en bok som riktar 

sig till studenter som vill få en klargörande första insikt i företagsekonomi och för oss som 

inte är bevandrade i ekonomiska termer och system var det en viktig och relativt lättbegriplig 

introduktion. 

 

Fredrik Anderssons översikt av Konkurrens på kommunala villkor från 2002 har bidragit med 

insikt om konkurrensutsättning av offentlig och kommunal verksamhet och olika aspekter på 

detta. Texten är skriven på uppdrag av Svenska kommunförbundets FoU-råd och diskuterar 

bland annat hur kommuner kan dra nytta av marknaden, hur nya idéer kan gå hand i hand med 

värden som kvalitet och medborgarinsyn. Genom att demonstrera två exempel på kommunal 

konkurrensutsättning, friskolor och snöröjning, visar Andersson på både svårigheter och 

möjligheter och att en framgångsrik konkurrensutsättning i hög grad är beroende av 

beställarkompetens. Han menar också att reflexmässiga föreställningar om vad som är 

lämpligt att konkurrensutsätta ofta är felaktiga och att det inte förefaller som att 

konkurrensutsättning av offentlig verksamhet utgör ett hot mot insyn och demokratiskt 

inflytande. För vår studie har Anderssons text bidragit till en inblick i hur den kommunala 

sektorn fungerar och hur den kan påverkas vid konkurrensutsättning. Andersson är docent i 

nationalekonomi vid universitetet i Lund där han forskar kring den offentliga sektorns roll och 

finansiering, samt teorier för organisationer.  

 

Tre böcker om offentlig upphandling som vi studerat är Kommunal upphandling och 

näringsverksamhet inom kommuner och landsting (1995) av chefsjuristen vid Göteborgs 

stadsbyggnadskontor Carl Löfving, Offentlig upphandling: Skriv vinnande anbud (2009) av 

Fredrik Garmer och Mats Kyllenius samt Regelverk och praxis i offentlig upphandling (2009) 

av Per Molander.  

 

Den förstnämnda boken är en redogörelse för offentlig upphandling och näringsverksamhet 

inom kommunal verksamhet. Då boken är från 1995 har vi främst använt oss av den för att få 

en översikt medan vi studerat de övriga två, nyare, texterna mer ingående. Den andra boken 

inriktar sig på det regelverk som företag måste följa vid en upphandling. Frågor om 

tilldelning, förfrågningsunderlag, juridiska spörsmål samt hur man lämnar framgångsrika 

anbud diskuteras och författarna, som båda är verksamma inom företagsrådgivning, visar 

vilka möjligheter som finns att effektivisera arbetet kring offentlig upphandling.  

 

Även den tredje texten, en rapport skriven av tekn. dr. Per Molander, som expertgruppen för 

studier i offentlig ekonomi (ESO) lämnade in till Finansdepartementet 2009, är en granskning 
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av regelverket rörande offentlig upphandling. Molander ger rekommendationer till 

förbättringar av regelverket kring bland annat gränsvärden, rättsmedel och 

utvärderingsgrunder och påvisar att metoden för att väga samman pris och kvalitet ofta är 

felaktig och kan leda till absurda resultat. Han har heller inte funnit något generellt samband 

mellan pris och kvalitet i de granskade upphandlingarna. Det som varit mest intressant för oss 

är dels textens diskussion om pris vs kvalitet, dels det av Molander redovisade resultatet att 

farhågorna för att små och medelstora företag missgynnas vid offentliga upphandlingar 

förefaller överdrivna. Detta är särskilt intressant eftersom Molanders resultat verkar motsäga 

det som framkommit i våra egna intervjuer, vilket kommer att framgå längre fram i uppsatsen. 

 

Paula Blomqvist och Bo Rothstein (2000) har skrivit Välfärdsstatens nya ansikte – demokrati 

och marknadsreformer inom den offentliga sektorn, en bok om demokratisk kontroll av 

marknadsstyrd verksamhet och marknaden i det svenska välfärdssamhället. Den har givit oss 

kännedom om hur konkurrens i ett samhälle uppstår och hur den påverkar marknaden. Docent 

Blomqvist är associerad forskare och verksam som lärare och forskare vid Uppsala 

universitet, statsvetenskapliga institutionen. Rothstein har varit verksam vid 

statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet och blev 1994 professor vid 

dåvarande Institutet för Arbetslivsforskning i Stockholm. Sedan 1995 innehar han August 

Röhss professur i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.  

 

Två magisteruppsatser har varit särskilt viktiga, varav den ena, Tilldelning av kontrakt på 

ramavtal: Enligt det klassiska direktivet 2004/18/EG & lagen, är skriven av Amar Al-Djaber 

år 2008 vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet inom ämnesområdet offentligrätt. Den 

har vi använt oss av för att förstå offentlig upphandling, framför allt ramavtal och tilldelning 

av kontrakt inom den klassiska sektorn som bland annat innefattar offentliga verksamheter 

som bibliotek. Den andra uppsatsen är från 2005, LOU: den offentliga upphandlingens syfte 

och funktion, skriven av Liza Pettersson vid Luleås tekniska universitet. Den beskriver den 

offentliga upphandlingsprocessen samt diskuterar ingående dess fördelar respektive 

nackdelar. 

 

För att få en teorivetenskaplig grund i uppsatsen och få en förståelse för litteraturens plats i 

samhället har vi även studerat litteratursociologiska texter. Litteratursociologins frågor om 

hur litteratur kommuniceras i samhället har stor relevans för biblioteksvärlden, eftersom just 

detta - att kommunicera litteratur – av hävd varit bibliotekets absolut dominerande uppgift. 

Mot bakgrund av dagens höga förändringstempo är det av intresse att något jämföra med vad 

litteratursociologiska forskare sett och tänkt hittills. Framförallt har vi använt oss av en bok 

som sammanställts av den tidigare och den nuvarande professorn i litteraturvetenskap vid 

Uppsala universitet, Lars Furulands & Johan Svedjedals (red. 1997), Litteratursociologi –

texter om litteratur och samhälle. Där har vi haft nytta av texter av Furuland, Mählqvists text 

om Bokmarknadens nya moguler,  Hans Hertels text om Boken i mediesymbiosens tid, med 

flera.  Lars Furuland var professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och var även 

grundaren av Avdelningen för litteratursociologi på samma universitet. Johan Svedjedal 

utbildade sig först till bibliotekarie men är sedan 1993 professor i litteraturvetenskap vid 

Uppsala universitet. Vi har även läst Rolf Yrlids bok Litteraturens villkor från 1994. 

Författaren är lärare i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. 

 

Till Furulands och andras resonemang om litterära kretslopp återkommer vi under 4.3, liksom 

till Hertels och Mählqvists farhågor inför den utveckling de iakttagit under 3. Biblioteket i 

samhället, dess förändrade roll och funktion visade sig vara en fråga  som våra informanter 

spontant tog upp i  intervjuerna. Deras tankar redovisas löpande och sammanfattas under 7.4. 

Där samt under 7.5 för vi en ytterligare diskussion om detta ämne.  
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3. Bokmarknaden 
Under andra hälften av 1900-talet genomgick den svenska bokmarknaden en dramatisk 

förändring, till exempel släpptes prissättningen på böcker fri 1970. Många befarade att detta 

skulle leda till bokhandlarnas död, men så illa blev det inte. I uppsatsen Bokmarknadens nya 

moguler (Furuland & Svedjedal, 1997) redogör Stefan Mählqvist för  

de omfattande förändringar som denna avreglering ledde till.  

I stark förkortning skedde följande:  

 bokmarknaden kommersialiserades 

 bokklubbarna växte, varigenom bokhandlarna fick det svårare och mötte svårigheterna  

genom fusionering och kedjebildning. 

 bestsellerism uppstod, det vill säga ett ökat fokus på färre titlar eller snarare 

författarnamn 

 makten försköts från förläggare till förlagens marknadsavdelningar, där ”bok-  

marknadens nya moguler” finns.  

 

Hans Hertel behandlar i sin text Boken i mediesymbiosens tid (ibid., 1997) samma utveckling 

och påvisar att den är ett internationellt fenomen. Han talar om tre fusionsvågor mellan 1965  

och 1988, den första inomamerikansk, den andra omfattande även Europa och i den tredje är 

japanska aktörer delaktiga. ”Medie- och underhållningsindustrins öppna, globala marknad har 

slagit igenom även i förlagsbranschen, underblåst av överhettade finansmänniskor”(ibid. s. 

203). Hertel sammanfattar utvecklingen på bokmarknaden i tre begrepp: kontraktion, 

koncentration och polarisering. Kontraktion innebär minskning av antalet förlag, boklådor, 

bibliotek och även läsning.   Koncentration är, menar Hertel, en konsekvens av 

medieindustrialiseringen, där företag dels försöker effektivisera och dels använda sig av flera 

olika medier. Polarisering innebär större klyftor mellan t.ex. ”bestsellerlistans hits och de 

tiotusen titlar som faller döda till marken”(ibid. s. 206). 

 

Stefan Mählqvist, som kanske främst är ute efter att diskutera den fria prissättningen, har 

intervjuat ett antal förlagsrepresentanter och refererar rutinerna vid bokhandlarnas inköp; 

inköpsrådet har inte läst de böcker som behandlas, man tittar på omslagen och får en kort 

innehållsredogörelse, alltså måste man förlita sig på förlagens försäljare (Furuland & 

Svedjedal, 1997, s. 479).  

 

Aktuella uppgifter om den fortsatta utvecklingen återfinns i ett yttrande från Sveriges 

författarförbund, februari 2010. Under perioden 1997 - 2007 har förlagens lönsamhet ökat 

stadigt, en konsekvens av den allmänna välståndsökningen under samma tid. 

Försäljningssiffrorna steg med ca 35 procent. Bokmomsen sänktes, av kulturpolitiska skäl, 

från 25 till 6 procent år 2002, vilket dock inte innebar minskad lönsamhet för förlagen. 

Däremot har de tendenser till ”bestsellerism” och polarisering, som Mählqvist och Hertel 

pekat på, förstärkts. Man ser ”en allt större slagsida åt koncentration på storsäljande titlar” 

(Författarförbundet om litteraturen och marknaden 2010, s. 1), klyftan mellan lönsamma och 

olönsamma författare/titlar växer. På samma sätt växer klyftan mellan stora och små förlag – 

på den ena sidan giganterna Bonniers och Norstedtgruppen, på den andra sidan många små, 

eller mycket små, mer eller mindre egensinniga förlag, som ofta överlever på grund av det 

statliga litteraturstödet, inrättat 1975, som en följd av 1968 års litteraturutredning (ibid.). 

 

Kontraktion och koncentration, för att använda Hertels terminologi pågår alltjämt. Förlagen 

effektiviserar genom att vissa funktioner (PR, försäljning etc.) görs gemensamma för flera 

enheter inom förlaget. Från 2009 aviseras minskad utgivning av ekonomiska skäl. Samma 

tongångar kommer från bokhandeln – Akademibokhandeln talar om ”färre titlar i butikerna” 

och översyn av såväl anställda som butiker (ibid. s. 2). 
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Internethandeln innebär naturligtvis en förfärande konkurrens för förlag och boklådor. 

Receptet lyder ”If you can´t beat them - join them!” - alltså har Bonniers köpt in sig i Adlibris 

och Norstedtgruppen i Bokus. Även Mählqvists mediemoguler bekräftas av 

Författarförbundet, som uppger att ”antalet litterära agenter” ökat efter 1996 (ibid. s. 4) samt 

att ”en ur konkurrenssynpunkt mycket olycklig integration av förlags- och återförsäljarled” 

ägt rum (ibid. s. 5 ). (Man bör dock kanske hålla i minnet att Författarförbundets skrift är en 

partsinlaga). 

 

Två ännu färskare uppgifter kan tjäna till att belysa tendenserna.  I en artikel av Erika 

Josefsson i Svenska Dagbladet 20101028 oroar sig LarsErik Linder från Europeiska 

bokhandlarföreningen för att ”uppåt 100 av Sveriges boklådor ska försvinna” och 20100909 

skriver Johanna Westlund om hur ”lyxig låda lockar kunden” och om hur fenomenet 

limiterade utgåvor, som länge funnits i musikbranschen, nu också ”kommit till 

bokbranschen”. Hon nämner förlaget Modernista som gett ut ”dyra, limiterade boxutgåvor” 

av Andres Lokko 1989-2009, på 1700 sidor, samt Anteckningar från kriget av Marguerite 

Duras, som gavs ut i 500 exemplar som ”utgåva i jutesäck” (Svenska Dagbladet & Svensk 

bokhandel).  

 

En sidobelysning kan hämtas från Frankrike, här via citat från en understreckare i Svenska 

Dagbladet, 20110122: ”Antalet utgivna titlar har ökat, medan upplagornas storlek och den  

enskilda bokens livslängd har minskat….Överproduktionen innebär likformighet…ju fler 

böcker, desto mindre blir valmöjligheterna…När en bok säljer bra , ser man till att publicera 

en liknande nästa månad. Efterlyses kvalitet eller åtminstone variation svarar man med 

kloning. Så bistert sammanfattar Perez sin syn på fransk bokutgivning av i dag”. Det är Lena 

Kåreland som behandlar ett litteratursociologiskt verk, Un couple infernal. L´écrivain et son 

éditeur” av Sylvie Perez. Som synes är tendensen till likformighet och bestsellerism 

densamma där som här, även om Frankrike är ett större land med fler läsare och större 

utgivning, kanske också med en annan syn på litteratur och läsande. 

 
3.1 Btj och folkbiblioteken 

Som tidigare nämnts fanns fram till mitten av 1990-talet i princip bara en leverantör av 

biblioteksutrustade böcker till folkbibliotek, Bibliotekstjänst (Btj), som från början ägdes av 

dåvarande SAB, Sveriges Allmänna Biblioteksförening. Folkbiblioteken och Bibliotekstjänst 

hade länge ett speciellt förhållande, dels på grund av ägarförhållandena, dels eftersom det 

länge var det enda företag som kunde leverera efterfrågade volymer av biblioteksutrustade 

böcker. Det var också Btj som kunde leverera biblioteksdatasystem, katalogposter samt 

inköpsvägledningar, något som också gjorde det tryggt och enkelt för biblioteken att handla 

därifrån, och i princip få en paketlösning på det som efterfrågades. Den här situationen 

innebar att Btj länge i princip hade en monopolsituation på den svenska biblioteksmarknaden.  

 

I Btj:s målsättning ingick att ”eftersträva en sådan prissättning på sina produkter att så stora 

besparingar som möjligt kan uppnås på biblioteken” (Yrlid 1994, s. 112).  Btj var under sin 

monopoltid dock inte oomtvistat. Yrlid redovisar kritik mot företaget, ofta nog från författare, 

som ansett sig illa eller orättvist behandlade. Kritikern LarsOlof Franzen gick 1981 till skarpt 

angrepp i DN, som Yrlid citerar:” Bibliotekstjänsts kortrecensioner bör läggas ner …. 

Bibliotekarierna ... skall hålla på sin yrkesheder…och  själva skaffa sig ett mera kvalificerat 

underlag för sina inköpsbeslut. Endast lättja och litterärt ointresse kan hålla denna verksamhet 

vid liv” (ibid., s.114ff). Viss polemik uppstod, pressforskaren Stig Hadenius försvarade Btj 

bland annat med argumentet att utan Btj skulle bibliotekarierna vara utlämnade åt förlagens 

kampanjer och marknadsföring, en farhåga som återfinns hos flera forskare, till exempel 

Hertel och Mählqvist. 

 

Två misslyckade försök att konkurrera med Btj gjordes under 1980-talet, där misslyckandet 

främst berodde på att Btj:s konkurrenter vid den tiden inte hade tillräckligt att tillföra för att 
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locka till sig folkbiblioteken som kunder. Förlaget Seelig startade organisationen Bokverket, 

vars huvudtanke var att bibliotekens inköp skulle ske via den lokala bokhandeln. Bokverket 

levde ett par år. Krelib, skapat av en bibliotekschef, presenterade ett begränsat antal 

någorlunda attraktiva titlar, bundna för biblioteket och med kort leveranstid. Krelib 

motarbetades aktivt av Btj och ”vissa bibliotek uppfattade det som besvärligt att ha mer än en 

inköpskälla” (Yrlid 1994, s. 116). Krelib omorganiserades 1989 och gick i konkurs 1991. 

 

I mitten av 1990-talet såldes en del av aktierna i Btj till bland annat KF och 2003 blev 

Litorina nya majoritetsägare. 2008 sålde Svensk Biblioteksförening även det kvarvarande 

aktieinnehavet till riskkapitalbolagen Ratos och Litorina (Bibliotekstjänst AB).  

 

3.2 Nätbokhandlarnas framväxt 

I slutet av 1990-talet utvecklades nätbokhandlar, det vill säga bokförsäljning via Internet. 

Internetbokhandeln och flera nya aktörer visade sig så småningom vilja vara med och 

konkurrera om bibliotekens bokinköp.  

 

De företag vi redogör för nedan är de fyra som levererar böcker till bibliotek och/eller 

privatpersoner. Först ut var Adlibris som startade sin bokförsäljning till både privatpersoner 

och bibliotek via nätet juli 1997 (Wennborg 20100310),  tätt följt av Bokus som startade 

augusti 1997 (Bokus). Bokus ägnade sig i början enbart åt försäljning på den privata 

marknaden men tog enligt Stefan Engström på Bokus steget över till biblioteksbokförsäljning 

2004-2005. Boktjänst i Skövde, som främst levererar böcker till skolor och bibliotek, 

grundades, och  blev enligt ägaren, Bengt Ericson, en internetbokhandel i början av 1990-

talet. Bibliotekens försäljningscentral, som senare blev Btj,  bildades ursprungligen av SAB 

(Sveriges Allmänna Biblioteksförening) 1936 och var i varierande grad ägt av SAB fram till 

2008. Btj inriktar sig enbart till företag och bibliotek och har alltså ingen privat 

bokförsäljning. 

 

Tabell 1 

Enligt Den svenska mediemarknaden nummer 3-2009  hade de fyra företagen 2007 respektive 

2008 följande intäkter och resultat i miljoner kronor.  

 

2007 

Företag Intäkter Resultat efter finansiella 

poster 

Adlibris 651,8 30,8 

Bokus 394,2 -26,2 

 BTJ Sverige 468,5 -1,7 

Boktjänst i Skövde 114,618 0,888 
                                                                                   (Tabell 1, Sundin 2009 Den svenska mediemarknaden, s. 28) 
 

Tabell 2 
2008 

Företag Intäkter Resultat efter finansiella 

poster 

Adlibris 836,4 49,8 

Bokus 395,8 -52,2 

BTJ Sverige 467,4 -17,8 

Boktjänst i Skövde 102,896 0,728 
                                                                              (Tabell 2, Staffan Sundin, Nordicom 20100426)                               

 

Av ovanstående tabeller framgår att Adlibris och Boktjänst var de företag som under 2007 

och 2008 gick med vinst, medan Bokus och Btj under samma period gick med förlust – Bokus 

förlorade 2008 drygt 52 miljoner och Btj knappt 18 miljoner. 
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Av Svenska förläggareföreningens branschstatistik 2008 framgår att förlagens försäljning till 

företag under de senaste tre åren har förändrats – försäljningen till bokhandeln har minskat 

medan försäljningen till internetbokhandeln har ökat (Svenska Förläggareföreningen). Även 

förlagsförsäljningen till Btj har minskat under samma period (se bilaga 4). 

 

När det gäller de fyra företagens bokförsäljning till bibliotek uppger Adlibris att cirka 25-30 

% av företagets omsättning utgörs av försäljning till bibliotek (Wennborg 20100310). Bokus 

vill inte uppge hur stor del av deras försäljning som görs till bibliotek men säger att 

försäljningen har ökat (Engström 20100330). Btj ägnar sig, som tidigare framgått, inte åt 

privat försäljning och likaså hos Boktjänst utgör privatförsäljningen en mycket liten del av 

den totala försäljningen.   

 

3.3 Folkbibliotekens inköpsrutiner i Sverige  

När ett svenskt folkbibliotek i dag köper in böcker, baserat på våra egna erfarenheter av detta 

arbete, går det i regel till så att den eller de ansvariga, oftast med hjälp av någon form av 

inköpsvägledning, bestämmer vilka böcker som ska köpas in. Beställningen görs sedan via 

nätet och i samband med beställningen skickas katalogposten elektroniskt och automatiskt till 

biblioteksdatasystemet. Den funktionen kan dock se olika ut, beroende på vilket företag boken 

köps från samt vilket biblioteksdatasystem biblioteket har. När böckerna sedan anländer till 

biblioteket ankomstregisteras de, det vill säga läggs in i bibliotekskatalogen och blir på så sätt 

synliga och tillgängliga för både bibliotekspersonal och låntagare. I samband med själva 

bokinköpen är det viktigt både hur snabbt böckerna kan distribueras till biblioteken och i 

vilket skick, det vill säga är boken färdigutrustad för att biblioteket ska kunna låna ut den 

direkt, eller behöver den till exempel plastas och förses med signum. Här kommer frågan om 

upphandling och inköpsavtal återigen in; vilket/vilka företag vinner upphandlingarna och kan 

dessa företag hålla de avtalade tiderna i praktiken?  

 

I samband med bibliotekens bokinköpsrutiner kan Karin Engströms skrifter Bibliotekens 

medieinköp - så funkar de utan BTJs vägledning från 2005 och Förstudie till postprojektet 

från 2009 vara av intresse. Den förstnämnda skriften tar upp hur ett antal bibliotek fått 

förändra sina medieinköpsrutiner sedan Btj började ta betalt för sin inköpsvägledning år 2005. 

Hon beskriver hur några bibliotek såg det som en positiv möjlighet att komma loss ur invanda 

rutiner, medan andra tyckte förändringarna var slitsamma och att man förlorade kontrollen 

och överblicken över medieutgivningen. Det visar sig i studien att de bibliotek som sett 

positivt på att arbeta utan Btj-listorna är de, där assistenter och bibliotekarier har ett nära 

samarbete vid medieinköp, där det köps mycket på efterfrågan och kontakten mellan 

bibliotekspersonal och låntagare är god.  

 

Den andra projektskriften handlar om Adlibris samarbete med Libris för att skapa en nationell 

bibliotekskatalog där bibliotek gratis ska kunna ladda hem sina bokposter. Detta blev 

högaktuellt sedan Btj sade upp sina avtal med alla bibliotek angående den bibliografiska 

servicen och det faktum att biblioteken inte äger de poster de betalar för. Detta leder till att 

biblioteken inte kan använda posterna på det sätt de vill, vilket hindrar den virtuella 

utvecklingen. Därtill blir det mer arbete med posten om ett bibliotek väljer att köpa medier 

från någon annan leverantör än Btj. Arbetet med att skapa en nationell samkatalog är ett 

pågående projekt och författarna av inledningen till Förstudie till Postprojektet, Värmlands 

respektive Östergötlands länsbibliotekarier Anna Christina Rutquist och Kerstin Olsson, 

efterlyser ”… mer studier och praktiska försök för att finna en optimal samverkan mellan 

folkbiblioteken vad gäller katalogposter och standard” (Förstudie till postprojektet 2009, s. 3). 
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Både ur ekonomisk och arbetsbesparande synpunkt är det önskvärt att det påbörjade 

samarbete mellan KB och Btj som under 2010 har påbörjats kan fortsätta, något som idag 

(våren 2011) tyvärr verkar osäkert. I verkligheten kan folkbiblioteken i dag inte förfoga över 

sina katalogposter som de vill, även om folkbiblioteken betalar en avgift till Btj för varje 

katalogpost (varje boktitel) som finns i bibliotekskatalogen, men biblioteken har alltså inte 

själva äganderätten till desamma (Anna-Christina Rutqvist 20100129). 
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4. Teoretiska utgångspunkter  
Här redogör vi för de teorier som vi använder oss av för att beskriva de aktuella begreppen i 

uppsatsen. För att beskriva konkurrens har vi valt en modell med avseende på 

konkurrensmedel, de 4 P:na, Produkt, Pris, Plats, Påverkan, för att förklara hur en offentlig 

upphandling går till har vi valt att löst utgå från en modell över upphandlingsprocessen från 

Konkurrensverkets hemsida och för att förklara bokens plats i dagens samhälle har vi anlagt 

ett litteratursociologiskt perspektiv. 

 

4.1 Konkurrens 

Enligt Blomqvist och Rothstein handlar konkurrens om en ständig tävlan mellan fristående 

konkurrerande producenter om en beställares kontrakt, vilket ska sporra aktörerna till 

kostnadsbesparingar och kvalitetsutveckling. Kontraktsbaserade relationer mellan producenter 

och beställare är en förutsättning för konkurrens eftersom det för beställaren möjliggör 

jämförelser mellan olika alternativ samt bevakande av utförda tjänster. Den producent som  

erbjuder det bästa priset eller de bästa och effektivaste tjänsterna blir ekonomiskt belönad, så 

kallad prestationsbaserad ersättning. Målet med konkurrensen är att få de tävlande aktörerna 

att bjuda under varandra vad gäller ersättningsnivåer och på så sätt sänka statens 

(skattebetalarnas) utgifter för sociala tjänster (Blomqvist & Rothstein 2000, s. 54). Ju fler 

leverantörer med liknande produkter det finns på en marknad, desto hårdare är konkurrensen, 

och för många företag handlar det om att ta marknadsandelar från andra företag för att på så 

sätt bli marknadsledande. Strategin vid så kallad hyperkonkurrens går ut på att förstöra andras 

konkurrensfördelar (Stensson 2002, s. 8-9). Det finns olika nivåer av konkurrens, på 

funktionsnivå konkurrerar aktörer som erbjuder liknande varor eller tjänster (bilförsäljare, 

buss- och tågbolag), på produktnivå där aktörerna erbjuder likartade produkter (bilförsäljare 

som företräder olika märken) och märkesnivå (samma bilmärke men olika storlek och 

utrustning).  Graden av konkurrens (konkurrensintensiteten) bestäms av i vilken utsträckning 

de olika aktörerna på marknaden kan komma i konflikt med varandra (Nationalencyklopedin).  

 

Konkurrenslagen (SFS 2008:579) har till uppgift att alltid gynna effektiv konkurrens och 

undanröja och motverka de hinder om kan finnas för denna (Löfving 1995, s. 19). Lagen 

innehåller två viktiga förbud; förbud mot samarbete mellan företag med syfte att begränsa 

konkurrensen och förbud mot missbruk av en marknadsdominerande ställning från ett eller 

flera företag. Konkurrensverket (KKV) är sedan 1992 den statliga myndighet som ser till att 

konkurrenslagen efterlevs. Dess uppgift är att främja effektiv konkurrens i både offentlig och 

privat verksamhet till konsumenternas bästa samt att arbeta för en effektiv offentlig 

upphandling.  

 

4.1.1 Konkurrensmedel  

Konkurrens ska i första hand gynna marknadsekonomin genom att samhällets resurser 

används effektivt. För att följa med i utvecklingen måste alla aktörer hela tiden arbeta bättre 

och mer effektivt, vilket leder till pressade priser, ökat utbud och fler och bättre tjänster. Det 

finns olika sätt för ett företag att konkurrera, så kallade konkurrensmedel. Exempel på sådana 

medel kan vara lågt pris (H&M), hög kvalitet, distributionssätt (Hemglass) eller bra service 

(Stensson 2002, s. 9). Dessa konkurrensmedel brukar i klassisk tappning kallas de 4 P:na  (det 

finns även ett femte P, nämligen Personal, det vill säga service. Detta kan ibland ingå i den 

förstnämnda kategorin Produkt (Stensson 2002, s. 47) och vi kommer i vår analys inte att 

använda oss av detta femte P). Professor Jerome McCarthy lanserade redan på 60:talet i sin 

bok Basic Marketing denna marknadsmix där varje P i sin tur stod för flera olika aktiviteter. 

Han ansåg att de 4 P:na var de taktiska verktygen för ett företag att effektivisera sin 

marknadsföring. I sin ovan nämnda bok finns en bild där de 4 P:na utgörs av fyra lika stora 

tårtbitar, bildande en cirkel, med en centralt placerad mindre cirkel i mitten. Denna innersta 

cirkel betecknas med ett c, customer, vilket förtydligar att kunden inte ingår i marknadsmixen 
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utan är måltavlan för alla marknadsföringsrelaterade ansträngningar (McCarthy & Perreault 

1990, s. 36 f). Några år efter lanseringen av McCarthys 4 P fick Philip Kotler begreppet att slå 

igenom på bred front varför han idag är den som många marknadsförare ger äran för 

marknadsmixen. Kotler insåg efterhand att marknadsmixen i sin dåvarande form var 

otillräcklig och introducerade på 1980-talet ytterligare två P:n: Political power och Public 

opinion.  

 

På senare tid har marknadsmixen utvecklats och förändrats ytterligare i olika riktningar av 

forskare inom ämnet och det finns även kritiker som anser att 4 P undervärderar vissa viktiga 

aktiviteter, bland annat Packaging, People, Physical evidence och Process (Kotler 1999, s. 

122). Trots att dagens samhälle och marknadsföringsvillkor ser helt annorlunda ut än de 

gjorde då McCarthy lanserade sina 4 P tänker vi ändå använda dem i vår analys av konkurrens 

och konkurrensmedel. Eftersom vi i vår undersökning inte är ute efter att göra en ingående 

marknadsföringsanalys för de internetbokhandelsföretag vi undersökt utan mer visa på vilket 

sätt de har använt sig av olika konkurrensmedel för att nå framgång inom sin gemensamma 

bransch tycker vi att de 4 P:na för våra syften är en lättöverskådlig och informativ 

analysmodell.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Schnoor (2006) 

 

 Produkt: man konkurrerar med en vara och dess kvalitet, eller en tjänst alternativt en 

kombination av vara och tjänst. Exempel på fysiska produkter kan vara bilar eller 

böcker medan tjänster kan vara resor eller olika evenemang. Även en idé kan räknas 

som en produkt som kan marknadsföras (Företag & marknad 2007, s. 74). 

 Pris: man konkurrerar med pris, oftast ett lågt sådant. För att fastställa vad 

marknadens aktörer är beredda att betala för en vara kan man göra en marknadsanalys 

där man tar hänsyn till konkurrenternas prissättning och tillgången till liknande varor. 

Ett annat, mycket vanligt, sätt är att utgå från kostnaderna, vad det kostar att producera 

varan eller tjänsten, men man kan också undersöka hur viktig varan/tjänsten är för 

kunden. Vissa undantag, där ett högt pris inte bara accepteras utan även är önskvärt för 

kunden, kallas ibland för ”snob goods”, ofta varor såsom kläder, parfym, väskor 
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etcetera. Sammanfattningsvis kan man säga att priset är beroende av den specifika 

situationen som råder vid ett visst tillfälle (ibid., s. 78-80). 

 Plats:  man konkurrerar med distributionssätt, lokal, öppettider. Det handlar om att 

göra en vara eller en tjänst tillgänglig för kunderna antingen genom försäljning på 

många olika platser eller, då kunden använder sig av postorder, genom snabba 

leveranstider (ibid., s. 81-85). 

 Påverkan: (Promotion på engelska, vi har valt att använda oss av det svenska ordet 

Påverkan i uppsatsen)  man konkurrerar med ett varumärke samt reklam, alltså på alla 

de sätt ett företag kan kommunicera med omgivningen i allmänhet och med 

marknaden i synnerhet. Det finns en stor mängd olika kommunikationskanaler, bland 

annat enkelriktade, flerstegs och interaktiva kanaler, som i sig erbjuder olika 

möjligheter. Idag då vi dagligen utsätts för en ström av olikartad information måste ett 

företag mycket noga överväga hur och till vilka de ska rikta sitt budskap för att nå 

önskat resultat (ibid.,s. 85-87). 

 

De ovanstående fyra konkurrensmedlen brukar kallas för strategiska, det vill säga att de 

verkar under lång tid, och de kan i sin tur brytas ned i ett antal mer kortsiktiga, så kallade 

taktiska, medel. Ett företag måste utforma och dimensionera en uppsättning konkurrensmedel 

under de omständigheter som råder för att så optimalt som möjligt fördela tillgängliga 

resurser inom och mellan de olika konkurrensmedlen (Företag & marknad 2007, s. 70-71). 

De företag som är mest lika, det vill säga säljer till samma del av marknaden och använder sig 

av samma marknadsmix, är de mest uppenbara konkurrenterna. Det är alltid viktigt att ett 

företag har så korrekt information som möjligt om sina konkurrenter angående mål, strategier, 

svaga och starka sidor samt reaktionsmönster för att inte hamna på efterkälken (Kotler 1999, 

s. 111). 

 

De fyra punkterna Produkt, Pris, Plats och Påverkan ska vi använda oss av i analysavsnittet 

under dimensionen Biblioteksbokmarknaden. Där kommer konkurrens och monopol att 

diskuteras närmare för att visa hur de fyra bokföretagen, Btj, Adlibris, Boktjänst och Bokus 

har gått till väga för att bli konkurrenskraftiga på en relativt liten marknad där samma vara ska 

marknadsföras och säljas, samt vad de fyra representanterna för respektive företag har för 

åsikter om begreppen. 

 

4.1.2 Monopol 

Enligt Nationalencyklopedin är monopol en marknadsform där det bara finns en säljare av en 

eller flera produkter, där producenterna gynnas mest och där det inte finns utrymme för 

konsumenten att välja en alternativ producent. Detta innebär att det inte existerar någon 

konkurrens som pressar priser utan producenten behärskar utbudet och kan ta ut maximal 

vinst på sin vara. Den totala nettoeffekten av ett marknadsmonopol är negativ för välfärden 

där konsumenterna drabbas mest, även om producenterna får en positiv nettoeffekt. Ett 

monopol kan påverka priser och produktion helt på egen hand och på en marknad där 

monopol råder är priserna högre och produktionen lägre än på en perfekt marknad med 

fullständig konkurrens. 

 

På en perfekt marknad med fullständig konkurrens finns många säljare och köpare av 

identiska produkter där inget företag på marknaden kan sätta sitt eget pris. Alla företag på 

marknaden måste anpassa sig till det rådande marknadspriset och efterfrågan karaktäriseras av 

en horisontell kurva. På en perfekt marknad kommer det företag som tar ut ett överpris på 

produkten inte att sälja något alls och det är den ultimata, men dock mycket sällsynta, 

marknaden för att skapa effektivitet och välstånd i ett land (Aktiesite, 2010a). 

 

Monopol på marknaden är ovanliga och majoriteten är skapade genom lagstiftning, så kallade 

etableringshinder. Exempel på detta i Sverige är Systembolaget och tidigare Apoteket och 

Bilprovningen. De statliga monopolen skapas oftast för att säkerställa kvalitet eller 
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skatteintäkter samt kontrollera försäljning av en viss vara. Lagliga monopol kan vara olika 

patent, upphovsrätt till konstnärliga och litterära verk och naturliga monopol utgörs av till 

exempel gasledningar eller järnvägar (Monopol 2010 & Aktiesite, 2010b). 

 

4.2 Offentlig upphandling 

En offentlig upphandling är de handlingar som en myndighet vidtar för att bevilja ett kontrakt 

eller ingå ett ramavtal (se nedan) som avser varor, tjänster eller byggentreprenader (Lagen 

(2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, 2 kap, § 13). Enligt LOU är alla offentliga 

organisationer skyldiga att offentligt upphandla bland annat varor och tjänster. Detta gäller 

även enligt EU:s lagstiftning, direktiv 2004/18/EG, där det framgår att leverantörer ska 

konkurrensutsättas.   

 

Det grundläggande regelverket för den offentliga upphandlingen i Sverige styrs av speciella 

EG-direktiv, principerna i EU-fördraget och rättsfallen i EU-domstolen. Syftet är konkurrens 

avseende effektivitet, det vill säga att de offentliga medlen ska utnyttjas på bästa möjliga sätt 

(Molander 2009, s. 27). LOU ska i första hand säkerställa att offentliga medel används så 

effektivt som möjligt i medborgarnas intressen genom att främja konkurrens. Statliga och 

kommunala myndigheter, vissa offentligt styrda organ och sammanslutningar av en eller flera 

offentligt styrda organ omfattas av lagen och de principer som ska garantera konkurrensen 

utgörs av ickediskriminering, likabehandling, proportionalitet, transparens och ett gemensamt 

erkännande inom gruppen av berörda länder. Framförallt de två förstnämnda begreppen är 

fundamentala för att leverantörerna ska uppfatta systemet med upphandlingar som korrekt och 

legitimt. Legitimiteten är avgörande för intresset att lämna anbud och därmed också för 

konkurrensnivån (Molander 2009, s. 37 & 43). 

 

4.2.1 Upphandlingsprocessen 

En upphandling går, i förkortad version, till så att ansvarig person eller ansvarig enhet tar 

fram en kravspecifikation, ett så kallat förfrågningsunderlag, där man har identifierat ett 

behov och gjort en analys på hur det behovet kan tillgodoses. Denna kravspecifikation läggs 

så småningom ut på en i lagen reglerad allmän tillgänglig offentlig databas där alla 

intressenter kan hämta hem det eller de underlag man är intresserad av. Detta 

förfrågningsunderlag kan huvudsakligen delas in i tre delar: 

 Kravspecifikation: här beskrivs upphandlarens behov för upphandlingen samt vilka 

krav som ställs på leverantören och på det som efterfrågas. 

 Kommersiella villkor: de kommersiella villkor som beställaren har för att skriva 

upphandlingskontrakt. 

 Administrativa bestämmelser för anbudsgivaren: förutsättningar för anbudsgivning 

och de regler som gäller för upphandlingen. Här anges också de kriterier och metoder 

som kommer att gälla för prövning om kraven som ställts uppfylls (Pettersson 2005, s. 

21).  

 

När anbudstiden, vanligen cirka två månader, gått ut får upphandlingsansvariga, ofta 

tillsammans med en projektgrupp, gå igenom inkomna anbud och utvärdera 

förfrågningsunderlagen (Upphandlingsenheten Karlstad, 20100216). Så länge inte 

konkurrensen snedvrids kan en upphandlande instans, innan anbudstiden gått ut, även begära 

in tilläggsinformation från en anbudsgivare om något missförstånd av texten till 

anbudsunderlaget uppstått. Fram till att anbudstiden gått ut råder full sekretess angående 

anbuden (Molander 2009, s. 37-38).   

 

En leverantör som lämnat anbud på förfrågningsunderlaget granskas vad gäller både 

ekonomisk ställning och tekniska och yrkesmässiga kapacitet utifrån de krav som ställts. Ofta 

ställs en så kallad ”ribba” upp som visar vilka krav som ska uppfyllas, och om en leverantör 

visar att ”ribban” kan passeras ska denne normalt anses vara kvalificerad som anbudsgivare. 
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En myndighet får dock inte ställa vilka krav som helst på leverantörerna utan de måste vara 

rimliga i förhållande till det som ska upphandlas (Konkurrensverket 2010a). 

Nedanstående modell visar hur upphandlingsprocessen ser ut: 

 

Figur 2 : Hämtad från Konkurrensverket 2010b 

 

En upphandling kan ta allt mellan ett halvår och två år, beroende på upphandlingens storlek, 

antal intressenter, projektgruppens storlek med mera. En upphandling av varor måste göras 

om den totala summan av varor eller tjänster som ska upphandlas överstiger 200 000 euro. 

Upphandlingstiden beror också på om ett anbud överklagas eller inte. En avtalsperiod löper 

vanligen på två år med möjlighet till förlängning ett plus ett år, det vill säga maximalt fyra år. 

Normalt brukar en projektgrupp bildas för varje avtalsprocess och gruppens uppgift är allt 

från att göra marknadsanalyser av de tänkbara anbudsgivande företagen till att analysera och 

utvärdera inkomna förfrågningsunderlag. I en sådan grupp ingår någon från 

upphandlingsenheten samt en eller flera från de företag och/eller kommuner upphandlingen 

gäller (Upphandlingsenheten Karlstad, 20100216). För bibliotekens del gäller offentlig 

upphandling främst böcker och media. 

 

Upphandlingsförfarandet har bland annat bidragit till att hålla nere kostnader och öka 

konkurrensen mellan olika leverantörer, samtidigt som ett omfattande och komplicerat 

upphandlingsarbete kan vara kostsamt för den upphandlande enheten (Stensson 2002, s. 16). 

Beroende på upphandlingens omfång och art varierar förstås även kostnaderna. Somliga 

domineras av en omfattande förberedelse av anbudsunderlaget medan andra kräver en stor 

arbetsinsats vid utvärderingen. För leverantörerna är anbudsförberedelserna den helt 

dominerande kostnaden (Molander 2009, s. 76-82). 

 

4.2.2  Ramavtal 
”Med ramavtal avses ett avtal som ingås mellan en eller flera upphandlande myndigheter och 

en eller flera leverantörer i syfte att fastställa villkoren för senare tilldelning av kontrakt under 

en given tidsperiod.” (LOU, 2 kap, 15 §). 

Ett ramavtal förändrar inte en upphandlings tillvägagångssätt utan handlar om hur en 

upphandlande myndighet sätter upp sitt förfrågningsunderlag. Upphandlingen av ramavtal 

följer annars samma grundläggande principer som för all övrig upphandling. Även antalet 

leverantörer bestäms i ett ramavtal, antingen en eller minst tre leverantörer måste upphandlas 

under förutsättning att minst tre anbud motsvarar de krav som ställts i förfrågningsunderlaget 

(Konkurrensverket). Ramavtalet är alltså det avtal som ingås mellan en eller flera 

upphandlande myndigheter och en eller flera leverantörer. Detta görs för att fastställa 

villkoren för senare fördelning av kontrakt under en fastställd tidsperiod (LOU, 2 kap, § 15). I 

den klassiska sektorn, (där alla upphandlande enheter utom de som bedriver verksamhet inom 

energi, vatten, transport eller posttjänster ingår, d.v.s. offentliga myndigheter inom stat 

kommun och landsting och bolag som är ägda av dessa) kan ramavtal användas på två  olika 

sätt. Antingen innehåller ramavtalet samtliga villkor för leverans enligt avtalet och då kan 

avtal tilldelas efter dessa villkor, eller om inte alla villkor är fastställda kan en ny 

konkurrensutsättning av de intresserade leverantörerna genomföras. Då en leverantör slutligen 
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har tilldelats ett kontrakt som bygger på ett ramavtal får villkoren för avtalet inte väsentligt 

ändras. Tilldelandet av kontrakt kan ske på två olika sätt. Antingen tilldelas kontraktet utifrån 

de i förfrågningsunderlaget uppställda villkoren och då ställs en rangordning upp. 

Rangordningen baseras på de kriterier som fastställts i förfrågningsunderlaget och den kan 

inte frångås om detta inte tidigare specificerats. Eller så kan tilldelningen av kontrakt ske 

utifrån förnyad konkurrens, det vill säga då leverantörerna får lämna nya anbud i enlighet med 

de uppställda villkoren i förfrågningsunderlaget. Myndigheten som upphandlar beskriver sina 

behov utifrån avtalet men det kan också vara ett icke bindande ramavtal eller leveransavtal då 

tidsperioden är fastställd men till exempel inte volymen (Konkurrensverket 2010c). 

 

4.2.3 Pris vs kvalitet 

Frågan om hur offentliga medel ska användas mest effektivt är inte heller alltid lätt att 

besvara. Ett lågt pris kan medföra andra faktorer som också måste tas i beaktande, eller som 

Wennborg uttrycker det: ” … man värderar det totalekonomiskt bästa liksom, alternativen … 

” (Wennborg, 20100310). Hur kvalitet ska avvägas mot pris kan bli aktuellt framför allt när 

det gäller intellektuella tjänster och i många fall ska även en viss miljöhänsyn tas. Sådana 

restriktioner ska dock, enligt lagen, anges i anbudsunderlaget så att anbudsgivare kan anpassa 

sina bud efter de ställda kraven. Två tilldelningskriterier tillåts enligt det EG-direktiv som 

ligger till grund för offentlig upphandling: lägsta pris eller det mest ekonomiskt fördelaktiga 

anbudet. Enligt Molander har empiriska undersökningar visat att det bara är omkring en 

femtedel av alla upphandlingar som endast ser till priset som underlag för tilldelningen, det är 

alltså mycket vanligt att utvärderingen även innehåller en kvalitetsdimension.  

 

Kvalitetskriterierna ger upphandlaren en större frihet i utvärderingen då det i vissa 

sammanhang kan vara nästan omöjligt att formulera alla krav, men samtidigt kan riskerna för 

oegentligheter öka i och med den ökade friheten. Som nämnts ovan rekommenderar direktivet 

att kriterierna för tilldelning och de vikter de kommer att tilldelas anges i anbudsunderlaget. 

När detta inte är möjligt, bland annat på grund av upphandlingens komplexitet, ska 

upphandlaren ange kriterierna i fallande skala. Anbuden som inkommer ska sedan utvärderas 

för att fastställa vilket anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Att göra 

detta på ett genomskådligt och analytiskt sätt har medfört att ett flertal olika formler 

uppställts, där många av dem är standardbetonade. Eftersom det är önskvärt att kvaliteten är 

hög medan priset är lågt krävs en funktion som växer med kvaliteten men avtar med priset, 

något som inte är helt enkelt att uppnå. Enligt Molander finns det flera brister hos en sådan 

typ av utvärderingsformler och en skrivelse till Nämnden för offentlig upphandling år 2005 

avrådde från att använda den (Andersson & Lunander 2004). Detta att väga samman pris med 

ej monetärt kvantifierbara kvalitetsdimensioner kan leda till att till synes helt rimliga val kan 

ge upphov till både oönskade och orimliga konsekvenser (Molander 2009, s. 41 & 47-52).  

 

Molander menar att det är viktigt att kvalitetsdimensionen i en upphandling undersöks separat 

av expertis eftersom sambandet mellan pris och kvalitet enligt honom är i det närmaste 

obefintligt. Det går heller inte att i en upphandling utgå ifrån att ett högre pris automatiskt 

medför högre kvalitet (Molander 2009, s. 123).  

 
4.2.4 Problem vid offentlig upphandling 

Enligt Molander råder det tidvis en ganska intensiv debatt om den offentliga upphandlingens 

utformning och huruvida den verkligen fyller sin funktion. Många hävdar att förfarandet är 

komplicerat och att det ibland motverkar sitt syfte. Molander fortsätter dock med att säga att 

ett komplext regelverk bara är att vänta när en verksamhet är så pass omfattande och 

mångskiftande till sitt innehåll som den offentliga upphandlingen. En konsekvens av denna 

komplexitet har hävdats vara att konkurrensen begränsas eftersom mindre företag ofta saknar 

bland annat den juridiska kompetensen som krävs för att delta framgångsrikt i en 

upphandling. Vid sådana fall hindras konkurrensen och LOU motverkar sitt syfte. Men trots 

den upplevda komplexiteten med upphandlingarna menar Molander i sin text att annonserade 
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upphandlingar ändå lönar sig, även vid relativt låga värden, och de skulle löna sig ännu mer 

om de administrativa kostnaderna kunde hållas nere med hjälp av framtagna 

förenklingsåtgärder (Molander 2009, s. 28-29 & 123).  En artikel ur svenskt Näringsliv från 

2008 talar om hur svenska företag, enligt en rapport från Konkurrensverket, verkar allt mindre 

benägna att delta i offentliga upphandlingar. Enligt artikeln kan det finnas flera anledningar, 

dels att upphandlingsförfarandet, framför allt för mindre företag, anses allt för krångligt, dels 

att upphandlingarna är för ensidiga där de som lämnat lägst pris vinner utan att andra viktiga 

faktorer vägs in i utvärderingen. Att anbuden blir färre innebär att konkurrensen blir sämre, 

något som på sikt kan få stor negativ inverkan på Sveriges ekonomi inom den offentliga 

sektorn (Carlsson 2008). 

  

Pettersson skriver i sin uppsats från 2005 att det redan i mitten av 2000-talet debatterades i ett 

flertal motioner av olika politiska partier huruvida LOU levde upp till sitt egentliga syfte. En 

väl fungerande upphandling gynnar utan tvekan alla inblandande parter men ofta ansågs lagen 

vara både byråkratisk och svårhanterlig. I vissa fall ledde förfarandet till merarbete och 

därmed en fördyrning och minskat genomförande av nya idéer, vilket förstås motverkar 

lagens avsikt (Pettersson 2005, s. 34). 

 

Andra problem som Molander tar upp är att de tekniska formler som används vid 

utvärderingen av anbud anses svåra att förstå samt att det förekommer tvivelaktiga eller 

felaktiga översättningar av kvalitativa krav. En annan konsekvens kan bli att processens fokus 

hamnar mer på det juridiska än på det materiella, så kallad judikalisering. Risken finns att det 

blir viktigare att framlägga en juridisk korrekt upphandling istället för en bra, något som 

skapar kontraproduktivitet. 

 

En positiv effekt av offentlig upphandling för leverantörerna är att marknaden öppnas upp för 

alla att delta på lika villkor. Konkurrensen som uppstår gynnar en jämn prissättning mellan de 

olika anbudsgivarna. En nackdel för ett enskilt företag kan vara att det förlorar trogna kunder 

när marknaden öppnas och annonsering till alla aktörer som kan vara intressanta krävs 

(Petterson 2005, s. 37), något som vi kommer att se drabbade Btj när de fick konkurrens på 

biblioteksbokmarknaden. 

 

En annan nackdel för leverantörerna som Pettersson tar upp i sin uppsats, och som även 

framkom i en av våra intervjuer, är de krav som ställs på de upphandlande aktörerna. Kraven 

gällande ekonomisk stabilitet och teknisk kvalitet kan göra det svårt för små och mellanstora 

företag att etablera sig på marknaden. I dessa fall kan lagens syfte om konkurrens motverkas 

och leda till oligopol (en situation på marknaden när det bara finns ett fåtal säljare) eller till 

och med monopol.  

 

Problem kan också uppstå redan i annonseringen av en upphandling eftersom det finns 

detaljerade regler och krav på vad som måste specificeras i annonsen. Språket kan vara 

byråkratiskt och svårt att förstå vilket kräver en hög kompetensnivå hos leverantörerna 

(Pettersson 2005, s. 38). 

 

Om en leverantör anser sig ha blivit felaktigt behandlad vid en upphandling kan denne begära 

överprövning vid förvaltningsrätt under pågående upphandling, om leverantören anser att den 

upphandlande myndigheten har brutit mot lagen med följd att leverantören tagit skada. Om 

förvaltningsrätten finner att så är fallet kan upphandlingen komma att göras om eller rättas till 

(Konkurrensverket). Nya skärpta upphandlingsregler, kapitel 17 i LOU, vilka har börjat gälla 

från och med 15:e juli 2010, ger konkurrensverket rätt att genom en förvaltningsdomstol 

tilldela en upphandlande myndighet en sanktionsavgift som tillfaller staten, så kallad 

upphandlingsskadeavgift. Denna avgift kan dömas ut vid bland annat otillåten 

direktupphandling och Konkurrensverket uppträder då som motpart till den upphandlande  

verksamheten eller enheten (Konkurrensverket).   
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4.3 Bokens spridning och de litterära kretsloppen 

Furuland resonerar i sin text från 1991 om de litterära kretsloppen som kan sägas vara tre 

stycken. Det ”bildade” kretsloppet består av bokbranschen och bokhandlarna, där 

”recensenterna fungerar … som bokpublikens litterära … språkrör” mellan författare, 

förläggare och läsare (Furuland & Svedjedal 1997, s. 44). Detta kretslopp förser även 

bokhandlarna med varor. Till det bildade kretsloppet hör också bland annat biblioteken och 

det förser även bibliotek och skolor med böcker. Här talar Furuland bland annat om ”den 

professionella utbildningen av sina litteraturförmedlare (främst bibliotekarier…)” (ibid, s. 45). 

Värt att notera är kanske att i de bibliotekarieutbildningar vi idag känner till ingår inga rena 

litteraturkurser överhuvudtaget, men detta förhöll sig kanske något annorlunda på Furulands 

tid. Författaren fortsätter med att tala om folkbibliotekens effektivitet när det gäller att sprida 

nya böcker och hänvisar till ”en effektiv sambindningsorganisation” (ibid. s. 46) som gör att 

bibliotekarier runt om i landet i lugn och ro kunnat göra sina bokbeställningar med hjälp av 

lektörernas bedömningar, ibland flera månader innan böckerna ens är tryckta och utgivna. Här 

ser man dock tydligt att Furuland & Svedjedals sammanställning av litteratursociologiska 

texter har några år på nacken. Idag finns det, som senare kommer att framgå av uppsatsen, 

ytterligare tre konkurrerande företag som erbjuder i stort sett samma tjänster som 

sambindningsorganisationen Btj i princip var ensam om på 1970-talet. Furuland nämner också 

att de personer som ansvarar för bokinköpen blir ”starkt beroende av sambindningens 

bedömning” (ibid. s. 46), något som de bibliotekarier vi intervjuat också känner igen och tar 

upp.  

 

Det andra kretsloppet, det ”populära” gäller populärlitteraturen och spridningen av densamma 

och hur ”recensioner och andra former av kontakter mellan läsare och författare” egentligen 

inte alls förekommer här (ibid. s. 45). Idag säljs även den här litteraturen, med tillhörande 

recensioner, via till exempel Btj.  

 

Bokklubbsdistributionen ”har utvecklats till ett tredje spridningssystem med drag från bägge  

de ovannämnda” (ibid. s. 45). I det här kretsloppet står bokklubbarnas redaktioner för 

recenserandet och var och en försöker hitta de titlar som lämpar sig bäst för sin respektive  

marknad, ibland genom att specialisera sig på viss litteratur, något som kanske inte alltid är  

så enkelt. Till skillnad från det bildade kretsloppet handlar det här kretsloppet om 

direktreklam; medlemstidningar direkt hem till konsumenten. 

 

Avslutningsvis säger Furuland ”om bokhandelsdistributionens lönsamhet sjunker och även 

biblioteksutlåningen alltmer påverkas av bokklubbssuccéerna är faran på längre sikt, att 

bokutbudet som helhet blir mer modebetonat och mindre differentierat än idag” (ibid. s. 46).  

 

Ett annat kretslopp beskrivs vid ungefär samma tid av Hans Hertel (Munch-Petersen 1995, s. 

24ff). Han räknar i sitt kretslopp med inte mindre än fem cirklar: den innersta utgörs av 

speciallitteratur av olika slag, (idag till exempel självhjälpslitteratur och kokböcker), den 

andra av populärlitteratur, den tredje av masslitteratur (som inkluderar kvalitetsböcker, som 

når stora försäljningssiffror), den fjärde består av vad Hertel kallar det intermediala 

kretsloppet – och som har stor betydelse för bibliotekens utveckling – och den femte slutligen 

av det ”orala” kretsloppet. Gränserna mellan modellens cirklar är genomsläppliga, vilket 

innebär att ett verk kan flyttas från ett kretslopp till ett annat, ofta med hjälp av en 

”medieelevator”, det vill säga att verket byter medium och därigenom får ny aktualitet. Hertel 

exemplifierar med Karen Blixen på 50-talet och Peter Hoeg på nittiotalet. Ännu senare 

exempel på samma sak är bland annat böckerna Sex and the city som bygger på den tv-serie 

som under ett antal år visats i tv. Ett annat exempel är tv-deckaren Morden i Midsomer som 

till att börja med byggde på böckerna av Caroline Graham, men som efterhand blev så 

populär att ett antal säsonger av tv-serien producerats utan att ha någon som helst anknytning 

till de böcker som fanns. Även det helsvenska fenomenet romansuccén Utvandrarna som 50 
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år senare blev musikalsuccén Kristina från Duvemåla är ett bra exempel på samma fenomen. 

Förr byggde tv-filmer och –serier på böcker, idag är det inte ovanligt att boken skrivs i 

efterhand och utgår från det som visats på tv. 

 

Upplösningen av genre-/mediagränser inom det intermediala kretsloppet berörs också av 

Wendy Griswold i Furuland & Svedjedals litteratursociologi, uppsatsen Aktuella tendenser 

inom litteratursociologin från 1993. Hon refererar till ett resonemang av  K.E. Rosengren om 

”en populär nivå av genrefiktion som starkt påverkas av andra populärkulturella former, i 

synnerhet musik” (Furuland & Svedjedal 1997, s. 61). Griswold drar för övrigt också 

slutsatsen att litteratursociologin i framtiden behöver närmare studera samband och 

sammanhang mellan tryckt litteratur och andra medieformer (ibid. s. 63). 

 

Den nya forskningen som Griswold efterlyser kanske har anledning att ägna sig åt fenomenet 

”merchandising” (Nationalencyklopedin) . Det är ingalunda en helt ny företeelse, men vad 

gäller Sverige och framförallt svensk barnlitteratur tycks ett tidigare avståndstagande vara på 

väg bort. ”Nu är prylarna större än böckerna” är rubriken på en artikel av Lina Wennersten i 

Svenska Dagbladet 101221. Här berättas att ”kringprodukterna” – föremål som utgår från 

populära barnböcker: dockor, tröjor och leksaker, pysselsaker mm – nu inbringar större 

summor än själva böckerna. Som exempel nämns företaget Tre Sandberg, som äger 

upphovsrätten till Inger och Lasse Sandbergs böcker. Av företagets inkomster kommer cirka 

85 % från kringprodukterna och alltså blygsamma 15 % från böckerna. Att älskade 

barnboksgestalter och –miljöer redan i sig utgör starka varumärken, som kan generera nya, 

stora pengar är naturligtvis inte förvånande, men inte heller alldeles oproblematiskt. ”Man ser 

figurerna, köper saker, men kommer aldrig till själva ursprunget: boken” säger Lena 

Kåreland, professor i litteraturvetenskap i den refererade artikeln.  

 

Utvecklingen på bokmarknaden och inom biblioteken är naturligtvis en del av en allmän 

rörelseriktning i samhället – från monopol och statlig/ideologisk styrning mot en till synes fri, 

konkurrensutsatt marknad, som i realiteten begränsas av kommersiella och mediala ramar. 

Man kan se detta som en bekräftelse på de farhågor som de refererade litteratursociologerna 

uttryckt: ”Det är inte längre kunden som kommer till boken, det är boken som kommer till 

kunden” (Furuland & Svedjedal 1997, s. 489). 
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5. Metod och material 
Vårt arbete fokuserar på bibliotekariers respektive Internetbokhandelsrepresentanters åsikter 

och uppfattningar med avseende på konkurrens och offentlig upphandling av media till 

folkbibliotek. Vi kommer i det här kapitlet att beskriva hur vi har gått till väga för att få 

nyanserade och grundliga svar på de frågor vi ställt oss i den här undersökningen, i första 

hand genom intervjuer men också genom litteraturstudier. 

 

5.1 Kvalitativ metod 

Vi har valt en kvalitativ forskningsansats eftersom vi är intresserade av människors 

uppfattningar och åsikter och inte objektiva fakta som kan ställas upp i diagram eller 

numreras. Svensson menar att en kvalitativ studie är beroende av dess syfte och att 

resultatredovisningen därför blir olika beroende på om studien har ett illustrativt, ett 

förståelseinriktade eller ett teorigenererande syfte. Vår studie ligger närmast det 

förståelseinriktade syftet eftersom de begrepp och innebörder vi använt i intervjutexterna 

successivt grupperats i kategorier och typer (Svensson & Starrin 1996, s. 230 f). Vi har valt 

att se dessa kategorier och typer som analyserbara dimensioner.  

 

5.1.1 Idéanalys 

I vårt intervjumaterial har vi valt att både studera den transkriberade intervjutexten och 

innehållet som sådant, men även ta hänsyn till i vilken kontext informanten befinner sig. Vi 

ska försöka hitta gemensamma teman i intervjuerna och jämföra dem för att urskilja likheter 

och olikheter. Då det är fråga om att analysera de uppfattningar och idéer som framkommer i 

intervjuerna anser vi att  idéanalysen därför är användbar för analys av vårt material.  

 

För att kunna tillämpa metoden på vår undersökning har vi studerat vad som skrivits om idé- 

och ideologianalys och det är framför allt tre böcker vi har använt: Textens mening och makt 

av Göran Bergström och Karin Boréus, Grundbok i idéanalys av Ludvig Beckman samt Om 

idé- och ideologianalys av Sven-Eric Liedman och Ingemar Nilsson. 

 

Texter, menar Bergström och Boréus, speglar både medvetna och omedvetna föreställningar 

som människor i texternas tillkomstmiljö hyser och de har en röd tråd (är koherenta) och 

meningsbärande (kommunikativa). Språket, och därmed även texter, kan sägas ha två 

huvudfunktioner där den första är att uttrycka tankar och idéer, en texts innebördsaspekt. För 

det andra använder vi språket som ett sätt att kommunicera med andra, i våra sociala 

relationer. Det nyttjas alltså även till handling, dess interpersonella aspekt (Bergström & 

Boréus 2000, s. 14-17). I vår undersökning har vi använt oss av de transkriberade intervjuerna 

som texter i denna bemärkelse.  

 

En idé kan sägas vara en tankekonstruktion som utmärks av en viss kontinuitet, till skillnad 

från intryck och attityder som är mer flyktiga. Bergström och Boréus använder ordet som 

både en föreställning om verkligheten och en värdering av företeelser, samt om hur man bör 

handla. Svårigheten ligger i att avgränsa och definiera idébegreppet och även att skilja det 

från ideologibegreppet. I flera ideologidefinitioner ingår idéer som viktiga komponenter. Det 

grekiska ordet ideologi betyder läran om idéer och fick utbredning först under 1800-talet. 

Begreppet har alltid varit mångtydigt och används fortfarande med olika innebörder men 

uppfattas idag oftast som en samling idéer rörande politik och samhälle (Bergström & Boréus 

2000, s. 148-149) men kan också uttryckas som ett system av åsikter, föreställningar, 

värderingar, tankar och attityder (Liedman & Nilsson 1989, s. 10-11). En text är, enligt 

Liedman, mångtydig och kan innehålla många olika resonemang, ”all språklig framställning 

… rymmer ett intrikat nät av innebörder som bara skicklig analys kan avslöja” (ibid., s. 31). 

Även Beckman skriver om mångtydighet och hur olika aktörer kan ge ett och samma ord 

olika innebörd. Då ordet definierats till en bestämd idé eller innebörd talar vi om begrepp och 
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det är vid en analys viktigt att ta hänsyn till aktörernas definition av dessa. Mångtydighet är 

ett av skälen till att ett budskap kan vara svårt att tolka (Beckman 2005, s. 32-33), något som 

vi tror ofta inträffar under just intervjuer då ord kan uppfattas på ett sätt av intervjuaren som 

inte informanten avsåg. 

 

Ett annat viktigt namn inom idé- och ideologianalysen är statsvetaren och forskaren i politiska 

ideologier Herbert Tingsten. Han delade in begreppet ideologier i tre element: grundläggande 

värdepremisser, verklighetsomdömen och konkreta rekommendationer. Vår intervjustudie 

ligger närmast det andra elementet då verklighetsomdömen kan handla om uppfattningar om 

förhållanden och företeelser i samhället (Bergström & Boréus 2005, s. 151-152). 

 

Idé- och ideologianalyser är mångvetenskapliga och används inom flera akademiska ämnen 

såsom historia, pedagogik och idéhistoria, men förknippas oftast med den statsvetenskapliga 

traditionen (ibid., s. 153). Även om en ideologi kommer till uttryck på ett sätt som är 

uppenbart för alla finns det även ett underliggande och djupare plan som inte är lika 

lättåtkomligt. Här måste analysen omfatta inte bara texten i sig, utan även en undersökning av 

kontexten. Idé- och ideologianalyser kan, genom textanalys, urskilja idéer inom en särskild 

debatt, ett politiskt parti eller annan samhällelig organisation (ibid., s. 157).  

 

5.1.2 Analysmetoder inom idé- och ideologiforskning 

Det finns olika sätt att analysera texter inom idé- och ideologiforskning beroende på vilken 

typ av material man har till sitt förfogande och på vilket sätt man vill belysa olika frågor. En 

vanlig analysmetod är de så kallade idealtyperna. De är förknippade med sociologen Max 

Weber och är ett slags extrembild som främst syftar till att upptäcka en texts struktur och att 

skapa ett analytiskt instrument, både för att ställa hypoteser och som ett raster att lägga över 

en text. Vid analysen gäller det att i texten finna det mest typiska som sedan sorteras, 

struktureras och sedan jämförs med de på förhand uppställda idealtyperna (Bergström & 

Boréus 2000, s. 158). Andra analysmetoder som idé- och ideologiforskning har kopplingar till 

är diskursanalys (hur ett ämne diskuteras), lingvistisk analys (hur uttryck ser ut) och 

innehållsanalys (hur många gånger en företeelse eller ett visst ord förekommer i texten).  

 
5.1.3 Dimensioner 

Att presentera en stor mängd insamlad data i löpande text kan lätt bli både omfattande och 

oöverskådligt för läsaren. Istället kan innehållet i utförda intervjuer spaltas upp i delaspekter, 

dimensioner, för att fördjupa förståelsen av detaljerna som i sin tur gör det enhetliga 

innehållet mer förståeligt. Med hjälp av dimensioner kan man även finna det som är fördolt i 

intervjusvaren och som man inte genast blir varse under intervjun (Lantz 2007, s. 110 f). 

Dimensionsanalys har valts för vår undersökning därför att dess struktur lämpar sig väl för att 

definiera de teman som vi vill undersöka och för att den kan ge ett mer nyanserat resultat än 

till exempel de ovan beskrivna idealtyperna. Vi vill visa hur biblioteksbokmarknadens 

utveckling under de senaste tio åren har påverkat folkbiblioteken, hur bibliotekarierna 

uppfattar denna utveckling och hur den har påverkat deras sätt att arbeta. Vi är också 

intresserade av att jämföra dessa resultat med hur representanterna för nätbokhandlarna ser på 

samma frågor. För att ta reda på detta har vi försökt ta fasta på vissa relaterade termer som 

framkommit i texterna och analysera hur de hänger samman i både en biblioteks- och en 

samhällskontext. Vi är alltså mer ute efter att finna idéstrukturer i den transkriberade 

intervjutexten  än den exakta sanningen. Enligt Beckman är första steget i en idé- och 

ideologianalys att klargöra vilka påståenden eller föreställningar som ska studeras och utefter 

dessa ställa upp kategorier som kan analyseras i ett sammanställt analysschema (Beckman 

2005, s. 19-20). 

 

Vår intention har varit att utgå från biblioteket som en helhet medan dimensionerna utgör 

olika delar inom vårt intresseområde. Genom att analysera dimensionerna var för sig hoppas 

vi också kunna säga något om hur de påverkar helheten. 
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Dimensioner är alltså en mer allmänt hållen analysmetod för texter och vi vill med denna 

analysram försöka sortera och analysera våra intervjutexter utifrån det faktiska innehållet. 

Eftersom det inte finns någon utvecklad mall för dimensionsanalys är forskaren fri att själv 

utveckla verktyg som passar just hans/hennes syften. Viktigt är dock att valet av dimensioner 

är kopplat till den ursprungliga forskningsfrågan och att de kan motiveras väl, samt att 

analysen följs av en diskussion där även analysresultaten återkopplas till forskningsfrågan 

(Bergström & Boréus 2000, s. 176). Kritiskt sett kan de mer löst formulerade dimensionerna 

ses som en möjlighet till större tolkning, som i sin tur kan leda till bristande jämförelse, och 

att de är för allmänt och vagt hållna. Om detta är en nackdel beror på både forskaren själv och 

hans/hennes sätt att arbeta. En fördel med skapandet av dimensioner är däremot att de är enkla 

att bestämma och tar därför lite tid i anspråk (ibid., s. 171). För vår undersökning har 

dimensionsanalysen lämpat sig väl eftersom vi har velat belysa olika teman, dimensioner, som 

framkommit under intervjuerna. Efter varje genomförd intervju diskuterade vi igenom den 

sinsemellan för att på så sätt ventilera våra uppfattningar. Efter att intervjuerna transkriberats 

lästes de noggrant igenom och de teman vi urskiljde markerades med olika färg. Tre 

huvudsakliga dimensioner identifierades och valdes ut för att dela in texten i kategorier och 

dessa tre har i sin tur delats in i vardera två underdimensioner som står i motsatsförhållande 

till varandra. Vi har i våra dimensioner försökt hitta de motsättningar som framkommit under 

vardera temat, men att vi ställt upp motsatspar innebär inte att det går att dela in texterna i 

antingen eller. Istället rör sig uppfattningarna och idéerna inom varje dimension mera flytande 

mellan de två motsatserna. 

 

Dimension 1: Biblioteksbokmarknaden – konkurrens/monopol 

Här vill vi undersöka informanternas uppfattningar om vad konkurrens och monopol innebär, 

hur och varför de uppstår på marknaden och hur de har påverkat utvecklingen inom 

biblioteken de senaste tio åren. Vi kommer att använda oss av marknadsmixen, de 4 P:na, för 

att analysera de konkurrensmedel som företagen använder sig av för att bli konkurrenskraftiga 

på biblioteksbokmarknaden. Den allmänna uppfattningen inom den här dimensionen kan 

sägas vara att konkurrens är något positivt medan monopol är negativt, oavsett om man ser 

det i ett ekonomiskt, marknadsmässigt eller biblioteksrelaterat perspektiv. Vad vi har försökt 

göra är att hitta motsägelser i intervjuerna/texterna för att se vad som egentligen sägs i den här 

frågan. Vilka idéer uttrycks och vilka idéer uttrycks inte, är konkurrens alltid något positivt 

eller kan det finnas nackdelar, t.ex. om vissa aspekter inte fungerar som de ska?  

 

Dimension 2: Offentlig upphandling – hjälper/stjälper 

Vad innebär den offentliga upphandlingen för biblioteken/företagen enligt respektive 

representanter och hur går den till? Hur har den påverkat marknaden/biblioteken? Vi använder 

här modellen över upphandlingsprocessen för att gå igenom de steg i upphandlingen som 

berörts av våra informanter. Vi ska också diskutera de eventuella problem i samband med 

offentlig upphandling som informanterna uppfattat. Inom den här dimensionen har vi utgått 

från att den offentliga upphandlingen främjar konkurrens, vilket är dess huvudsakliga syfte? I 

intervjutexterna har vi sedan letat efter åsikter som uttrycker motsatsen. 

 

Dimension 3: Bibliotekens inköpsrutiner – förenklade/försvårade 

Vad har den konkurrensutsatta biblioteksbokmarknaden inneburit för bibliotekens 

inköpsrutiner enligt bibliotekarierna? Har företagsrepresentanterna någon uppfattning? Här 

kommer vi att löst använda oss av modellen över den litteratursociologiska processen för att 

på ett överskådligt vis försöka visa på förändringar av biblioteksarbetet över tid i allmänhet 

och inköpsrutinerna i synnerhet. Vår uppfattning här är att inköpsrutinerna har förbättrats och 

att fördelarna för biblioteken har ökat. Analysen av intervjuerna kommer att ge oss svaret på 

om bibliotekarierna är av samma uppfattning eller om det finns andra åsikter. 
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5.2 Material 

Det finns mycket skrivet om konkurrens och monopolsituationer, inom både privat och 

offentlig sektor, så den typen av litteratur har inte varit svår att finna. Inte heller har det varit 

svårt att finna material angående nätbokhandlarnas framväxt och relevant företags-

information, både från Internet och från företagen själva. Statistik och siffror som rör 

företagens marknadsandelar och bokförsäljning, de aktuella kommunernas invånarantal samt 

bibliotekens medieanslag, utlån och antalet besökare har vi fått dels genom intervjuerna, dels 

från Kulturrådets hemsida, Svenska förläggareföreningens branschstatistik och Statistiska 

centralbyrån (SCB). Vad som däremot har skapat vissa problem är att inget har skrivits om 

just vårt ämne, hur biblioteken påverkas av konkurrens mellan företag som ligger utanför den 

egna verksamheten men som de är beroende av för sina bokinköp genom den offentliga 

upphandlingen.  

 

För att få en uppfattning om hur bokmarknadens utveckling och konkurrenssituationen mellan 

de olika bokhandlarna sett ut utifrån har vi läst och studerat ett flertal olika artiklar i både 

dagspress och bibliotekstidskrifter, varav de senare främst utgjorts av Biblioteksbladet och 

Svensk bokhandel. Från år 2001 och framåt har frågor om Bibliotekstjänsts ställning på 

biblioteksmarknaden, bibliotekens offentliga upphandlingar av media och den ökande 

konkurrensen mellan Internetbokhandlar, där Btj och Adlibris framställs som 

huvudkonkurrenter, ivrigt diskuterats och vi ville sätta oss in i den problematiken som 

debatterats inom den kulturella sfären. I ett nummer av tidningen Kommuninfo - Obiz fann vi 

en intressant artikel om offentlig upphandling och den offentliga sektorn som diskuterar den 

problematik kring upphandling som våra informanter talat om under intervjuerna. Artikeln 

bekräftar att det råder en debatt om offentlig upphandling och att det kan finnas nackdelar 

som ännu inte helt har synliggjorts.  

 

För att finna vetenskapliga artiklar och uppsatser rörande vårt ämne har vi använt oss av olika 

databaser inom samhällsvetenskap och biblioteks- och informationsvetenskap samt 

Artikelsök,  Mediearkivet och Google Scholar. Konkurrensverkets hemsida har varit en 

otroligt informativ sida som vi använt oss mycket av i våra teoriavsnitt. Sökord som varit 

användbara i våra sökningar är bland annat, förutom förstås företagens egennamn, 

konkurrens, offentlig upphandling, bokmarknad, offentlig förvaltning, monopol och 

nätbokhandel i olika konstellationer.  

 

Förutom det material som framkommit av den ovan beskrivna litteratursökningen har en stor 

del utgjorts av resultatet av de kvalitativa intervjuerna. 

 

5.2.1 Kvalitativa intervjuer 

Vi var tidigt överens om att då vi ville undersöka hur den nuvarande konkurrenssituationen på 

biblioteksbokmarknaden påverkat både de aktuella företagen och folkbiblioteken var 

intervjuer den bästa metoden för oss. För att ta reda på vad de informanter man vill undersöka 

har för åsikter och uppfattningar om ett specifikt ämne i en specifik miljö lämpar sig 

kvalitativa intervjuer bra som undersökningsmetod. Eftersom vi även ville ha möjligheten att 

ställa följdfrågor och ta upp idéer och ämnestrådar som framkom under intervjuerna valde vi 

att inte standardisera dem utan ha en löst strukturerad intervjuguide (Widerberg 2002, s.15ff). 

Detta underlättar för oss som intervjuar att hålla oss till det ämne vi är intresserade av, 

samtidigt som vi vid behov kan förändra till exempel frågornas ordningsföljd eller ta upp 

frågor som vi inte tidigare tänkt på, allt eftersom situationen förändras (Kvale 1997, s. 117 & 

Bryman 2006, s. 301). Den vanligaste metoden för registrering av intervjuer är enligt Kvale 

bandinspelning med efterföljande utskrift och det ville vi också använda oss av. Då det är 

viktigt att tekniken fungerar problemfritt och att intervjun är lätt att avlyssna valde vi att satsa 

på en avancerad digital diktafon med USB-anslutning. Detta möjliggjorde för oss att ladda ner 

intervjuerna på dator, skicka filerna mellan oss och sitta med hörlurar medan vi skrev ut dem. 

Intervjuerna genomfördes också så långt det var möjligt på respektive informants kontor eller 
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i ett sammanträdesrum för att slippa problem med störande bakgrundsljud som trafik eller 

röster. Detta menar Kvale är förutsättningar för en bra intervjusituation (Kvale 1997, s. 149). 

 

För att underlätta för informanterna och låta dem förbereda sig inför intervjun skickade vi i 

förväg ut en förenklad intervjuguide där det framgick inom vilka områden våra frågor skulle 

röra sig. Vi informerade samtidigt om att deras medverkan var frivillig, att deras intervju inte 

skulle lyssnas på eller läsas av några andra än oss och att de, i bibliotekariernas fall, skulle 

anonymiseras. Intervjuguiden försökte vi utforma efter de teman som vi sedan med hjälp av 

idé- och ideologianalysen skulle omvandla till dimensioner, nämligen konkurrens, 

bokmarknadens utveckling och offentlig upphandling. Angående hur man identifierar teman 

skriver Widerberg att ett empirinära förhållningssätt ofta är att rekommendera vid kvalitativa 

undersökningar, det vill säga att man väljer ut teman ur det empiriska materialet. Dessa teman 

exemplifieras sedan med citat från intervjuerna (Widerberg 2002, s. 144-145). Vi har valt att 

teoretiskt beskriva våra tre dimensioner för sig för att sedan ge dem ett empiriskt innehåll i 

resultatavsnittet. För att utveckla och få flera infallsvinklar inom de områden vi var 

intresserade av ställde vi ett antal följd- eller kompletteringsfrågor. Förutom dessa ställde vi 

även inledande frågor angående informantens yrkesbakgrund, position inom 

företaget/biblioteket, arbetsuppgifter och bakgrundsfakta om biblioteket/företaget.  

 

Vi genomförde tio kvalitativa intervjuer under mars månad år 2010 vilket medförde en hel del 

resande med både bil och tåg. Intervjutiden varierade mellan trettiofem minuter och en timma 

beroende på hur pass utförliga svar vi fick på våra frågor. 

 

5.2.2 Validitet, reliabilitet och etik 

Problem som kan diskuteras i samband med kvalitativ forskning är bland annat frågor om 

validitet, det vill säga att man verkligen forskar om det man säger sig forska om, och 

reliabilitet, som handlar om exakthet och pålitlighet (Bryman 2002, s. 257 f). Det är viktigt 

inom kvalitativ forskning att forskaren är medveten om att tolkningsresultaten kan påverkas 

av egna subjektiva bedömningar samt att man bör beskriva sina utgångspunkter och motivera 

sina tolkningar så utförligt som möjligt för att öka tillförlitligheten (Bryman 2002, s. 270-

271). Intervjuer kan utföras, tolkas och rapporteras felaktigt då det lätt kan uppstå 

missförstånd mellan intervjuaren och informanten. Frågor kan missuppfattas av informanten 

och många ord kan ha olika innebörder för den som intervjuar respektive den intervjuade 

vilket leder till feltolkningar (Kvale 1997, s. ). Inom kvalitativ forskning kan man inte mäta 

eller räkna sig till tillförlitliga resultat så reliabilitet och validitet får värderas på ett delvis 

annorlunda sätt än i kvantitativa undersökningar.  

 

Två andra problem inom kvalitativ forskning är dels svårigheten att replikera en undersökning 

då denna ofta är ostrukturerad och i hög grad beroende av forskaren själv och dennes intressen 

och tillvägagångssätt, dels problem med generalisering eftersom ostrukturerade intervjuer av 

ett antal informanter knappast kan sägas representera en hel population.  Detta är inte lika 

viktigt i den kvalitativa forskningen som i den kvantitativa där till exempel experiment måste 

kunna upprepas med samma resultat för att kunna sägas vara tillförlitliga. I en intervjustudie 

är generaliserbarheten inte särskilt hög då samma frågor till andra informanter skulle ge andra 

svar, liksom andra intervjupersoner och övriga omständigheter.  

 

Etik är något som en forskare måste förhålla sig till under hela forskningsprocessen, inte bara 

vid analys av resultaten (Widerberg 2002 s.12). Bryman nämner fyra grundläggande etiska 

frågor som vi har tagit hänsyn till i vår undersökning; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Personerna som medverkar i en studie skall vara 

informerade om undersökningens syfte, kunna bestämma själva över sin egen medverkan, få 

sina personuppgifter behandlade med konfidentialitet och de uppgifter som framkommer får 

endast användas till undersökningens ändamål (Bryman 2006, s. 440-441).  
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5.2.3 Urval och begränsningar 

När vi bestämde oss för att skriva om biblioteksbokmarknadens utveckling (för folkbibliotek) 

under senare tid började vi med att kontakta de fyra företag som i dag dominerar 

biblioteksbokmarknaden; Adlibris, Btj, Boktjänst och Bokus. Våren 2009 tog vi först en 

telefonkontakt för att få reda på om företagen i fråga var intresserade av att delta i en intervju 

och därefter mailade vi en kort bakgrundsbeskrivning samt vår uppsatsplan till de personer 

som rekommenderats oss.  På detta sätt fick vi bekräftelse på att samtliga 

företag/representanter var intresserade och kunde ställa upp med tid för intervjuer, skicka oss 

bakgrundsmaterial med mera. Under senhösten 2009 kontaktade vi återigen våra 

kontaktpersoner och kontrollerade att allting fortfarande var okej för deras del. I januari 2010 

mailade vi åter berörda personer och bokade intervjutider under mars månad. 

Representanterna för Adlibris, Btj och Bokus träffade vi i Stockholm och Boktjänsts ägare i 

Skara. Samtliga personer hade fått intervjumanualen via mail och godkänt denna. 

 

I januari 2010 kontaktade vi också sex folkbibliotek. Vi hade från början tänkt oss ett mindre 

antal men insåg efterhand att vi behövde fler informanter och mer material. Efter den sjätte 

intervjun kände vi att vårt insamlade material var tillräckligt och att det inte skulle tillföra så 

mycket nytt om vi gjorde fler. Vid ett för litet antal intervjuer blir det ofta svårt att 

generalisera och ställa hypoteser, medan det vid för stort empiriskt material kan vara svårt att 

göra ingående tolkningar av intervjuerna. Det är oftast undersökningens syfte som får avgöra 

hur många intervjuer som behövs för att ta reda på det man vill ta reda på (Kvale & 

Brinkmann 2009, s. 129), och i vårt fall tyckte vi att det räckte med sex stycken. 

 

Av bekvämlighetsskäl valde vi fyra bibliotek inom ett någorlunda näraliggande geografiskt 

område medan de andra två låg längre bort. Vid kontakten med de valda biblioteken fick vi 

hjälp med att identifiera de personer som var mest lämpliga för oss att intervjua. De var oftast 

inköpsansvariga på sin arbetsplats och därför de som troligen hade mest kunskap och 

erfarenhet av kontakten med nätbokhandlarna. Dessa bibliotekarier hade vi sedan också 

telefon- och mailkontakt med och efter att vi bestämt intervjudatum mailade vi dem 

intervjumallen som vi utformat för folkbiblioteken. För att komma igång med vårt arbete och 

för att komma underfund med vår inriktning och vilka avgränsningar vi behövde göra bokade 

vi i januari 2010 ett samtal med Värmlands länsbibliotekarie. Hon gav oss en hel del 

bakgrundsinformation och hänvisade oss sedan till Karlstad kommuns upphandlingsenhet där 

vi blev insatta i vad som gäller för folkbiblioteken när det gäller offentlig upphandling av 

biblioteksböcker. Dessa samtal har främst bidragit till att öka vår kunskap inom detta område 

och kommer inte att ingå i vår analys. 

 

De intervjuade på företagen kunde vi av naturliga skäl inte anonymisera, inte heller 

upphandlaren på Karlstad kommun eller Värmlands länsbibliotekarie, något som vi från 

början varit tydliga med och som accepterats. Biblioteksrepresentanterna kommer däremot 

inte att nämnas vid namn utan benämnas A-F, och vi ska försöka presentera biblioteken i så 

allmänna ordalag som möjligt för att försvåra identifiering. Vi har även fått godkännande från 

informanterna att använda oss av diktafon för att kunna spela in intervjuerna och vi har 

informerat om att intervjuerna kommer att transkriberas för att lättare kunna analyseras. 

Intervjuer samt intervjucitat har transkriberats ordagrant, däremot har vi utelämnat suckar, 

pauser med mera. Vi poängterade även möjligheten för informanterna att få tillgång till en 

utskrift av intervjun om så önskades, vilket alla utom en ville. Vi skickade de färdigskrivna 

intervjuerna via mail och bad i vissa fall om kompletterande uppgifter samt frågade om något 

hade missuppfattats eller borde ändras. Några från företagen bad att få godkänna eventuella 

citat som skulle användas i den slutliga texten, vilket vi naturligtvis samtyckte till. De flesta 

sade sig också vara intresserade av den färdiga uppsatsen. 
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6. Resultatredovisning  
I resultatredovisningen vill vi återge vad som framkommit under våra intervjuer, dimension 

för dimension. Dessa resultat tänker vi sedan analysera genom att använda oss av de tidigare 

redovisade teoretiska utgångspunkterna för att på så sätt kunna urskilja de olika uppfattningar 

som informanterna har om vårt ämne. 

 

6.1 Dimension 1: Biblioteksbokmarknaden – monopol/konkurrens 

Vår nuvarande konkurrenslag (1993:20) tillkom för att skydda konkurrensen och det gäller 

även offentliga verksamheter då de producerar eller säljer tjänster och varor (Stensson 2002, 

s. 18-19). Det är alltså olagligt att hindra konkurrens genom att till exempel bilda priskarteller 

eller missbruka sin marknadssituation på ett sådant sätt att svagare konkurrenter konkurreras 

bort. Alla våra informanter är eniga om att konkurrens är något positivt som gynnar 

marknaden, företagen nämner framför allt att det för utvecklingen framåt medan 

bibliotekarierna främst talar om pressade priser, snabbare leveranser och att de som beställare 

kan ställa större krav på sina bokleverantörer. Flera av bibliotekarierna menar att biblioteken 

måste bli bättre beställare och bättre på att ställa krav. Det är även viktigt för biblioteken med 

den mångfald som konkurrensen på bokmarknaden fört med sig, ” … man ska kunna få tag på 

allt” (Bibliotekarie C, 20100315).  

 

Bibliotekarie F uttrycker sig så här när vi frågar om biblioteksbokmarknadens utveckling vad 

gäller konkurrens: ”Nej det är klart det är positivt för det har ju också medfört att Btj har fått 

lov att se över sina rutiner och snabba upp sina processer betydligt från hur det var för tio, 

femton, tjugo år sen.  … att Btj har blivit konkurrensutsatt helt enkelt, det är ju positivt får 

man nog säga” (Bibliotekarie F, 20100326). 

 

Det bästa sättet för ett företag att ändå skydda sig mot konkurrens är helt enkelt att hävda sig 

och vara bäst inom sitt område och att på marknaden förknippas med något positivt. Risken 

finns dock att ett stort marknadsledande företag som inte är så konkurrenskänsligt fortsätter i 

sin tidigare takt samtidigt som en konkurrent fortsätter att utvecklas och förbättra sin position 

för att så småningom få en allt starkare ställning (Stensson 2002, s. 18-23). 

 

Enligt nästan alla våra informanter är det just detta som har hänt med Btj under de senaste 

tiotal åren. Bibliotekarie C menar att Btj hade en jättechans att skapa en mycket bra 

nätbokhandel. De hade kunnat rikta sig mot allmänheten före de andra företagen. Hon kallar 

Btj ett kunskapsföretag, men ett som ”stönigt” hållit fast vid sin försäljning till enbart 

biblioteken och därför inte förvaltat sin kunskap på ett kommersiellt sätt (Bibliotekarie C, 

20100315). Bibliotekarie E menar att den monopolliknande situationen invaggade Btj i lugn 

och ro, att utvecklingen stannade av och att de vaknade väldigt sent.  

 

Representanten för Bokus uttrycker sig så här angående konkurrens: 

” … det främjar ju liksom framförallt för kunden eftersom vi tvingas ligga på topp och hela 

tiden utveckla nya tjänster och försöka bli bättre än konkurrenterna.”(Bergström 20100330). 

 

På vår fråga om hur ett företag i stället påverkas av monopol svarar han:  

” … det behöver ju inte utveckla tjänster och kvalitet i alls samma utsträckning så länge du 

kan hålla monopolet, plus att det givetvis rent prismässigt är en fördel att inte ha konkurrens.” 

(ibid.). 

 

 

Alla våra informanter, utom en, är eniga om att Btj hade en typ av monopolsituation på 

biblioteksbokmarknaden fram till slutet av 1990-talet, då framför allt tekniken möjliggjorde 

för andra aktörer att ta sig in på marknaden. Den här situationen resulterade i, enligt 
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bibliotekarierna, att leveranstiderna var oacceptabelt långa, priserna höga, flexibiliteten låg 

och servicen dålig. Förväntningarna på snabba leveranser har, enligt bibliotekarie F, ökat även 

hos låntagarna ”Och då är det klart då väljer man ju en leverantör där det går fort […] Btj har 

ju, det har ju varit deras, en nackdel hos dom att det har tagit så lång tid ”(Bibliotekarie C, 

20100315).  

 

Meyer från Btj håller själv med om att företaget tidigare i princip varit ensam leverantör av 

böcker till biblioteken, men att de inte skötte sig särskilt bra vilket öppnade för andra företag 

att konkurrera. Wennborg på Adlibris säger i sin tur att ett monopol aldrig är bra, även om 

nästan alla företag och verksamheter strävar efter att bli monopolister. Ett monopol leder 

enligt honom till att man sjunker in i sig själv och ger sämre service. Han menar att oavsett 

om en verksamhet är statlig, privat eller kommunal så ligger det i den mänskliga naturen att 

alltid vilja vara lite bättre än sina konkurrenter och att denna konkurrens gynnar marknaden. 

Han avslutar med att om inte Bokus hade funnits för Adlibris att tävla mot hade troligen inte 

företaget varit lika framgångsrikt som det är idag.  

 

Flera av våra intervjuade bibliotekarier nämner hur inställningen till Btj tidigare har varit 

lojalitetsbetonad men att den känslan fått sig en ordentlig knäck den sista tiden, i och med att 

Btj började ta betalt för den tidigare kostnadsfria inköpsvägledningen och den därpå följande 

debatten kring detta. Bibliotekarie C menar att biblioteken känt av ett slags förmynderi från 

Btj:s sida och att den typen av kundrelation idag känns omodern då det istället är viktigt att 

bygga upp kundrelationer och lyssna på kunden. Meyer på Btj medger att biblioteken nog har 

upplevt att Btj inte har lyssnat på dem ” … utan vi har varit lite storebror som har kört över … 

”(Meyer, 20100310). Han avslutar dock meningen med att säga att han definitivt tycker att Btj 

idag har ändrat på den inställningen. 

 

På senare år har många offentliga verksamheter gjort omfattande rationaliseringar och 

nedskärningar och flera har privatiserats vilket har lett till att de börjat likna företag, bland 

annat på grund av att de utsatts för konkurrens. Exempel på andra faktorer som påverkar 

konkurrenssituationen är teknikens utveckling och den ökade globaliseringen. Konkurrensen 

inom offentlig verksamhet har även ökat vad gäller finansiering, anslag och arbetskraft, så 

kallad intern konkurrens, samtidigt som privatisering skapat nya konkurrenssituationer, till 

exempel på områden som sjukvård och skola (Stensson 2002, s. 10).  

 

När vi frågar informanterna om orsaker till den nuvarande konkurrenssituationen på 

biblioteksbokmarknaden nämner många den tekniska utvecklingen som en av de viktigaste, 

även om utvecklingen inom logistik och transport också nämns i förbifarten. Bibliotekarie E 

uttrycker sig så här: ” … Ja, hela bokbranschen och hela transportbranschen har ju utvecklats 

så allt går snabbare nu… ” ”Så det är den tekniska utvecklingen som har gjort att 

konkurrensen har uppstått och då blir det ju konkurrens” (Bibliotekarie E, 20100324).  

 

Samtidigt som missnöjet med Btj växte ute på folkbiblioteken ändrade biblioteken sitt sätt att 

vara bibliotek, menar bibliotekarie F. Istället för att i hög grad köpa in det som personalen 

själv valde släpptes låntagaren in i verksamheten och man började köpa mer på efterfrågan. 

Detta ledde både till att behovet av snabba bokleveranser ökade samt att efterfrågan på media 

ökade i och med att Internetbokhandlar och bibliotekskataloger på nätet möjliggjorde för 

låntagarna att upptäcka det enorma utbudet av media som fanns att tillgå. Bibliotekarie A 

upplevde för egen del att den monopolsituation som Btj hade utgjorde ett hinder för 

utvecklingen och att marknaden vid samma tid nästan exploderade av nätbokhandlare med 

snabba leveranser och billiga topplisteböcker. I takt med att biblioteken började köpa via nätet 

utvecklade också nätbokhandlarna sina tjänster för att kunna möta bibliotekens krav på 

utrustning och kunde så småningom leverera i stort sett liknande tjänster och rutiner som 

endast Btj hade kunnat tidigare. 
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Wennborg på Adlibris hävdar att de från början inte riktade sin försäljning till biblioteken 

utan att det var biblioteken som i sin tur började köpa av dem. Han säger så här:  

 
... vi märkte redan efter några år att biblioteken började köpa av oss  

och då insåg vi att okej, det finns en stor marknad här för biblioteken  

som idag inte fungerar. För vi förstod att det var väldigt långa 

leveranstider och höga priser, vi trodde nämligen att det var så att Btj 

automatiskt bara levererade böcker till biblioteken och att det var, vad 

ska man säga, att den där integrationen var stadigare än vad den var 

(Wennborg, 20100310). 

 

6.1.2 Sammanfattning 

Alla tio informanterna, både bibliotekarierna och företagsrepresentanterna, är överens om att 

konkurrens är något positivt. För biblioteken betyder det lägre priser och större möjligheter att 

ställa krav, för företagen att de tvingas hålla sig på topp och hela tiden vidareutvecklas. 

Intressant är den motsättning som Wennborg nämner, att ett monopol aldrig är något bra men 

att alla ändå strävar för att få det. Kanske är det så att monopolet utgör en morot som får ett 

företag att hela tiden kämpa mot sitt mål och på så sätt tvingas bli bättre och bättre.  

 

Bibliotekarierna säger under intervjuerna att sättet att arbeta på bibliotek har förändrats 

mycket under de senaste tio åren och att konkurrensen på biblioteksbokmarknaden i viss mån 

har möjliggjort det. Några av dem ser dessa förändringar som något spännande som kan leda 

till nya arbetsmetoder och en framtida utveckling medan andra tycker att det i dagsläget 

fungerar bra och att det så kan förbli. Sammanfattningsvis är bibliotekarierna överens om att 

Btj är ett tryggt företag som kan biblioteken men att de övriga bokleverantörerna erbjuder 

snabbare och billigare böcker. Det viktigaste när biblioteksinformanterna under intervjuerna 

pratar om konkurrensen verkar vara att biblioteken kan köpa billiga böcker och att de kan 

välja fritt bland de tjänster som finns att tillgå, oavsett vilket företag det är som erbjuder dem.  

 

6.2 Dimension 2: Offentlig upphandling – hjälper/stjälper 

6.2.1 Biblioteken 

Bibliotekarie B tycker att lagen om offentlig upphandling är den största förändringen när det 

gäller inköpsrutiner på hennes arbetsplats. De har för närvarande fem leverantörer som de får 

välja fritt mellan, vilket hon tycker fungerar väldigt bra. Tidigare var förfarandet ännu friare 

och de kunde beställa medier från vilken leverantör de ville. Hur inköpen kommer att 

påverkas genom den nya lagen då böcker endast får beställas från den enda leverantör som 

vunnit upphandlingen har hon svårt att föreställa sig; hon tycker valfriheten är viktig. 

Bibliotekarie D tycker däremot att det nog vore enklare att köpa alla medier från en enda 

leverantör för att få ner priset ytterligare. På bibliotek C gjorde den offentliga upphandlingen 

varken till eller från då det var så många leverantörer som blev upphandlade, till och med 

deras lokala bokhandel. Vår informant uppfattade det som att leverantörerna blev besvikna då 

de märkte att biblioteken kunde köpa medier från flera andra trots att det var de som hade 

vunnit upphandlingen. Även om de leverantörer som vunnit en upphandling rangordnas 

verkar det inte som om det finns någon kontroll på att rangordningen verkligen följs, något 

som även företagsrepresentanterna nämner (se nedan).  

 

Bibliotekarie C tycker också att valmöjligheten vid inköp är viktig så att biblioteket inte 

tvingas köpa dyrare än nödvändigt. Bibliotekarie E tycker upphandlingen är positiv så till vida 

att den pressar priserna och hon ser inga problem med att i framtiden bli låst till en enda 

bokleverantör, så länge denne uppfyller de service- och priskrav som ställts i upphandlingen. 

En nackdel som bibliotekarie F kan tänka sig, men som hon inte har upplevt själv, är om ett 

bibliotek vill gynna en lokal bokhandel men blir förhindrad på grund av upphandlingslagen. 

Hon berättar att innan den första upphandlingen hennes bibliotek ingick i var det självklart att 

nästan 100 % av böckerna köptes från Btj och hon ställer sig undrande till varför ingen 
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upphandling har gjorts tidigare. Samma bibliotekarie funderar också kring frågor om det i 

slutändan bara är de riktigt stora företagen som har möjlighet att konkurrera och att de lite 

mindre kommer att försvinna från marknaden. Ord som bokjättar och bokmoguler används av 

flera bibliotekarier när de pratar om det Bonnierägda Adlibris och KF:s Bokus.  

 

Att inom en snar framtid komma att tvingas in i ett samarbete med en ny leverantör kan i hög 

grad påverka bibliotekens arbetsstrukturer och rutiner kring bokinköp. Som nämnts tidigare 

har detta skapat en hel del oro i leden ute på biblioteken men bibliotekarie F är ändå positiv:  

” … men det är klart vi skulle klara det på nåt vis utan Btj:s listor men det skulle kräva 

mycket större arbetsinsats” (Bibliotekarie F, 20100326). 

 

Bibliotekarie A menar att det nog blir svårare att vara en tydlig upphandlare med högt ställda 

krav om biblioteket är litet och det inte rör sig om så mycket pengar. Ju fler myndigheter som 

går ihop och upphandlar tillsammans desto krångligare kan det bli att teckna ett avtal som alla 

kan acceptera, men samtidigt kan man också förhandla fram ett bättre pris med leverantören. 

Så här uttrycker hon sig: ”Så det är inte enkelt, det krävs kompetens och där tror jag 

biblioteken behöver vässa sig, när det gäller upphandling, avtalsfrågor och det här med vad, 

vad kan vi som kund kräva egentligen” (Bibliotekarie A, 20100310). 

 

6.2.2 Företagen 

Alla företagsrepresentanterna är eniga om att från och med 2000-talets början är marknaden 

idag helt styrd av offentlig upphandling och att konkurrensen i dessa upphandlingar är 

stenhård, ” … den situationen fanns i princip inte före 2000, den har ju växt ofantligt på det 

sättet, från 2000 och framåt” (Meyer, 20100310).  

 

På Btj tycker man att det i och med upphandlingarna har blivit svårt att få ut det mervärde 

som man anser sig distribuera till biblioteken, eftersom ” … dom är väldigt svarta och vita” 

(ibid.). Förut låg stort fokus på priset medan det senare blev viktigare med leveranstider, och 

tidigare låg tilläggstjänsterna inbakade i priset på boken. Nu har bokpriset anpassats och 

tjänsterna får tas betalt för var för sig. De offentliga upphandlingarna har också gjort det 

lättare för en leverantör att ta sig in på marknaden och vinner man en upphandling blir 

tillgången till en stor marknad omedelbar.  

 

På Bokus anser man att det är viktigt att genom upphandlingar knyta biblioteken till sig rent 

teknikmässigt och utveckla de specifika tjänster som biblioteken efterfrågar. Ett problem på 

Bokus har tidigare varit att man varit dålig på att förankra ett upphandlingsavtal i 

inköpsorganisationen, att företaget vunnit och signerat ett avtal men sedan suttit stilla och 

väntat på beställningar som inte kommit ” … men det krävs ju verkligen att man liksom går ut 

och fångar volymen och verkligen pratar med dom” (Engström, 20100330). Att vinna en 

upphandling är alltså ingen garanti för att verkligen få sälja eftersom en inköpare ändå kan 

välja fritt varifrån en bok ska köpas, oavsett om det ligger ett avtal i botten ” … det är ju 

avtalstrohet men den är väldigt eftersatt” (ibid.).  Även om det står i avtalet att man utlovar en 

signifikativ omsättning på området så behöver inga volymer garanteras och då är det upp till 

leverantören själv att driva in det: ”Och gör man inte det så får man i princip skylla sig själv, 

men som jag vet så händer det liksom ingenting, riktigt, ganska konstigt” (ibid.). När vi frågar 

informanten om han känner till den nya upphandlingsskadeavgiften som började gälla 15:e 

juli 2010 säger han sig inte ha hört talas om den, och han fortsätter: ” ... sen är det ju nån som 

ska driva den också…” (ibid.). 

 

Frågan om tjänster blir extra viktig eftersom, som Boktjänsts representant säger, ”… böcker 

har ju en, har ju från början en monopolsituation därför att det finns ju bara en bok 

va…”(Ericsson, 20100316). 

Eftersom alla fyra företagen säljer samma vara får de konkurrera med annat, som pris, 

leveranstider, distributionssätt och tilläggstjänster (se de 4 P:na ovan). Representanten från 
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Boktjänst tycker att lagen om offentlig upphandling är kontraproduktiv och att den nya 

ramavtalslagen kan leda till att konkurrensen minskar på sikt, beroende på att en 

upphandlande myndighet redan i förfrågningsunderlaget kan styra sitt val så att bara en 

leverantör kan komma i fråga med anbud. I Kommuninfo – Obiz kan man läsa att ofta ”… är 

upphandlingsunderlagen så komplicerade att man inte har en chans att sätta sig in i dem” 

(Kommuninfo – Obiz 2010, sidan 6).   

 

Ericsson på Boktjänst tillägger att eftersom den offentliga sektorn ännu inte är så van vid 

upphandlingar är kunskapen ofta dålig vilket leder till bristfälliga förfrågningsunderlag. 

Risken finns att eftersom LOU har en sådan kraftig effekt på så många sektorer kan den 

motverka sitt syfte och resultera i att aktörerna blir färre och därigenom att mångfalden går 

förlorad. En annan nackdel kan vara att tidigare avtal och ingångna överenskommelser mellan 

kommuner och lokala leverantörer upphör i och med regionsammanslagningar där 

upphandlingarna blir så omfattande att bara de riktigt stora aktörerna kan vara med. Ericsson 

säger att det är flera sådana mindre företag i Skaraborg som har fått läggas ner på grund av 

detta, att utvecklingsverksamhet och smarta lösningar företag emellan gått förlorade ”… nåt 

exempel är fotohandlare, eller radiohandlare, som också börjar försvinna, ja då ska du dra 

iväg till Elgiganten, Siba eller OnOff, som kommer vara dom som finns kvar efter ett tag…” 

(Ericsson, 20100316). I artikeln i Kommuninfo – Obiz tas frågan upp om mindre företag 

överhuvudtaget har någon chans i offentliga upphandlingar då de stora jättarna kan ta till 

juridisk hjälp för att överklaga anbud och skjuta upp förhandlingar. Artikeln menar att privata 

företag som inte har ett ramavtal med den offentliga sektorn inte heller kan räkna med att få 

något eftersom upphandlande myndigheter nästan alltid kräver att ett företag redan tidigare 

levererat till offentliga sektorn. En klassisk moment 22-situation där inte bara privata företag 

är förlorarna utan där den offentliga sektorn också går miste om kompetensen och 

nytänkandet som ofta präglar det privata näringslivet, en kompetens som skulle kunna 

effektivisera den offentliga sektorn (Kommuninfo – Obiz 2010, sidan 6). 

 

6.2.3 Sammanfattning 

 På de bibliotek som vi undersökt verkar uppfattningen om offentlig upphandling och 

tillhörande regelverk vara ganska så vag. Flera bibliotekarier säger sig inte alls vara insatta i 

hur processen vid offentlig upphandling går till och verkar tycka att det är något som helt 

ligger utanför deras område eftersom upphandlingen sköts av en annan verksamhet. Med 

undantag av bibliotekarie B, som tycker att LOU lett till en stor förändring, yttrar sig de flesta 

av våra biblioteksinformanter i positiva men generella termer. De anser att det viktigaste är att 

böckerna blir billigare och att man som upphandlande enhet lättare kan ställa krav, ett arbete 

som i fortsättningen bör vidareutvecklas och förbättras. Funderingar kring vad som kommer 

att ske vid kommande upphandling är inte så specifika, man väntar och ser och tar itu med det 

då. Däremot uttrycker några bibliotekarier oro över hur det ska gå med mångfalden när stora 

bokmoguler tränger undan mindre bokhandlare och även viss irritation då de inte kan springa 

ner på hörnet till bokhandeln utan måste vänta onödigt länge på populära böcker från den 

upphandlade leverantören. Många upplever att förfarandet är alltför styrt utifrån och att det 

går ut över låntagarna som inte får tillgång till det de vill ha tillräckligt snabbt.  

 

Företagen är mer påverkade av lagen om offentlig upphandling och menar att hela marknaden 

styrs av den, på både gott och ont. Det gäller att hela tiden utveckla befintliga tjänster och 

erbjuda nya, att förvalta sina avtal och samtidigt jämföra sitt eget företag med 

konkurrenternas. På Boktjänst är man mer uttalat skeptisk och menar att LOU på sikt och vid 

felaktig tillämpning kan leda till mindre konkurrens, mindre mångfald och ett fåtal stora 

företagsjättar. På Bokus menar man att lagen är relativt tandlös och att en leverantör som 

vunnit en upphandling inte automatiskt får leverera i den utsträckning som utlovats.  
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6.3 Dimension 3: Bibliotekens inköpsrutiner – förenklade/försvårade 

Bibliotek A 

På bibliotek A har en ganska stor ändring och fokusförskjutning skett under de senaste åren. 

Tidigare hade biblioteket i princip Btj som enda leverantör och bibliotekarierna som 

ansvarade för bokinköpen hade ”väldigt stark fokusering på ämnet … väldigt smala 

ämnesområden. Så man kunde ju vara ämnesbevakare på ett delsignum” (Bibliotekarie A, 

20100310). Det fanns en inköpsavdelning dit ämnesbevakarna skickade sina inköpsförslag 

och där chefen i princip avgjorde vilka titlar som skulle köpas in och därefter gjordes inköpen. 

I slutet av 1990-talet och början av 2000-talet avvecklades inköpsavdelningen och därefter 

skapades fyra mindre enheter i biblioteket som själva hade ansvar för sina budgetar, personal, 

media med mera. Det medförde att ”man hade liten helhetssyn på mediabeståndet” (ibid.).  

2005-2007 pågick en omorganisation som resulterade i att biblioteket sågs som en hel enhet 

med en samlad personalstyrka där man visserligen ”bemannar olika punkter” (ibid.), men där 

det var väldigt tydligt att man ”övergick från samlingsfokus till användarfokus” (ibid.). Det 

innebär i praktiken dels att en liten inköpsavdelning återinfördes, dels att idag bevakar ett 

antal ämnesgrupper olika ämnesområden och har ansvar för mediainköp och 

omvärldsbevakning inom respektive områden. Bibliotekarien betonar att det är viktigt att ha 

en helhetssyn på bokinköpen, det är inte bara att läsa sambindningslistan och utgå från att den 

är det ultimata utan ”det finns andra sätt att få kunskap om utgivningen som vi behöver 

bevaka” (ibid.). Biblioteket använder sig idag också av profilinköp, det vill säga att 

biblioteket och bokleverantören tillsammans och med hjälp av olika underlag kommer fram 

till vilka inköp som passar just det biblioteket och dess låntagare bäst.  

 

Bibliotek B 

På det här biblioteket har inte så stor förändring skett under de senaste åren, även om ett antal 

nya leverantörer har tillkommit. Biblioteket har fortfarande Btj som huvudleverantör men 

handlar böcker från alla de leverantörer som finns i det nuvarande upphandlingsavtalet. Det 

avtalet löper ut under 2010 och en ny upphandling pågår.  Bokinköpen görs med hjälp av 

sambindningslistan och bibliotekarierna har bokmöten. Beställningarna lämnas sedan till 

inköpsavdelningen som sköter beställningar och även tar emot bokleveranserna. ”Rätt 

leverans är naturligtvis det allra viktigaste … sedan sådan service som gör att vi behöver göra 

så litet som möjligt” säger den bibliotekarie vi pratat med (Bibliotekarie B, 20100312). 

Inköpspriset på en bok är inte bara det faktiska priset i kronor och ören utan också den tid 

personalen behöver lägga ner på att få boken klar för utlåning bör räknas in i det totala priset 

anser samma person. Det viktiga är att ”vi får billigare böcker” (ibid.),  inte varifrån böckerna 

kommer. 

 

Bibliotek C 

Här anser bibliotekarien att det i början av 2000-talet i princip bara var en bibliotekarie som 

ansvarade för inköp och det skedde i regel med hjälp av Btj:s inköpsvägledning. Från mitten 

av 2000-talet skedde dock en förändring i inköpsrutinerna, ansvaret delades upp så att olika 

personer, i princip oberoende av yrkesroll, ansvarade för varsitt område. Biblioteket har idag 

inte Btj:s inköpsvägledning men har tillgång till Btj:s tjänst Mediadirekt, en databas där 

biblioteken kan söka och se om titlar är tillgängliga, söka och köpa böcker. Personalen har 

bokmöten med jämna mellanrum men dessa är oftast korta ”det gick jättefort och då tror jag 

vi tog tre listor” (Bibliotekarie C, 20100315). Man köper ungefär lika mycket från Btj som 

från Adlibris, men där spelar leveranshastigheten en stor roll, ”då väljer man ju en leverantör 

där det går fort ... och det kan ju gå väldigt fort från Adlibris” (ibid.), särskilt om böckerna 

köps oplastade.  I regel lämnas bokbeställningarna till den personen som ansvarar för själva 

bokinköpen och då avgör den varifrån böckerna ska beställas. En annan person ansvarar för 

att ta emot och göra i ordning böckerna. Det är ytterst sällan böcker köps från lokala 

bokhandlar, det är i regel bara då det är lokal litteratur som oftast inte finns någon annanstans.   
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Bibliotekarien fortsätter ”min uppfattning är att vi gör bättre inköp när vi delar upp det därför 

det är jättesvårt att räcka över alla områden” (ibid.) och menar vidare att det finns andra sätt 

att köpa in böcker på än att enbart förlita sig på Btj:s recensioner, till exempel ” leta på nätet 

… leta i Artikelsök …  information genom förlagsreklam” (ibid.). 

 

Bibliotek D 

Även på detta bibliotek har en viss förändring av bokinköpsrutinerna skett under de senaste 

åren. ”Tidigare var vi ju som alla bibliotek, vi mest köpte in från Btj, det har ju varit den som 

har varit den stora leverantören liksom”(Bibliotekarie D, 20100316). I dag är dock Adlibris 

huvudleverantör. Biblioteket har kvar tjänsten med sambindningslistor från Btj men 

bibliotekarie D säger att ”förr var det ju så att då läste alla listorna jättenoga … nu köper vi ju 

absolut mest från inköpsförslag liksom” (ibid.). Idag läser man snabbt igenom listan och 

sedan har ansvariga ett litet inköpsmöte, som mest fungerar som avstämning, ”det är inga 

större diskussioner”(ibid.). Alla bibliotekarier kan komma med inköpsförslag och sedan är en 

person ansvarig för att göra själva inköpen, men i det skedet sker ingen urvalsprocess. 

Inköpsansvarig bibliotekarie menar att inköpsprocessen via nätet idag är väldigt smidig, det är 

enkelt att se var de olika beställningarna befinner sig i leveransprocessen och alla underlag 

med mera finns sparade elektroniskt, ”man har väldigt bra koll”(ibid.).  

 

Bibliotek E 

Som svar på frågan om bokinköpsrutinerna förändrats under 2000-talet säger den 

bibliotekarie vi pratat med  att ”vi har ett annat inköpsförfarande” (Bibliotekarie E, 

20100324). Tidigare köpte man mest från Btj men har idag gått över till att köpa mycket från 

Adlibris, även om Btj fortfarande får räknas som huvudleverantör. ”Så det är bra att ha mer att 

välja på” (ibid.) säger bibliotekarien. Tid till att gå till bokhandeln och handla, eller tid till att 

plasta och göra i ordning böckerna finns inte idag, ”vi köper allt färdigplastat” (ibid.). 

Bibliotekarierna har bokmöten och gör samtidigt beställningarna direkt hos Btj. ”Det går 

jättefort” (ibid.) fortsätter bibliotekarien och uppskattar att ca en timme i veckan går åt till 

bokmöte och bokbeställningar. När böckerna kommer tar en assistent hand om leveransen och 

ankomstregisterar alla böcker innan de sätts ut på hyllorna.  

”Servicen är ju jätteviktig det är ju inte bara priset som är viktigt … att dom är fullt 

iordninggjorda”(ibid.) säger bibliotekarien vidare och menar att det är viktigt att ingen 

behöver lägga tid på att korrigera och komplettera felaktiga beställningar.  

 

Bibliotek F 

När det gäller inköpsrutinerna under 2000-talet menar bibliotekarien som vi pratat med att 

”det är klart att det har förändrats oerhört mycket” (Bibliotekarie F, 20100326). Tidigare var 

det ”nästan 100 % från boklistorna från Btj”(ibid.). Personalstyrkan är uppdelad i tre team 

som ansvarar för bokinköp inom sitt ämnesområde. Teamen har bokmöten där man går 

igenom inköpsvägledningen och gemensamt bestämmer vad som ska köpas. Därefter lämnas 

samtliga beställningar till två personer som ansvarar för att böckerna beställs, och även tar 

hand om bokleveranserna när dessa kommer. Idag köper man fortfarande lite drygt 50 % från 

Btj medan resten köps från Adlibris. Det köps betydligt mer på efterfrågan idag än vad det 

gjordes tidigare och låntagarna är mer aktiva själva än tidigare. ”Man är proaktiv när man 

köper böcker idag på ett annat sätt än man var tidigare”. Men ”det är ju positivt utifrån  

låntagarna att … vi är mera aktiva (ibid.). 

 

6.3.1 Företagen 

Att företagen inte har så stor inblick i hur inköpsrutinerna har förändrats på biblioteken är 

kanske inte så konstigt. De flesta verkar tro att det inte har hänt särskilt mycket på den fronten 

förutom att It-systemen har öppnats upp. Flera av dem nämner också att bibliotekssystemen 

skulle behövas förändras och förbättras för att lättare kunna ta emot den information som 

erbjuds, ”Vi kan skicka information men vi har ingen som kan ta emot den” (Meyer, 

20100310).  
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6.3.2 Sammanfattning 

Bibliotekarierna är till stor del ense om att inköpsrutinerna har förändrats otroligt mycket det 

senaste decenniet. På bibliotek A har man till exempel gått från ämnesbevakning till 

användarfokus och på många bibliotek har beroendet av Btj:s sambindningslistor och 

recensionsservice minskat och man arbetar mer proaktivt och köper mer på efterfrågan. På 

bibliotek E går inköpen numera mycket fortare, bara en timme i veckan läggs ner på detta 

arbete, medan bibliotekarie F tycker det tar längre tid och tar mer personal i anspråk. Att gå 

till den lokala bokhandeln och köpa böcker, som vissa bibliotek gjorde tidigare, har i stort sett 

upphört idag, något som bibliotekarie A ser som enbart positivt men som bibliotekarie B 

beklagar. Över lag kan man dock säga att bibliotekens inköpsrutiner verkar ha förbättrats de 

senaste tio åren. Även om rutinerna för bokbeställningar skiljer sig åt mellan biblioteken, 

delvis beroende på bibliotekets storlek och personalstyrka, är tidsbesparingar, snabbare 

leveranser samt större valmöjligheter något som alla berörda uppskattar och ser som en fördel.  

Företagsrepresentanterna har vaga uppfattningar om bibliotekens inköpsrutiner och om de har 

förändrats eller förbättrats på senare år. De nämner istället bibliotekssystemen och önskar att 

de skulle utvecklas mer rent tekniskt. Fem av sex bibliotek anser att utvecklingen av 

nätbokhandlar och den uppkomna konkurrenssituationen har varit positiv och inneburit 

förbättringar och förenklingar för biblioteken.  
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7. Analys, diskussion och slutsatser 
I detta kapitel tänker vi analysera vårt empiriska resultat med hjälp av våra teoretiska 

modeller, de 4 P:na, modellen över offentlig upphandling och det litteratursociologiska 

perspektivet. Vi ska diskutera om de teorier och metoder vi har valt för undersökningen har 

varit de bäst lämpade eller om vi hade kunnat göra på något annat sätt. Överensstämmer de 

svar vi fått av informanterna med den tidigare forskningen som vi redovisat för eller finns det 

avvikande uppfattningar och i så fall vilka och vad beror de på? Sammanfattningsvis ska vi 

återkoppla till idé- och ideologianalysens syn på text och kontext, förklara hur vi har tolkat 

våra resultat och vilka slutledningar man kan dra av dessa. Vi ska också återknyta till våra 

frågeställningar och se om vi genom vår undersökning har fått svar på de inledande frågorna. 

 

7.1 Dimension 1: Biblioteksbokmarknaden – monopol/konkurrens 

7.1.1 Produkt 

Btj har funnits länge och har under decennier levererat medier till biblioteken och har därför 

haft god tid på sig att utveckla tjänster som biblioteken varit i behov av. De är det enda 

företag som idag erbjuder biblioteken inköpsvägledning med hjälp av sambandslistorna, 

antingen i pappers- eller pdf-format. Den så kallade bibliografiska servicen uppdaterar 

bibliotekens bokbestånd i katalogen och erbjuder elektroniska katalogposter direkt in i 

bibliotekssystemet vid köp av media. För att få katalogposten in i bibliotekssystemet vid köp 

av medier från någon av de andra leverantörerna krävs att posten importeras separat eller att 

man tidigare kommit överens med leverantören om att posten skickas automatiskt vid 

bokbeställningarna. 

 

Sambindningslistorna, den bibliografiska servicen och de automatiska katalogposterna är de 

mest framträdande skälen till att de bibliotek vi har pratat med beställer från Btj. Detta beror 

troligen på att de är det enda företag som erbjuder de så kallade pansarbanden, något som 

bibliotekarie E menar att hennes bibliotek vill ha så många som möjligt av, särskilt när det 

gäller barnböcker. Denna metod att utrusta böcker har, menar Ericsson på Boktjänst, ” … 

varit kraftigt monopoliserad … ”(Ericsson, 20100316). 

 

Även de bibliotek som i första hand köper av Adlibris eller någon av de andra 

nätbokhandlarna handlar fortfarande biblioteksbanden, eller pansarbanden, från Btj. Många 

framhåller också att sambindningslistan fortfarande i hög grad används vid beställning av 

böcker, även om det inte är i samma utsträckning som tidigare. Bibliotekarie F berättar att det 

på hennes bibliotek skapades mycket oro bland personalen då diskussionen om 

sambindningslistornas vara eller icke vara intensifierades i och med att Btj började ta betalt 

för den tjänsten. Efter att Btj höjde priset på den bibliografiska servicen har många bibliotek 

övervägt att säga upp avtalet och klara sig utan deras service och tjänster. Några bibliotekarier 

vi pratade med sade sig märka en äldre och en yngre skola när det handlar om inställningen 

till Btj, medan andra menar att de inte kan säga bestämt att en sådan indelning kan märkas. 

Det är i alla fall tydligt att många biblioteksanställda vill fortsätta på samma sätt som tidigare 

eftersom det alltid har fungerat smidigt, medan andra är nyfikna på att pröva ett nytt arbetssätt 

och en ny struktur kring bokinköpen.  

 

De fyra företagen är alla överens om att biblioteksmarknaden är en viktig del i deras 

verksamhet och alla vill knyta biblioteken till sig genom att utveckla nya tjänster, vara 

lyhörda för deras krav och lära sig nya saker. Btj säger att det pågår ” … en ständig 

utveckling av, framförallt av befintliga tjänster som anpassas till nutiden … ” men att ” ... 

även nya tjänster kommer, till och från” (Meyer 20100310). 
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Att konkurrera med en produkt är inte det som är i fokus här eftersom alla fyra företagen 

lanserar och säljer samma varor, nämligen böcker. Visst kan ett företag nischa sig i någon 

mån men i huvudsak säljs samma böcker till alla bibliotek, vilket innebär att 

tillhandahållandet av specificerade tjänster blir desto viktigare.  Btj har ett försprång här som 

etablerat biblioteksföretag med lång erfarenhet och kunskap av vad biblioteken vill ha, 

samtidigt som den långa perioden utan konkurrens har hindrat företaget att vidareutvecklas. 

Idag är biblioteken i behov av andra tjänster än de var för tjugo år sedan och det är möjligt att 

Btj inte har uppmärksammat de behoven i tid för att kunna tillgodose dem. Trots detta har de 

fortfarande en stark produkt i sina pansarband och i tjänster som inköpsvägledning och 

bibliografisk service. Men som bibliotekarie F uttrycker det när vi frågar om Btj:s 

tilläggstjänst med lektörsutlåtanden: ” … det är ju en, naturligtvis en jättestor kostnad 

förknippat med det och då är frågan om vi till sist är beredda att betala för det eller inte … 

Och skulle man inte vara beredd att betala för det då är dom ju borta som aktörer givetvis, för 

dom har ju liksom ingen annan marknad än biblioteken.” (Bibliotekarie F, 20100326). Hon 

fortsätter med att säga att Btj på ett sätt lever lite på sina tjänster och att ” dom andra dom har 

den privata marknaden plus biblioteken så det är klart att dom har det mycket bättre förspänt 

då. … på sikt så skulle man nog kunna tänka sig att det är Btj som får stryka på foten, då” 

(ibid.). 

 

De övriga tre företagen inriktar sig alltså mer på att konkurrera med tjänster än med 

produkter, även om Boktjänst har en del av sin verksamhet riktad mot skolbiblioteken och den 

typ av akademisk litteratur som behövs där. Det pågår en ständig dialog mellan företagen och 

biblioteken för att utveckla och förbättra tjänster och öka samarbetet. Men det är inte bara 

bibliotekarie F (ovan) som tror att det på sikt kommer att finnas färre aktörer på 

biblioteksbokmarknaden. Engström på Bokus anser att marknaden är för liten och han tror 

inte att de nu aktuella fyra företagen kommer att finnas kvar i nuvarande form om fem, tio år: 

”Det finns väl helt enkelt inte resurser för att satsa så mycket för så många, så att säga.” 

(Engström, 20100330). 

 

7.1.2 Pris 

Alla bibliotekarierepresentanterna är överens om att Btj under de senaste åren har fått pressa 

sina priser ordentligt i och med den ökande konkurrensen. Fortfarande är den allmänna 

uppfattningen att Adlibris och Bokus nog är lite billigare men att Btj erbjuder sådant som 

inget av de övriga företagen kan erbjuda och att priset då kommer i andra hand. Att få ett lågt 

pris på böckerna är en av de viktigaste faktorerna vid beställning av böcker på biblioteken, 

och vid köp av populära böcker på efterfrågan väljs ofta en oplastad och outrustad bok för att 

få boken snabbt och billigt, men som bibliotekarie C utrycker det: ” … alltså har man 

jättelåga priser men man får sitta och vänta två månader på böckerna det skulle man ju aldrig 

köpa… ” (Bibliotekarie C, 20100315). Bibliotekarie A säger att det handlar om en mix av 

olika faktorer när de beställer böcker men att det allra viktigaste ändå är att de får rätt 

leverans. Om något blir fel kostar det både tid och pengar att skicka tillbaka leveransen och 

börja om från början. Detta tar även Andersson upp i sin avhandling om konkurrens på 

kommunala villkor, att det krävs beställarkompetens för att få framgångsrik 

konkurrensutsättning (Andersson 2002, s. 11). 

 

Btj har som redan nämnts fått sänka sina priser på böcker för att kunna vara med och 

konkurrera med de övriga Internetföretagen, därför har de tjänster som tidigare varit så att 

säga inbakade i priset nu separerats från produkten. När fyra företag säljer samma produkter 

till liknande kunder blir inte bara priset på själva produkten viktig utan även vad detta kostar 

företaget. Adlibris och Bokus säljer böcker även till allmänheten, till skillnad från Boktjänst 

och Btj, vilket kan medföra högre intäkter och därmed lägre priser.  Dessutom ägs Adlibris av 

Bonnier och Bokus av KF, två mycket stora företag med stora resurser som har råd att 

konkurrera med låga priser. Ett mindre företag som Boktjänst kan här ha svårt att tävla i 

priskriget och måste kanske därför specialisera sig på något annat som ändå gör dem 
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konkurrenskraftiga på marknaden. Lyckas inte detta är risken att mindre företag på en 

marknad inte klarar av att konkurrera utan slutligen går omkull, viket så småningom kan 

innebära att bara ett eller två företag finns kvar på marknaden. Boktjänsts representant nämner 

här de stora elkedjorna som exempel, hur företag som Siba och Elgiganten vid nybyggda 

köpcentra har konkurrerat ut mindre, centralt belägna, elektronikaffärer. Att små lokala 

bokhandlar konkurreras ut av giganter som KF och Bonnier är något som även flera av 

bibliotekarierna anser oroväckande, och som vi ska redovisa för nedan verkar den offentliga 

upphandlingen kunna bidra till sådana möjligheter. Detta skulle på sikt medföra mindre 

konkurrens, högre priser och lägre produktion och en ogynnsam, monopolliknande situation 

för konsumenterna, något som vår konkurrenslag är satt att förhindra. 

 

7.1.3 Plats 

Lokal och öppettider är knappast intressant här men däremot distributionssättet, och 

därigenom leveranstider. Alla bibliotekarier, utom en, menar att Adlibris och Bokus är 

snabbast på att leverera böcker, men man kan ana under intervjun att denna uppfattning nog är 

präglad av hur det har varit tidigare. När vi frågar mer ingående om leveranstiderna blir flera 

av bibliotekarierna osäkra och medger att det ibland kan hända att Btj ändå är snabbast, men 

den generella och befästa uppfattningen är att Btj har väldigt långa leveranstider. En annan 

distributionsfaktor som bibliotekarie E nämner är miljötransporten, en leverans i veckan, som 

Btj erbjuder. Hon menar att det sett ur miljösynpunkt är viktigt att tänka på antalet bilar på 

vägarna och mängden av emballage som biblioteket får ta hand om.  

 

En viktig aspekt när det gäller försäljning över nätet är smidighet och enkelhet. Det måste 

vara enkelt för biblioteken att beställa böcker hos företagen i fråga, med lättöverskådliga 

hemsidor, bra instruktioner och möjlighet att få personlig service. De bibliotekarier vi har 

pratat med har nämnt hur hopplöst lång tid det tog och hur krångligt det var att tidigare 

beställa böcker hos Btj, när systemet med Internet var tämligen nytt. Bibliotekarie E säger så 

här om det tidigare beställningsförfarandet hos Btj: ”… det tog ganska lång tid, det kunde ta 

en eftermiddag och lägga in hela listan och pricka i alla rutor och skicka iväg det…” 

(Bibliotekarie E, 20100324). 

 

7.1.4 Påverkan  

Bibliotekarie F säger bestämt att det är både bekvämt och tryggt med Btj och det är den 

uppfattning vi får under de flesta av våra intervjuer med bibliotekarierna. De är överens om 

att Btj verkligen kan biblioteksmarknaden, att de besitter stor kunskap och är lätta att ha att 

göra med. Även om förtroendet fått sig en knäck, som nämndes tidigare, har Btj fortfarande 

ett starkt varumärke som säkerligen är en fördel för dem rent konkurrensmässigt. Som 

Wennborg på Adlibris uttryckte sig: ” … alltså Btj har väl funnits sen liksom 20-talet, eller 

sen biblioteken byggdes upp i Sverige, och vi har funnits sen 1997 … ”(Wennborg, 

20100310).  

 

Samtidigt kan en annan uppfattning hos en del av bibliotekarierna uppfattas, nämligen att 

Adlibris och Bokus på något sätt representerar framtiden medan Btj är något av en föråldrad 

institution som biter sig fast och inte riktigt vill släppa taget. Adlibris har tidigt haft en dialog 

med biblioteken för att kunna matcha deras behov, något som är väldigt viktigt i en 

konkurrenssituation. Att kunna rikta sitt budskap på rätt sätt och till rätt mottagare är ett 

mycket viktigt konkurrensmedel för ett företag i dagens informationssamhälle. 

 

Även om Btj framställs som tryggt och pålitligt får vi en känsla av att man helst vill skaka av 

sig den tidigare beroendeställningen och ge sig i kast med nya utmaningar såsom 

gemensamma webbkataloger, I-pads, trådlöst Internet och RFID (Radio Frequency 

IDentification, möjligheten att läsa information på avstånd från transpondrar och minnen, så 

kallade taggar).  
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7.1.5 Sammanfattning 

Att konkurrens gynnar konsumenterna på marknaden framgår tydligt av våra 

bibliotekarieintervjuer. Alla sex bibliotekarier är eniga om att sedan Btj blev konkurrensutsatt 

på biblioteksbokmarknaden har priserna på böcker sjunkit, leveranstiderna har förkortats och 

valmöjligheterna har ökat. Det finns nu fler möjligheter att ställa krav på leverantörerna och 

även att välja vilka tjänster som man vill ha eller inte vill ha. En nackdel som endast en 

bibliotekarie nämner är att flera av de tjänster som Btj utvecklat särskilt till biblioteken nu kan 

komma att försvinna då priserna måste pressas och pengar sparas. Den kvalitet som Btj alltid 

stått för kanske försämras i och med konkurrensutsättningen. Den aspekten är det dock inte 

många som talar om, det är i första hand priset på böckerna och snabba leveranser som 

nämns, inte vad som kan komma att hända med kvaliteten på utbud och tjänster. Den 

uppkomna konkurrenssituationen har påverkat bibliotekens verksamhet på så sätt att där det 

tidigare inte fanns valmöjligheter vid val av leverantör finns det idag ett flertal som erbjuder i 

princip samma varor och tjänster. Huruvida biblioteken använder sig av sin nya ställning som 

konsument med ett flertal valmöjligheter är en annan fråga, möjligheten finns att de fortsätter 

som förut eftersom det förfarandet känns tryggt och invant, något som fungerat tidigare. En 

annan möjlighet är att bibliotekspersonal tar tillfället i akt och omprövar sina rutiner för att 

utveckla sin verksamhet och sina arbetsuppgifter. Vi bedömer att det kommer att ta lång tid 

att förändra attityder och traditioner, och att det är relativt svårt att bryta gamla vanor. Frågan 

är kanske hur lång tid den här av- och tillvänjningen kommer att ta, och om samtliga 

leverantörer fortfarande kommer att finnas kvar på marknaden när biblioteken är helt redo för 

att anpassa sig till, och fullt ut dra nytta av, den nya situationen. Helt klart är att intresset 

finns, men i våra intervjuer framkommer att många drar sig för det besvär som nya 

leverantörer och nya rutiner innebär. Vår slutsats är att förmågan att dra nytta av 

konkurrenssituationen på biblioteksbokmarknaden i hög grad verkar bestämmas av 

förändringsbenägenheten på biblioteken och på dess personal.  

 

Att monopolsituationen som Btj befann sig i, innan de övriga nätbokhandlarna dök upp på 

marknaden, inte gynnade vare sig företaget eller biblioteken verkar vara en slutsats vi kan dra. 

Monopol tycks vara en marknadsform som alla företag eftersträvar men sedan inte är kapabla 

att upprätthålla, eftersom konkurrens är en förutsättning för vidareutveckling. Detta kan sägas 

vara sant när det gäller Btj eftersom deras konkurrensmedel stagnerade för att när tekniken 

tillät plötsligt bli omsprungna av ett flertal mindre företag som såg sina chanser och tog dem. 

Företagsrepresentanterna är alla överens om att Btj inte riktigt förvaltade sin tidigare ställning 

som bibliotekens största bokleverantör och att deras ställning och varumärke försvagades i 

och med konkurrensutsättningen. Detta har å andra sidan sporrat Btj att förbättras och 

utvecklas för att kunna fortsätta vara med och konkurrera, något som förmodligen gynnar 

konsumenterna, i detta sammanhang biblioteken, ännu mer. 

 

Den slutsats som vi har dragit är att alla informanterna är generellt positiva till konkurrens, att 

svara jakande på en fråga om de tycker att konkurrens är något positivt verkar komma 

automatiskt och det är först efter en stund som begreppet verkligen problematiseras. 

Konkurrens är något bra om den verkligen fungerar och får positiva effekter på en marknad, 

frågan är bara om den gör det. Företag ska konkurrera sinsemellan, inte konkurrera ut 

varandra, men var går gränsen och hur ska mindre företag kunna ha en chans att överleva? 

Bibliotekarierna oroar sig över att bokjättar som KF och Bonnier tar över bokbranschen och 

på sätt kan påverka vilken typ av litteratur som säljs. Detta kommer också att påverka 

förlagen och deras möjligheter att få sina alster köpta och spridda bland allmänheten och på 

biblioteken. Företagsrepresentanterna, i första hand Boktjänsts, menar att små lokala företag 

med kvalitetsservice och unikt utbud blir utmanövrerade på marknaden av företagsjättar med 

likformigt utbud och massproduktion. I slutändan skulle detta leda till ett sämre utbud, sämre 
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kvalitet, lägre produktion och högre priser för konsumenterna. Om så blir fallet har 

konkurrenslagen inte klarat sitt syfte att främja konkurrens för konsumenternas bästa. 

 

7.2 Dimension 2: Offentlig upphandling – hjälper/stjälper 

På konkurrensverkets hemsida kan man klart och tydligt läsa syftet med konkurrens– och 

upphandlingsreglerna. Dessa regler är till för att den offentliga sektorns inköp ska gå rätt till 

så att alla leverantörer får samma konkurrensvillkor och att skattepengarna används på bästa 

sätt. Fyra punkter har sammanställts för att sammanfatta reglerna, de ska:  

 utnyttja konkurrensen mellan företag till nytta för konsumenterna och samhällsekonomin 

 ge företag lika förutsättningar att konkurrera 

 undanröja handlingar som begränsar konkurrensen  

 se till att myndigheter anlitar det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna 

mest förmånligt (Konkurrensverket 2010e) 

Man kan säga att samhället utgår ifrån att offentlig upphandling är något positivt som bidrar 

till en ökad konkurrens på marknaden. Vi vill ta reda på om det verkligen förhåller sig så 

inom det område som vi har studerat genom att analysera våra intervjusvar angående den 

offentliga upphandlingen och se om den, enligt våra informanter, uppfyller de ovanstående 

kraven. Till hjälp har vi modellen över upphandlingsprocessen, som vi tidigare redovisat på 

sidan 20. 

 

 

Figur 3: Hämtad från Konkurrensverket 2010b 

 

För att förutsättningarna för konkurrens inom offentlig upphandlig ska uppfyllas krävs att 

informationen sprids till alla leverantörer som kan komma i fråga. Detta sker genom 

annonsering och ger både svenska och utländska företag möjlighet att tävla om kontrakt. 

Annonseringsplikten gäller för upphandlingar både över och under tröskelvärdena
3
 och det är 

viktigt att informationen är tydlig och korrekt vad gäller villkoren för upphandlingen såsom 

pris, leveranstider, tjänster, kvalitet med mera. I annonser specificeras de krav som ställs på 

leverantörerna samt de upplysningar angående leverantörens kapacitet som behövs för att göra 

en bedömning. För att kunna ställa rimliga krav i upphandlingen görs en behovsanalys samt 

en undersökning av marknaden. Att upphandlingen görs i konkurrens är en förutsättning för 

att den upphandlande enheten ska få ett så fördelaktigt pris som möjligt (Pettersson 2005, s. 

14-15). 

 

Redan i det här skedet av en upphandling kan det bli problem, visar våra intervjuer. Om 

kunskapen angående offentlig upphandling hos den upphandlande enheten inte är tillräcklig 

kan det leda till dåliga förfrågningsunderlag och risken att flera leverantörer går miste om 

chansen att konkurrera. Det kan också medföra att villkoren i annonsen styrs på ett sådant sätt 

                                                 
3
 Det beräknade värdet på en upphandling som den upphandlande myndigheten gör kallas för tröskelvärde. Det 

är endast vid upphandlingar över tröskelvärdet som regelverket är det samma för alla medlemmarna inom EU.   

 



 44 

att bara ett eller ett fåtal leverantörer kan komma i fråga, vilket får en negativ inverkan på 

konkurrensen. Som vi skrivit om tidigare kan mindre företag som saknar juridisk hjälp ha 

svårigheter med att sätta sig in i komplicerade förfrågningsunderlag då de är onödigt 

tillkrånglade. Detta att förfrågningsunderlag är dåligt formulerade säger representanten för 

Boktjänst är väldigt vanligt.  

 

När de inkomna anbuden sedan granskas är det förfrågningsunderlaget som ligger till grund 

för vilka anbud som är intressanta. För att prövningen skall vara så rättvis och objektiv som 

möjligt får inte den upphandlande enheten ställa ytterligare krav på en leverantör än det som 

tidigare har nämnts i förfrågningsunderlaget. De anbud som kommit in för sent, som inte 

uppfyller minimikraven eller på något annat sätt inte uppfyller de skall-krav som avser 

leverantörens finansiella eller ekonomiska ställning, förkastas. Detta kan också skapa problem 

för mindre och mellanstora företag som inte har samma ekonomiska stabilitet som stora, 

välkända sådana. I vår undersökning har ju Bokus och Adlibris varsitt välkänt företag i 

ryggen (KF respektive Bonniers) vilket säkert väger tungt då ekonomiska och 

utvecklingstekniska aspekter ska övervägas. Att fastställa det mest förmånliga anbudet är inte 

heller alldeles enkelt då många aspekter måste vägas in, t.ex. pris, leveranser, utbud, antal 

tjänster och så vidare. Enligt Molander är den naturligaste lösningen att rangordna anbuden 

efter kvoten mellan begärt pris och bedömd kvalitet så att inte ett företag med låga priser men 

samtidigt oacceptabelt låg kvalitet tilldelas kontrakt. Att inte i förväg specificera de kriterier 

som ska tillämpas skapar godtycklighet och hotar legitimiteten i upphandlingsprocessen 

(Molander 2009, s. 123). Det gäller även för företagen att skräddarsy lösningar och utveckla 

nya tjänster eller att förbättra redan existerande för att knyta upphandlaren, i vårt fall 

biblioteken, till sig. Det gäller också för företagen att vara säkra på att kunna leverera och 

tillhandhålla det de utlovar eftersom det kontrakt där de ställda kraven på leverantören inte 

uppfylls får brytas.  

 

Att värdera de anbud som inkommit i en upphandling handlar som tidigare nämnts inte bara 

om att välja ut den leverantör som har offererat lägsta pris, utan att väga in de kvalitetskrav 

som den upphandlande enheten ställt. Som Meyer på Btj berättade var många tjänster tidigare 

inbakade i priset då biblioteken köpte böcker från företaget men att de till följd av 

konkurrensen fick följa prisbilden på själva mediet och låta tilläggstjänsterna ligga utanför. 

Tjänsterna kunde då väljas eller väljas bort av biblioteket vilket fick till följd att ett flertal 

tjänster blev för dyra för företaget att tillhandahålla, något som bibliotekarie E nämner under 

intervjun: ”Jag tror att vissa tjänster kommer att försvinna från Btj för eftersom de ser över sin 

organisation nu och sparar väldigt hårt för att pressa priserna så har dom redan tagit bort vissa 

tjänster” (Bibliotekarie E, 20100324). 

 

Att slutligen vinna en upphandling innebär även att se till att den följs, något som Bokus 

representant nämner som ett problem. Vem kontrollerar att ett bibliotek köper sina böcker hos 

den upphandlade leverantören och inte hos någon annan, och vem ansvarar för att rätt antal 

procent av inköpen görs hos rätt leverantör om anbuden gått till flera företag? Även om LOU 

nu har kompletterats med en upphandlingsskadeavgift som är avsedd att reglera så kallad 

direktupphandling utanför ramavtalet så menar Bokus representant att det ska fungera i 

praktiken också, inte bara vara en tandlös lag i teorin. Om den offentliga upphandlingen i 

längden verkligen skulle påverka konkurrensen på marknaden negativt har syftet med 

processen blivit ett helt annat än det avsedda. Konsekvenserna av en sådan utveckling skulle, i 

detta sammanhang, kunna innebära att det endast återstår ett litet antal riktigt stora bokföretag 

som tillsammans med lika stora bokförlag kan styra vilka medier som de av offentlig 

upphandling styrda biblioteken ska köpa in. Vi tror att detta på längre sikt kan få 

konsekvenser för informationsfriheten och yttrandefriheten på biblioteken genom att den så 

kallade smala litteraturen åsidosätts. 
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Det tycks också som om flera av de bibliotekarier vi har pratat med inte har någon riktig 

uppfattning om hur en upphandling går till och därmed har svårigheter med att sätta sig in i 

det regelverk som styr bibliotekens medieinköp. Detta skapar en oförståelse för varför man 

inte som bibliotekarie eller assistent kan springa ner till bokhandeln och köpa några exemplar 

av en mycket eftertraktad bok. Det verkar råda en viss irritation över att låntagare som får 

vänta länge på att böcker ska levereras från leverantören istället köper böckerna själva, vilket 

medför att lånestatistiken går ner och bibliotekarierna känner att de ger sämre service. Att det 

idag finns bibliotekarier som inte är bättre insatta i en process som i hög grad påverkar, 

positivt eller negativt, deras valmöjligheter vid inköp av media anser ser vi vara oroväckande. 

Om fler beslut rörande biblioteken i framtiden kommer att fattas av enheter utanför den egna 

verksamheten, minskar det bibliotekets möjligheter att påverka och risken finns att biblioteket 

inte längre kan ha den oberoende och demokratiska funktion det har idag. 

 

7.2.1 Sammanfattning 

Inköp av böcker till biblioteken styrs idag helt av offentlig upphandling och företagen måste 

hela tiden vidareutvecklas för att kunna vara med och konkurrera på marknaden. Biblioteken 

har själva inte så mycket insyn i upphandlingsprocessen eftersom den handhas av en 

utomstående verksamhet, något som kan skapa oförståelse och missförstånd. Det känns 

viktigt att bibliotekarier ändå sätter sig in i upphandlingsförfarandet för att kunna ställa rätt 

krav på leverantörerna. Företagen anser att upphandlingarna är antingen svarta eller vita och 

att de inte ger utrymme för exempelvis kreativa lösningar mellan beställare och leverantör 

som fanns tidigare. Idag är konkurrensen i upphandlingarna stenhårda och det kan vara svårt 

för mindre företag att hävda sig mot de stora jättarna, särskilt när det gäller juridiska 

förhandlingar och överklaganden. Det kan även uppstå problem i ett så tidigt skede som i 

förfrågningsunderlaget från den upphandlande enheten. Det kan vara krångligt och 

byråkratiskt formulerat eller styrt för att bara passa ett fåtal leverantörer som man föredrar. 

Detta kan hindra den fria konkurrensen och medföra dels att en upphandlande enhet inte får 

det bästa avtalet, dels att konsumenternas skattepengar inte tas om hand på bästa sätt.  

 

Vi har i vår undersökning sett tendenser till att den offentliga upphandlingen inte alltid 

fungerar som den ska men att det bara är för leverantörer och beställare att anpassa sig och 

gilla läget. Vi kan ana en viss uppgivenhet i inställningen till LOU, det är inte lönt att försöka 

påverka upphandlingsprocessen och även om det finns en upphandlingsskadeavgift verkar 

uppfattningen vara att dess existens inte kommer att förändra särskilt mycket i långa loppet.   

 

7.3 Dimension 3: Bibliotekens inköpsrutiner – förbättrade/försämrade 

Inköpsrutinerna på biblioteken har förändrats i och med konkurrenssituationen och det ökande 

antalet leverantörer på bokmarknaden. Idag sker i princip alla bokinköp via nätet, man köper 

mer på efterfrågan och har ett större användarfokus än tidigare. Flera bibliotekarier säger sig 

inte bry sig om vilken leverantör som böckerna beställs från så länge de får billiga böcker, 

snabba leveranser och de tilläggstjänster de önskar. Trots att det nu finns möjligheter att 

förändra bibliotekens inköpsrutiner verkar det som om flertalet av biblioteksinformanterna 

ändå fortsätter som tidigare, de vill ha Btj:s sambindningslistor av praktiska skäl, de 

automatiska katalogposterna och den bibliografiska servicen, eftersom det i nuläget inte finns 

någon tydlig motsvarande lösning. Frågan är hur bibliotekens sätt att arbeta skulle förändras 

utan dessa tjänster och om det i sin tur skulle förbättra eller försämra inköpsrutinerna.   

Bibliotekarie F tror dels att rutinerna utan Btj:s tjänster skulle bli mer personalkrävande och 

tidsödande, dels att den övriga personalen på biblioteket skulle ha invändningar mot de nya 

rutinerna. Här kan man återigen fråga sig hur förändringsbenägenheten ser ut på biblioteken 

och hur villig bibliotekspersonal är att förändra sitt sätt att arbeta.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att konkurrensen på bokmarknaden på det stora hela har 

lett till en förbättring av bibliotekens inköpsrutiner, på så sätt att allt kan skötas via nätet, man 

kan välja eller välja bort tjänster och man kan följa sin leverans på Internet. Detta bidrar till 
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att biblioteken kan effektivisera sina inköpsrutiner, vilket förhoppningsvis innebär att de 

pengar som tidigare gått till detta nu kan användas på ett bättre sätt. 

 

 

Företagsrepresentanterna anser rent generellt att deras system för inköp av böcker för 

biblioteken är enkla att använda och att det skett en förbättring på det området de senaste åren. 

Däremot har en av dem den uppfattningen att bibliotekens egna system inte alltid fungerar så 

bra och att de skulle behöva utvecklas och förbättras. 

 

Vi konstaterar alltså att våra informanter i stort sett bejakar en anpassning, en modernisering, 

kanske utan att utsätta den för någon djupare granskning av ett eventuellt bakomliggande 

ideologiskt värderingsskifte. Ändå skulle man kunna tala om en återspegling av en allmän 

rörelse i samhället: mera av IT-teknik, interaktion, högre tempo, rationalisering, ökat 

inflytande för kunden/brukaren och, som redan sagts många gånger i denna uppsats, 

avmonopolisering. Vill man följa det ideologiska spåret ännu längre kan man peka på 

upplösningen av det paternalistiska folkhemmet och socialdemokratins hegemoniförlust. 

 

Litteratursociologiskt sett konstaterar vi att de farhågor som Hertel, Mählqvist med flera gett 

uttryck för har besannats – eller åtminstone är på väg att besannas: förlagskoncentrationen 

existerar redan, marknadsföringen av varumärken och bestsellerismen tycks växa 

kontinuerligt. De risker som detta innebär för mindre förlag, mindre boklådor och icke-

storsäljande författarskap har också uppmärksammats av några av informanterna. 

 

7.4 Folkbibliotekens roll i ett föränderligt samhälle 

I denna uppsats behandlas främst en organisatorisk förändring inom biblioteksvärlden. Men 

biblioteket är naturligtvis en del av det omgivande samhället – liksom den organisatoriska 

förändringen av inköpsrutiner speglar allmänna samhällsförändringar: riktningen från 

monopolism mot friare marknadskrafter och större spelrum för kommersiella aktörer. Det ena 

företaget efter det andra har genomgått samma process, t.ex posten, apoteket och nu senast 

Svensk bilprovning. 

 

Det handlar kanske också om en riktning från finkultur och litterär kanon, kvalitetstänkande 

och rekommendationer mot populärkultur och valfrihet, snabbhet och stort utbud – en 

demokratisering, om man så vill. Redan tidigare har biblioteken och deras roll påverkats av 

mediautvecklingen, till exempel genom tillhandahållandet av surfdatorer, tv-spel, mp3-böcker 

med mera. Något som också kommit under de senaste åren är läsplattan, en elektronisk 

läsenhet för att läsa till exempel digitala tidningar, böcker och andra texter. Att ligga i 

framkant, eller till hundra procent, hänga med i den tekniska utvecklingen är dock kanske inte 

alltid så enkelt för ett folkbibliotek att leva upp till – det finns ju oftast förvaltningar och 

politiker som har många saker att se till när det gäller ekonomi och budget. Under slutet av 

1990-talet uppstod begreppet 24-timmarsmyndigheten som i princip innebar att myndigheter 

och kommuner skulle vara så tillgängliga som möjligt, det vill säga erbjuda elektroniska 

tjänster tjugofyra timmar om dygnet. Här var folkbiblioteken, som ju inte bara ska finnas till 

för alla utan också vara tillgängliga för alla, redan långt framme eftersom det går att söka i 

bibliotekets bokkataloger, reservera böcker med mera dygnet runt.  

 

Under våra intervjuer uppfattade vi att bibliotekarierna funderade över hur bibliotekens roll 

har förändrats och kan komma att förändras – det berör ju i hög grad deras yrkesroller . Det 

kan kanske kännas lite schizofrent; å ena sidan krävs större självständighet och kunnighet 

utan Btj, å andra sidan har man gått från expertroll inom ett kulturtempel mot servicetjänst i 

en marknadsekonomisk institution! 

 

Flera bibliotekarier formulerar sig ungefär så att man har gått från att i princip uppfostra 

låntagarna till att istället mena att kunden alltid har rätt. Tidigare kunde till exempel 
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låntagarnas inköpsförslag avslås med motiveringen att man inte ville köpa in viss sorts 

litteratur, medan det idag inte är ovanligt att köpa in även pocketböcker. Också låntagarnas 

medvetenhet om folkbibliotekens utbud och tjänster har ökat snabbt de senaste åren. 

Låntagaren kan idag sitta hemma vid datorn och leta efter kurslitteratur, se att den till exempel 

bara finns på ett bibliotek i ett annat län och därefter ringa (eller besöka) sitt lokala bibliotek 

och beställa boken. I takt med detta ställs också andra krav på biblioteken och 

bibliotekspersonalen, man får kanske omvärdera tidigare regler för till exempel när böcker ska 

köpas in och när de ska lånas in.   

 

Bibliotekarie C önskar ”att biblioteken ska vara starka i samhället” (Bibliotekarie C, 

20100315) men säger vidare att det ofta finns brister i kommunikation och förståelse mellan 

politikerna och biblioteket ”det kommunala självstyret har ju kunnat göra då att vissa 

bibliotek … kunde sättas på efterkälken väldigt mycket” (ibid.). Bibliotekarie E menar att den 

”bästa biblioteksverksamheten får man genom att man har en kommunal nämnd som är 

väldigt intresserad och ställer krav och sätter upp mål och  

följer upp varje år” (Bibliotekarie E, 20100324). 

 

I folkbibliotekens olika roller ingår också den demokratiska, vilken bibliotekarie C anser vara 

bibliotekets viktigaste roll i samhället i dag, ”att det finns en plats där man kan få reda på 

fakta … helt fritt” (Bibliotekarie C, 20100315).  Bibliotekarie B tycker att det är viktigt att 

folkbiblioteket är en plats ”dit vem som helst kan gå” och fortsätter med att ”människor i 

allmänhet dom vill ju ha det här traditionella … bibliotek har ju … ett jättebra varumärke” 

(Bibliotekarie B, 20100312).  Bibliotekarie E håller med och menar att ” vi är ju ett socialt 

centrum … det är inte många institutioner i samhället som har öppet där  

alla kan umgås på lika villkor” (Bibliotekarie E, 20100324). 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns olika åsikter, men vi tycker oss också 

kunna se vissa gemensamma mönster. De intervjuade bibliotekarierna tycker att biblioteket är 

en del av samhället i stort, en del som ska utvecklas parallellt med det övriga samhället och 

utnyttja den tekniska utvecklingen på bästa sätt. De ser inget problem med att vara visionär 

och traditionell samtidigt, den ursprungliga biblioteksrollen som bevarare och förmedlare av 

kultur och litteratur kan gå hand i hand med tv-spelsuthyrning, läsplattor och tillhandahållare 

av digitala medier. Biblioteket som social mötesplats är betydelsefullt och hör ihop med det 

demokratiska uppdraget att vara öppet och tillgängligt för alla samhällets medborgare. Som vi 

ser det tycks biblioteket anses ha en enorm potential att vara mycket mer i samhället, att ha 

fler funktioner och nå fler grupper men detta är i slutändan en politisk och ekonomisk fråga. 

Våra informanter verkar inte tycka att deras yrkesroll är svårdefinierad, eller om den är det så 

ses det som något positivt. Biblioteken är till för allmänheten och den service som erbjuds ska 

alla kunna ta del av, därför är privatiserade bibliotek eller ett bibliotek utan personal men med 

längre öppettider inte eftersträvansvärt för de flesta.  

 

Men folkbiblioteken är också underkastade den konkurrens som råder i samhället i dag. Dels 

konkurrerar biblioteken med den övriga kommunala verksamheten, men dels kanske också 

med det allmänna utbudet i kommunen – till exempel förväntas folkbiblioteken idag ofta ha 

något slags utbudsprogram på höstlov och sportlov. Många folkbibliotek ansvarar i dag för 

den förtida valhanteringen i sin kommun och det är heller inte ovanligt att folkbiblioteken står 

till tjänst med lokaler för till exempel möten med allmänheten och konstutställningar, eller att 

bibliotekspersonalen idag ägnar sin tid åt planering av utåtriktad verksamhet som exempelvis 

bokcirklar och marknadsföring av biblioteket via Facebook. De relativt nya företeelserna 

produktplaceringar och reklambudskap lämnar inte biblioteken oberörda - det är inte ovanligt 

att folkbiblioteken marknadsför sig – försäljning av tygkassar med bibliotekets namn och 

logotyp på förekommer, likaså hör försäljning av bokmärken, pennor med mera idag till 

många biblioteks normala utbud. Sponsring av bibliotek förekommer av och till och det 

samarbete som McDonalds för ett antal år sedan hade med biblioteken kan tyckas passa väl in 
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i ett nytt kretslopp, där popularitet, synlighet och tillgänglighet ofta prioriteras före den gamla 

folkbildningstanken.  

 

Den mediesymbios, som Hertel talar om, är i dag högproduktiv och ställer biblioteken inför 

nya frågor – skall man tillhandahålla aktuella videofilmer, som bygger på böcker, skall man 

anpassa sig efter det dagliga TV-utbudet etcetera? Kort sagt, i hur hög grad ska det 

omgivande mediebruset styra biblioteken?  

  

En speciell företeelse i detta brus är bokbloggarna som kommit under de senaste åren och som 

har fått stor uppmärksamhet och genomslagskraft. Här bloggas, tipsas och recenseras det 

livligt om böcker och ett exempel är ”Bokhora”, som idag nog är en av de största och 

populäraste, och som har mycket stor genomslagskraft. Spridningen av bokbloggandet är stor, 

exempelvis bloggar såväl Jonas Thente på DN i ”Thentes bokblogg” samt Lisa Jannerling i 

Expressen. Ett annat exempel på mediebrus kan kanske årets bibliotek vara; nämligen 

Sandvikens folkbibliotek. Priset motiveras med arbete med ”sociala medier och en stark 

förankring i samhället och det lokala kulturlivet”.  Sandvikens bibliotek håller öppet 365 

dagar om året, bibliotekarierna bloggar, twittrar, finns på Facebook och lånar ut läsplattor, allt 

enligt en notis i Svenska Dagbladet 20100925. 

 

7.5 Slutsatser 

Vi ville med vår undersökning ta reda om och i så fall hur den för drygt tio år sedan 

uppkomna konkurrenssituationen på biblioteksbokmarknaden har påverkat bibliotekens 

verksamhet. Vi ville veta vad konkurrens och offentlig upphandling innebär rent generellt, 

samt om den mer specifika konkurrensen på biblioteksbokmarknaden gynnade biblioteken 

eller inte, och vad bibliotekspersonalen själva ansåg om situationen. För att ta reda på detta 

ville vi intervjua både representanter för nätbokhandlar och för folkbibliotek, dels för att 

förstå hur och varför konkurrenssituationen hade uppstått, dels för att se om och hur åsikterna 

gick isär när situationen diskuterades utifrån två olika perspektiv. Under intervjuandets gång 

insåg vi att den förändrade situationen på biblioteken skapade andra frågor där bibliotekets 

samhälleliga roll och uppgift tycktes vara den mest framträdande. Det framkom att det finns 

en viss oro bland bibliotekarierna att biblioteket kan komma att förlora något av sin 

grundläggande demokratiska funktion som oberoende informationsförmedlare om detta styrs 

av stora konkurrensberoende företag. Vi insåg att om sådana farhågor besannas kan 

bibliotekets roll som värnare om demokrati och informationsfrihet i samhället komma att 

förändras. Frågan uppstod om offentlig upphandling verkligen är det bästa i detta 

sammanhang eller om den kan få negativa konsekvenser, både vad gäller konkurrensen på 

biblioteksbokmarknaden.  

 

För att belysa de teman i intervjuerna som vi ansåg viktigast skapade vi tre dimensioner. 

Dessa delade vi sedan in i underdimensioner som visade på motsatsförhållandet inom vardera 

temat. Att använda dimensioner ger utrymme för större tolkning än många andra 

analysmetoder och kan även möjliggöra upptäckten av nyanser i texten som annars kan vara 

svåra att se. När vi har redovisat resultaten dimensionsvis har vi också försökt dela in texten 

så att de två olika perspektiven, bibliotekariernas och nätbokhandelsrepresentanternas, 

synliggörs och därmed också jämförs med varandra. Detta för att de två 

representantgrupperna ingår i två olika kontexter, en biblioteks- och en företagskontext (eller i 

vissa fall en ickebibliotekskontext).  

 

Vi anser att vår intervjuundersökning har klargjort de frågor som ställdes inledningsvis och vi 

ska kort sammanfatta svaren på våra frågeställningar:  

 

Vad har den uppkomna konkurrensutvecklingen inneburit för folkbiblioteken? Här är de 

vanligaste svaren att priserna på böckerna har blivit lägre, leveranserna snabbare och 

valmöjligheterna fler. Det har i de flesta fall blivit enklare att beställa böcker, och på vissa 
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bibliotek har konkurrensutvecklingen även lett till ett nytt sätt att arbeta, som t.ex. en 

förskjutning från ämnesfokus till användarfokus. Överlag görs bokinköpen idag mycket oftare 

på användarnas efterfrågan än tidigare, bibliotekarierna är mer proaktiva i sitt sätt att beställa 

böcker och låntagaren har släppts in mer i verksamheten. Till hur stor del 

konkurrensutvecklingen har inverkat på detta förändrade arbetssätt är svårt att säga. Det finns 

säkert andra faktorer som har påverkat men vi anser att studien visar att konkurrensen till stor 

del har bidragit till ett förändrat arbetsförfarande.  

 

Vilka uppfattningar och ställningstaganden har representanter för berörda bokhandelsföretag 

samt representanter för folkbibliotek om de faktorer som omfattar den konkurrensutsatta 

biblioteksbokmarknaden? 

Bibliotekarierna har en överlag positiv inställning till dessa två företeelser. Konkurrensen ses 

i princip som positiv då de som konsumenter gynnas på ett flertal sätt (se ovan) medan den 

offentliga upphandlingen inte påverkar dem nämnvärt då den sköts av andra enheter. De 

positiva uppfattningarna handlar om att biblioteken i en upphandling kan ställa större krav på 

leverantörerna och att priserna pressas ju större den upphandlande enheten är. Nackdelar som 

nämns är att lokala bokhandlar kan komma att försvinna och att den offentliga upphandlingen 

i längden kan leda till en marknad där bara de riktigt stora bokjättarna överlever, det vill säga 

att konkurrensen i själva verket minskar. 

 

Företagsrepresentanterna är mer insatta och säger att offentlig upphandling styr hela 

marknaden och att konkurrensen är stenhård. Uppfattningen om konkurrens verkar vara att 

den verkar positivt på företagsutvecklingen så länge det egna företaget inte har monopol, för 

om så är fallet ska monopolet försöka hållas, även om utvecklingen då stagnerar. Detta anses 

vara det som hände Btj då de var huvudsaklig bokleverantör till biblioteken före 2000-talet. I 

och med deras näst intill monopolartade position stannade utvecklingen av och de blev därför 

omsprungna av mindre, nystartade företag med mer konsumentinriktade konkurrensmedel.  

 

Offentlig upphandling ses även här i vissa fall som kontraproduktiv då den på sikt kan leda till 

mindre konkurrens när småföretag blir utkonkurrerade, när lokala leverantörer får lägga ner 

sin verksamhet och då förfrågningsunderlag styr upphandlingen åt ett särskilt håll för att 

utesluta vissa aktörer. Lagen om offentlig upphandling verkar vara ganska vag och tandlös i 

dessa sammanhang vilket leder till att avtal inte följs eller kontrolleras. 

Företagsrepresentanterna är också eniga om att biblioteken är viktiga kunder på 

bokmarknaden och att företagen hela tiden försöker utveckla nya, eller förbättra befintliga, 

tjänster för att stärka sin position.   

 

Vi har sökt skildra en pågående teknisk/administrativ omläggning av rutiner inom 

folkbiblioteken – en detalj, om man så vill. Vår slutsats är att denna omläggning gynnar 

biblioteket och låntagarna. Andra delar av biblioteksutveckling berör anpassning genom 

tillgänglighet (öppethållande, tunnelbanebibliotek etcetera.) och snabba leveranser.  

Avslutningsvis kan man nog ändå inte undgå att ställa en mycket större och allvarligare fråga: 

den svårhanterliga om litterär kvalitet. Kan upphandlingsrutiner faktiskt ha någon roll i den 

frågan?  Intervjupersonerna har i något fall ömmat för små förlag och små boklådor, som kan 

komma i kläm, men knappast för ”svår” litteratur – i ärlighetens namn fanns heller ingen 

sådan fråga med i intervjuerna.  

 

Under kapitlen Bokmarknaden, 3 och Bokens spridning och de litteratursociologiska 

kretsloppen, 4.3 har de refererade litteratursociologerna förvisso sett risker, framför allt med 

vad som händer med den smala utgivningen i tilltagande kommersialisering. Mählqvist och 

Hertel talar om koncentration och bestsellerism. Furuland räknar emellertid med ett ”bildat” 

kretslopp och ser bibliotekarierna som litteraturförmedlare med professionell utbildning, som 

alltså förutsätts kunna garantera kvalitet och mångfald. Men, som redan påpekats, finns i dag, 

oss veterligen, ingen rent litterärt inriktad undervisning eller litterära kurser inom 



 50 

bibliotekarieutbildningen och folkbildningstanken verkar vara avförd från dagordningen. 

Paradoxalt nog har biblioteket fortfarande ett uppdrag att fungera läsfrämjande – som  Hertel 

förutspådde har läsningen bland barn och  unga minskat – men vilken läsning som ska främjas 

är dunkelt. Vill man söka ideologiska bakgrunder ligger postmodernismen och 

dekonstruktionen av hierarkier nära till hands, därnäst den nyliberala marknadsläran. Att 

biblioteket närmat sig rollen av aktör bland andra aktörer tycks dock stå klart. Vid Svenska 

Biblioteksföreningens ”Forskardag om folkbibliotekens uppdrag” i april 2008  beskrev 

Joacim Hansson en ”utveckling mot marknadsanpassade bibliotek, marginaliserad 

folkbildning och utbildade men ´avbildade´ medborgare.” Vill man se pessimistiskt på 

folkbibliotekets situation idag är frågan kanske om vi inte redan är där, med tanke på vad våra 

informanter säger i intervjuerna. Vill man å andra sidan se positivt på den nuvarande 

situationen kan man kanske istället säga att folkbibliotekens låntagare idag istället har fått en 

annan medbestämmanderätt när det gäller att välja den litteratur man vill läsa. Frågan om 

kvalitet och om bibliotekets övergripande uppgift ligger långt utanför ramen för denna 

uppsats. Den ställs dock emellanåt i mediadebatter och kanske borde vi i biblioteksvärlden 

något oftare fråga oss vem som ska öppna dörrarna till de mera avsides litterära rummen. 

 

Vi har i vår framställning försökt att uppnå de validitets- och reliabilitetskriterier som vi 

diskuterade på sidan 29, genom att på ett utförligt och systematiskt sätt beskriva hur vi samlat 

in, bearbetat och analyserat den information, data, som vi använt oss av i undersökningen. 

Genom att vara medvetna om vår egen förförståelse, genom motivering av urval och 

begränsningar för undersökningen och genom en detaljerad beskrivning av analysprocessen 

har vi så tydligt som möjligt försökt redovisa hur vi gått till väga för att läsaren ska kunna 

bedöma om de slutliga resultaten är rimliga eller inte. Det är också viktigt att det framgår vad 

som verkligen är ett resultat och vad som är våra egna tolkningar. Att intervjuerna genomförts 

på ett riktigt sätt ökar också den interna validiteten, något som vi anser att vi lyckats med då 

vi bland annat låtit informanterna läsa igenom de transkriberade intervjutexterna för att kunna 

komma med ändringar och påpeka missuppfattningar. Frågan om reliabilitet kan innebära hur 

intervjuerna genomfördes, hur kvaliteten var på den tekniska utrustningen (i vårt fall 

diktafonen), förförståelsen hos oss som intervjuade samt hur analysen av resultaten 

genomfördes. Eftersom vi båda som skriver den här uppsatsen på olika sätt har erfarenhet av 

biblioteksarbete har det varit omöjligt att inte ha förutfattade meningar i viss grad men vi har 

försökt att ha det i åtanke vid både utförandet, analysen och redovisandet av intervjuerna. Vi 

anser att vi har tagit hänsyn till ovanstående krav och även redogjort för dem i uppsatsen. 

 

Angående problemet med generalisering inom kvalitativ forskning tror vi att om vi ställde 

liknande frågor om konkurrens och offentlig upphandling till företagsrepresentanter inom ett 

snarlikt område och under liknande omständigheter skulle få liknande svar som de vi har fått 

under intervjuerna. Detta kan vi inte vara säkra på och det är genom vår presentation och 

redogörelsen för våra resultat som läsaren själv kan dra slutsatsen huruvida undersökningen i 

någon mån kan sägas vara generaliserbar eller ej. Vad vi i vår undersökning vill åstadkomma 

är inte mätbara fakta som kan generaliseras till en bestämd population eller få likadana svar 

vid en intervju som en annan forskare skulle få vid ett senare tillfälle, utan snarare att skapa 

en förståelse för idéer och uppfattningar som har uppkommit i en viss kontext (Bryman 2002, 

s. 270-273). 

 

7.6 Fortsatt forskning 

Vi menar att det finns flera intressanta aspekter att fortsätta forska inom, till exempel 

folkbibliotekens roll i samhället eller vad monopol och upphandling innebär för 

folkbiblioteken. Hade vi börjat vårt uppsatsarbete idag hade vi troligen fått med helt andra 

frågeställningar och kanske fått ett helt annat fokus på uppsatsen, och vi tror att det här ämnet 

är något som kan vara av stort intresse framöver – folkbibliotek och bibliotekarier är ju trots 

allt något som de flesta har tillgång till och en åsikt om. Det är dessutom ett ämne som idag är 

oerhört aktuellt. SvD hade 20101213 en artikel av Annina Rabe om Nackas utförsäljning av 
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sina folkbibliotek Nackas utförsäljning av bibliotek bara början och i DN skrev Jonas Thente 

20101214 en artikel om samma ämne; När det gäller våra bibliotek så skall 

privatiseringsivrarna hålla sina skitiga små fingrar därifrån. Om den här utvecklingen och 

diskussionen fortsätter lär här framöver finnas mycket att forska i och skriva om!  

 

För folkbibliotekarierna är bokmarknadens utveckling, konkurrens och upphandling med 

mera, något som man på senare år fått lära sig att handskas med, faktorer som de flesta kanske 

inte alls var beredda på, och inte trodde att folkbibliotek skulle behöva bry sig om. Sedan vi 

började leta material och genomföra intervjuer i januari 2010 har frågorna om upphandling, 

konkurrens, leverantörer med mera diskuterats ganska flitigt i press och media.  Vi har i 

uppsatsen nämnt ett par av de senaste artiklarna (senhösten 2010), men här finns mer att 

använda sig av och många frågor att besvara. Under 2010 gjordes till exempel en ny 

upphandling för bland annat de värmländska folkbiblioteken, där endast en leverantör per 

mediesort (det vill säga en leverantör för cd-böcker, en leverantör för dvd-filmer, en för 

biblioteksutrustade böcker, en för icke biblioteksutrustade böcker, och så vidare) utsetts. I 

skrivande stund innebär detta att ett folkbibliotek för att göra sina medieinköp, oavsett storlek 

och personalstyrka, måste hålla sig ajour med upp till sju olika leverantörer. Eftersom det 

dessutom kan råda delade meningar om vad som egentligen står i ett avtal och hur dessa 

fungerar, råder en viss osäkerhet och frustration bland många bibliotekarier. Något som också 

kan vara av intresse är frågan om vad konkurrens och monopolsituationer innebär för 

folkbiblioteken i längden. På kort sikt kan säkert biblioteken gynnas av lägre priser och 

snabba leveranser, men vad kommer offentlig upphandling att leda till i längden? Minskad 

konkurrens? Få men stora bokmoguler? Kan pris och produktion påverka biblioteken och 

deras utbud?  

 

Det vore intressant att forska i bland annat vad detta med endast en leverantör innebär för 

folkbiblioteken ur såväl ekonomisk som arbetstidsmässig synpunkt och hur de bibliotek som 

lagt stor vikt vid hög servicenivå och snabb leverans av böcker, kommer att handskas med 

möjligtvis fördubblade leveranstider. En annan forskningsaspekt är den ovan nämnda, att 

även ett bibliotek med kanske bara två-tre anställda måste ha kontakt med ett ökat antal 

leverantörer, istället för att som tidigare kunnat beställa flera olika media från en och samma. 

Troligen kommer de flesta bibliotek att vilja veta mer om kommande bokupphandlingar 

framöver och själva upphandlingsförfarandet och formulerandet av desamma är förmodligen 

också något som kommer att vara av största intresse för de svenska folkbiblioteken lång tid 

framöver.  
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8. Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att studera bokmarknadens och folkbibliotekens utveckling 

under början av 2000-talet samt hur marknad och utbud har förändrats i Sverige under de 

senaste åren. Från att det i princip funnits endast ett företag som kunde leverera de 

biblioteksutrustade böcker som efterfrågades, finns det idag fyra företag på samma marknad. 

Detta har inneburit ändrat utbud och ändrade inköpsrutiner för de flesta folkbibliotek. Något 

annat som också förändrats och tillkommit för folkbibliotekens del under de senaste åren är 

begreppen konkurrens, monopol och offentlig upphandling – nya faktorer som 

bibliotekarierna fått lära sig att handskas med - och som kanske inte har varit helt friktionsfritt 

alla gånger.  

Efter att i mars 2009 ha varit på ett framtidsseminarium för bibliotek Värmland började vi 

intressera oss för den uppkomna konkurrenssituationen på biblioteksbokmarknaden och hur 

den har påverkat folkbiblioteken.  För att ta reda på detta formulerade vi två lämpliga 

frågeställningar vilka vi besvarade främst genom kvalitativa intervjuer.  Som bakgrund 

redogör vi för litteratur samt tidigare forskning i ämnet.  Litteratur och tidigare forskning 

fokuserar främst på konkurrens och monopolsituationer, begrepp som visat sig vara centrala 

för våra informanter och för vår uppsats. Vi tar också kort upp ett antal artiklar som gett oss 

material och bakgrund till bokmarknadens utveckling under senare år. Vi har använt oss 

mycket av Lars Furulands & Johan Svedjedals (red. 1997) Litteratursociologi – texter om 

litteratur och samhälle, samt även av boken Litteratursociologi – en antologi redigeret af 

Erland Munch-Petersen.  

För att få relevanta svar och relevant information valde vi att använda oss av kvalitativa 

intervjuer, för att få de berördas syn på saken. Vi intervjuade sex bibliotekarier, fyra 

bokföretagsrepresentanter, upphandlingskonsult & upphandlingschef för Karlstads 

upphandlingsavdelning samt länsbibliotekarien i Värmland. Vi använde oss av 

intervjumanualer, vilka finns som bilaga 1, 2, 3 och 4. Vi transkriberade intervjuerna och 

valde idéanalys för att analysera materialet. De teman som visade sig vara mest relevanta 

delade vi upp i tre dimensioner; Biblioteksbokmarknaden, Offentlig upphandling och 

Bibliotekens inköpsrutiner. Av det analyserade materialet framgick att 

biblioteksbokmarknadens utveckling är ett ämne som de flesta berörda har åsikter om, 

samtidigt som det under det senaste årtiondet skett stora förändringar för folkbiblioteken när 

det gäller tänkbara leverantörer av biblioteksböcker samt för bibliotekets fortsatta roll och 

utveckling i samhället.  Av våra bibliotekarieintervjuer framgår tydligt att konkurrens gynnar 

folkbiblioteken – priser och leveranstid för biblioteksböcker har förändrats  

till det bättre under de senaste åren. Företagsrepresentanterna ser konkurrensen som ett sätt att 

höja standarden och utveckla den egna verksamheten. Monopol anses av båda 

informantgrupperna som ett hinder för vidareutveckling och framåtskridande. Offentlig 

upphandling som också tillkommit under de senaste åren finns det däremot delade åsikter om. 

Bibliotekarierna befarar att mindre företag kan konkurreras ut medan företagsrepresentanterna 

ser både för- och nackdelar med upphandling - det är viktigt att den sköts på rätt sätt. Det 

pågår i dagsläget en debatt om huruvida den offentliga upphandlingen verkligen fyller sin 

avsedda funktion, något som även företagsrepresentanterna ifrågasätter.  

Folkbibliotekens inköpsrutiner har enligt vår undersökning förändrats till det bättre under 

senare år, de har både förenklats och förbättrats. Men vi kan också urskilja ett antal problem, 

bland annat i fråga om hur och med vilken kompetens upphandlingar ska skötas, hur 

konkurrensen i förlängningen påverkar kvaliteten på tillhandahållen litteratur och tjänster och 

vilka krav på yrkeskunnande och utbildning den kan medföra. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor för bibliotekarierna 

Bakgrundsfrågor 

 

-Namn 

Hur länge har du jobbat på ditt bibliotek – vad gjorde du tidigare 

Vad har du för position på företaget/biblioteket – hur länge har du haft det 

Hur många utlån/besökare har ditt bibliotek per år 

Berätta lite om dina arbetsuppgifter 

 

-Kan du berätta kort om ditt biblioteks bokinköpsrutiner under 2000-talet? 

 

Hur har de förändrats under de här åren 

Hur har det påverkat biblioteken 

Är det en positiv eller negativ utveckling – varför 

Var det bättre förr – varför 

Vilka är huvudleverantörer av böcker till ditt bibliotek idag – vilka var det för tio år sedan 

För hur mycket handlar biblioteket böcker för per år 

Vilka faktorer anser du vara viktigast vid val av bokleverantör  

Vilken/vilka leverantör/er anser du vara den/de bästa för biblioteken – varför 

 

-Hur ser du på biblioteksbokmarknadens utveckling i stort? 

 

Vad anser du vara den största förändringen 

Hur har den förändringen uppstått 

Är det en positiv eller negativ utveckling 

 

-Vilken roll spelar Internetbokhandlarna för ditt bibliotek? 

 

Hur stor del av inköpen görs via nätet 

Vad anser du om bokinköp via nätet 

Finns det någon annan lösning som du anser skulle fungera bättre 

 

-Hur anser du att konkurrenssituationen på biblioteksbokmarknaden har uppstått? 

 

Vilka är aktörerna 

När ungefär förändrades situationen 

Hur var det innan 

Vad anser du om den offentliga upphandlingen – bra/dålig 

 

-Vad anser du om den nuvarande konkurrenssituationen? 

 

Är konkurrens bra eller dåligt – varför 

Privata aktörer inom offentlig förvaltning – bra eller dåligt 

När Btj var huvudleverantör – bättre/sämre – varför 

Har konkurrensen inneburit bättre/sämre villkor för biblioteken – hur 

Vilka tjänster kommer att utvecklas och vilka kommer att försvinna 

 

 

-Vad har konkurrenssituationen inneburit för ditt bibliotek? 

 

Hur har bokinköpsrutinerna förändrats i o.m konkurrensen 

Har arbetet förändrats på något annat sätt – bra/dåligt 

Hur anser du att personalen har för åsikter och uppfattningar runt detta 
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Vad är dina egna åsikter  

 

-Hur ser du på den fortsatta utvecklingen inom biblioteksbokmarknaden? 

 

Kommer biblioteken att öka/minska sina bokinköp under de kommande åren – varför 

Vad har biblioteken för framtid 

Varför är biblioteket viktigt – för vilka 

Vilken funktion i samhället anser du att biblioteket spelar idag  

Finns det andra roller i samhället som biblioteket kan fylla som du ser det 

 

-Hur ser bokinköpen ut om 20 år? 

 

-Finns det en framtid för boken i sin nuvarande form 

Vilka alternativ ser du 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor för företagarna 

 

 

Bakgrundsfrågor 

 

-Namn 

Hur länge har du jobbat på ditt företag– vad gjorde du tidigare 

Vad har du för position på företaget– hur länge har du haft det 

Berätta lite om dina arbetsuppgifter 

Omsättning för bokförsäljning 

 

-Kan du berätta om ditt företags utveckling inom biblioteksbokmarknaden under 2000-talet? 

 

När började ditt företag sälja böcker via nätet 

Vilken kundkrets riktade ni in er på i första hand 

När började ditt företag att sälja böcker till biblioteken 

Hur har den försäljningen utvecklats 

 

-Hur ser du på biblioteksbokmarkandens utveckling i stort? 

 

Förlagsförsäljning/Btj – hur såg det ut tidigare 

”Monopol” – hur kunde det komma sig 

Finns det möjligheter att utöka/utveckla försäljningen av böcker till biblioteken – hur/vilka 

 

-Vilken roll anser du att ditt företag har spelat i biblioteksbokmarknadens utveckling? 

 

Är det enklare för biblioteken att handla böcker idag – på vilket sätt 

Anser du att ditt företag har bidragit till en förbättrad situation för biblioteken vad gäller 

inköp av böcker – på vilket sätt 

 

-Hur viktiga är biblioteken som kunder för ditt företag? 

 

Hur stor del av ditt företags bokförsäljning går till biblioteken 

Vilka tjänster erbjuder ni utöver bokförsäljningen 

Vilka tjänster efterfrågas av biblioteken 

Kommer ni att fortsätta utveckla tjänster som svarar mot bibliotekens behov 

Har ni stött på motstånd från biblioteken – på vilket sätt 

 

-Hur anser du att konkurrenssituationen på biblioteksbokmarknaden har uppstått?  

 

Vilka är huvudaktörerna 

När förändrades situationen 

Vilka var de viktigaste faktorerna/förutsättningarna vid konkurrensutvecklingen 

 

 

-Vad anser du om den nuvarande konkurrenssituationen? 

 

Privata aktörer inom offentlig förvaltning – bra eller dåligt – varför 

Anser du att konkurrensen har gynnat biblioteken – på vilket sätt 

 

 

Vad har konkurrenssituationen inneburit för ditt företag? 
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Vad kan ni erbjuda som inte konkurrenterna kan 

Vilka faktorer är viktiga för ett företag att fokusera på vid konkurrenssituationer 

Finns det några nackdelar med konkurrens eller är det alltid att föredra 

 

-Vilken roll tror du att ditt företag kommer att spela på biblioteksbokmarknaden i framtiden? 

 

Kommer ni att fortsätta med bokförsäljning till biblioteken 

Finns det planer på att vidareutveckla försäljning av övrig media till biblioteken – ljudböcker, 

filmer, lättläst, musik osv 

Hur ser situationen ut på ditt företag om tio år 

Finns det en framtid för biblioteket i sin nuvarande roll 

Är biblioteket viktigt – varför – för vilka 

Vilken funktion anser du att biblioteket fyller i samhället idag 

Finns det andra roller i samhället som biblioteket kan spela som du ser det 

  

 

-Hur ser bokförsäljningen ut om 20 år? 

 

-Finns det en framtid för boken i sin nuvarande form 

Vilka alternativ ser du 

Kommer ditt företag att vara med i den utvecklingen hur den nu kommer att se ut 
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Bilaga 3 

Intervjumanual: Upphandlingsenheten i Karlstads kommun 

 

Vad innebär lagen om offentlig upphandling för biblioteken? 

Hur går en sådan upphandling till i stora drag? 

När gjordes den första upphandlingen för värmländska bibliotek? 

På vilket sätt gynnas konkurrensen av offentlig upphandling? 

Vad händer om lagen om offentlig upphandling inte efterföljs? 

 

Intervjumanual: Länsbibliotekarien i Värmland 

 

Vad anser du att lagen om offentlig upphandling innebär för biblioteken? 

Hur gynnas konkurrensen av offentlig upphandling? 

Hur ser du på den fortsatta utvecklingen inom biblioteksbokmarknaden? 

Hur tror du att folkbiblioteken i Värmland ser på offentlig upphandling? 

Hur ser bokinköpen ut om 20 år? 
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