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Abstract: The purpose of this Master’s Thesis is to explore the process
of selection that librarians face when selecting and acquiring
cultural magazines to public libraries. The methods used are
qualitative interviews and literary studies.

A brief review is given of acquisition policies at public
libraries and of cultural magazines and the important role
they play in public libraries. Five interviews have been made
at five public libraries to find out what factors affect the
process of selection when it comes to cultural magazines.
Two theories are used as a basis for the analysis of the result
of the interviews and literary studies. These theories are
canon and identity theory which are based on the idea of
socialconstructivism.

The tendencies we can see from our study are that there are
three main factors affecting the libraries in their process of
selecting which cultural magazines they should purchase.
These three factors are: the library finances, wishes of the
library users and the responsible librarian’s own opinions.
Neither of the interviewed libraries wanted to give a
definition of a cultural magazine, they did not want to
separate cultural magazines from ordinary magazines.
Cultural magazines are important for the identity of the
library. These magazines are tools that libraries can use to
establish a wide range of subjects and variations of opinions
in their medium collection.
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1 Inledning
1.1 Bakgrund
Det pågår ständigt en debatt om folkbibliotekens inköpspolitik. Funderingar om vem
som ska göra urvalen och vad som ska finnas i hyllorna är frågor som inte bara
engagerar yrkesverksamma, utan också låntagare och besökare. Tanken är att
folkbiblioteken ska finnas till för alla men man kan fråga sig hur mycket besökarna får
säga till om vid medieförvärv. Är det så att bibliotekarierna fortfarande hänger sig åt ett
folkbildande ideal och tycker sig ha en bättre litteratursyn än andra och därmed känner
ett ansvar för att bilda låntagarna? Under 1996 utformades en bibliotekslag gällande det
svenska biblioteksväsendet. Lagen som trädde i kraft 1997 är dock väldigt allmänt
formulerad, detta har medfört att det på senare tid uppstått en debatt där många gärna
vill se en skärpning av lagen. 1 De enda direktiv som finns i bibliotekslagen vad gäller
bibliotekets bestånd är det som framkommer i 2 § och 8 §.

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett
folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgänglig
för alla medborgare. Varje kommun skall ha folkbibliotek.2

8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt
invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än
svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.3

Eftersom det inte finns några klara direktiv för hur bibliotekarier ska gå tillväga när de
ska välja vad som ska finnas på biblioteket så måste de basera sina urval på andra
kriterier. I en magisteruppsats skriven av Andersson och Zweiacker framkommer det att
bibliotekarierna använder mycket av låntagarnas önskemål och sina och kollegornas
enskilda värderingar vid urvalet av skönlitteratur.4

Vi har i vår magisteruppsats valt att inrikta oss på hur bibliotekarier går till väga vid
inköp och urval av kulturtidskrifter. Marianne Steinsaphir, chefredaktör för
Biblioteksbladet, skriver att hon har funnit att biblioteken har stora variationer i sitt
tidskriftsurval och hon frågar sig även om de små folkbiblioteken verkligen måste hålla
sig med kulturtidskrifter. Hon undrar också varför folkbiblioteken inte mer medvetet
använder sig av tidskriften som ett komplement till facklitteraturen. Av en rundringning
och en titt på några biblioteks hemsidor konstaterar hon att man på många bibliotek
avstår från att köpa in vissa kulturtidskrifter och att man istället väljer att hålla sig med
tidningar som Amelia och Damernas värld. Detta vittnar enligt henne om en icke
övertänkt urvalspolitik, eller som hon befarar, så är det tvärtom just det som det vittnar
om.5

                                                
1Några exempel finns i; Unnerstad, Boel 2002. Bibliotekslagen är otillräcklig. Författaren, Nr 6, s. 15,
Steinsaphir, Marianne 2002. Nybakad riksdagsledamot vill att bibliotekslagen stärks. Biblioteksbladet, Nr
9, s. 23, Arnborg, Beata 2003. En mindre luddig bibliotekslag?- chansen är liten. DIK- forum, Nr 1, s. 7.
2Bibliotekslag: SFS 1996:1596, s. 2955-2956.
3Bibliotekslag: SFS 1996:1596, s. 2955-2956.
4Andersson, Jenny och Zweiacker, Pernilla 2002. Debutanter, fräsiga irländare och manliga
amerikanska författare" :Om urval och inköp av skönlitteratur på svenska folkbiblioteks, s. 43-50.
5Steinsaphir, Marianne 1996. Överraskande tidskriftsurval på biblioteken. Biblioteksbladet , Nr 6, s. 12.
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Vad gäller kulturtidskrifter så misstänker vi att det är svårare att se hur mycket som
verkligen används då de flesta läses på plats, jämfört med skönlitterära böcker där man
har utlåningsstatistik att vända sig till. Man undrar då vad som hjälper bibliotekarien i
dennes val av tidskrifter när det är svårt att se hur ofta de används. Vi frågar oss också
om det kan finnas någon osynlig konsensus hos bibliotekarierna om vilka
kulturtidskrifter som bör finnas i bibliotekens hyllor. Kulturtidskrifterna är enligt oss en
av de mer intressanta tidskriftsgenres att undersöka när det gäller inköpspolitik, de är
svåra att definiera och det kan finnas föreställningar om att dessa tidskrifter bär högre
kvalitet än övriga. Statens kulturråd ger varje år stöd till kulturtidskrifter och när de ska
utse vilka kulturtidskrifter som ska få detta stöd så använder de sig av en öppen
definition av begreppet kulturtidskrift. Definitionen medför i princip att alla tidskrifter
kan klassas som kulturtidskrifter. Detta gör att det är svårt att kunna utröna vad en
kulturtidskrift egentligen är, vilka tidskrifter som räknas dit. Vi antar därmed att urval
av kulturtidskrifter kan vara problematiskt för den ansvarige bibliotekarien och
misstänker att dessa tidskrifter läses av användare med specialintressen och att det
förmodligen är omöjligt för folkbiblioteken att tillgodose alla dessa behov på grund av
ekonomiska och utrymmesmässiga skäl.

Vi tror att denna undersökning kan ha relevans för Statens kulturråd eftersom vi i vår
undersökning utgår ifrån en rapport (den presenteras närmare i avsnitt 3.4.2 Bibliotek
och tidskrifter) vilken på beställning av Statens kulturråd utreder tidskriftshanteringen
på folkbiblioteken. Vi försökte finna de faktorer som påverkar folkbiblioteken i deras
urval av kulturtidskrifter och därför kan denna undersökning vara av intresse för
kulturrådet då de både ger stöd till kulturtidskrifter och redan tidigare visat intresse för
tidskriftshanteringen på folkbibliotek. Även forskningen inom biblioteks- och
informationsvetenskap kan ha nytta av denna undersökning för att se hur
folkbibliotekets identitet kan påverka hur bibliotekarierna legitimerar de inköp och urval
som görs. Denna undersökning kan också vara värdefull för den fortsatta forskningen
om bibliotekariernas yrkesroll.

1.2 Syfte
Vi vill i vår uppsats undersöka den urvalsprocess som bibliotekarierna ställs inför vid
inköp av kulturtidskrifter. Vår ambition är att identifiera vilka faktorer som påverkar det
slutgiltiga urvalet och inköpet av dessa tidskrifter. Vi vill också se om
kulturtidskrifterna spelar någon roll för folkbibliotekets identitet som en kultur- och
informationsinstitution.

1.3 Frågeställningar
För att uppfylla syftet har vi valt att använda oss av dessa frågeställningar:

1. Vad är en kulturtidskrift enligt det berörda biblioteket och på vilket sätt påverkar
denna definition och Statens kulturråds definition det berörda biblioteket vid urval och
förvärv av kulturtidskrifter?

2. Hur legitimerar berörda bibliotek de beslut som tas i den urvalsprocess som uppstår
vid inköp av folkbibliotekets kulturtidskrifter?

3. Vilken roll spelar kulturtidskrifterna för det berörda bibliotekets identitet?



5

1.4 Avgränsningar
Vi ska i vår uppsats skriva om urval och inköp på folkbibliotek och då detta är ett stort
ämnesområde har vi valt att göra vissa avgränsningar. Vi ska enbart undersöka urval
och inköp av svenska kulturtidskrifter för vuxna och enbart hur man går till väga på
folkbiblioteken. Dessa avgränsningar har gjorts av flera olika anledningar. Vi har valt
att fokusera enbart på tidskrifter då mycket av den forskning som finns är gjord inom
ämnet inköpspolitik handlar om inköp av litteratur och speciellt då skönlitteratur. Som
vi skrev i 1.1 Bakgrund så anser vi att kulturtidskrifter är en intressant genre av
tidskrifter, de är svåra att definiera och lyckas nå ut till både en bred och en mer
specialinriktad publik, därför föll det sig naturligt att vi avgränsade oss ytterligare till att
enbart undersöka dessa tidskrifter. Vi har även valt att begränsa oss till de tryckta
svenska kulturtidskrifterna och kommer inte att undersöka de kulturtidskrifter som finns
i elektronisk form. Trots detta anser vi att de elektroniska tidskrifterna inte går att
utelämna till fullo utan skriver ett avsnitt om e-tidskriften, detta gör vi enbart för att ge
en presentation över vad e-tidskrifter innebär. Varför vi valt att enbart se hur trycka
kulturtidskrifter väljs ut och köps in på folkbibliotek beror på att tidskriftshanteringen
på exempelvis forsknings- och högskolebibliotek skiljer sig från den på folkbiblioteken
då de har olika målgrupper. Vad vi är intresserade av är att se hur folkbiblioteken
hanterar sina inköp eftersom deras uppgift är att nå ut till en mer diversifierad grupp av
användare och tillfredsställa dess behov, inte speciella grupper som till exempel
forskare och studenter. Vi undersöker enbart svenska kulturtidskrifter för att ytterligare
begränsa vårt arbete då det bland de utländska tidskrifterna kan vara svårt att urskilja
vilka som ska klassas som kulturtidskrifter eftersom de faller utanför den ram som finns
för svenska kulturtidskrifter.

1.5 Vad är en tidskrift?
I rapporten Tidskriftsdistribution, utgiven i en skriftserie av Rådet för mångfald inom
massmedierna, skriver författare Peter O. Nilsson att vid sidan av dagstidningen har
tidskrifter under lång tid varit betydande för opinionsbildning, debatt, information och
nyhetsförmedling i Sverige. Tidskrifterna ger plats för en specialisering som inte står att
finna i dagspressen och genom att de använder sig av olika skribenter med varierade
kunskaper når de en djup kunskapsförmedling. Tidskriften kan närmast jämföras med
dagspressen även om en del tidskrifter med litterär inriktning står väldigt nära boken.
Tidskriften är alltid aktuell och kan spegla de förändringar och händelser som utspelar
sig i samhället för tillfället.6 För att spegla ett biblioteks- och informationsvetenskapligt
perspektiv på begreppet tidskrift används här också två uppslagsverk som visar ämnets
syn på begreppet tidskrift.

I International Encyclopedia of Information and Library Science definierar man
begreppet journal, vilket vi här översätter till tidskrift, som periodiska publikationer
vilka innehåller artiklar, reportage och recensioner av publikationer inom speciella
områden som exempelvis vetenskapliga fält. Termen har tidigare borgat för
tillförlitlighet och kvalitet men detta har på senare tid förändrats då begreppet tidskrift
har fått en annan innebörd och numera även kan inkludera dagstidningar.7

                                                
6Nilsson, Peter O. 1997. Tidskriftsdistribution.
7Journal, International Encyclopedia of Information and Library Science, s. 239.
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I uppslagsverket Encyclopedia of Communication and Information väljer man att dela
in begreppet tidskrift i tre kategorier; konsumenttidskrifter, affärstidskrift och
organisationstidskrift.8

Konsumenttidskrift är tidskrifter som går att prenumerera på och köpa som lösnummer i
butikerna, denna definition kan delas upp i underkategorier vilka exempelvis kan vara
herr- och damtidningar, underhållning, regionaltidskrift och politik med mera.9

Affärstidskrifterna specialiserar sig inom en särskild affärsgren, dess innehåll och fokus
kan handla om arbetsrelaterade ämnen och de riktar sig mot läsare inom en särskild
yrkeskår.10

Organisationstidskrifterna kan häröra från organisationer som föreningar, företag och
samhället. De kan distribueras till de som är medlemmar i en organisation och syftet är
då att framhäva organisationen, ge möjlighet till diskussion och stärka
sammanhållningen bland medlemmarna.11

1.6 Vad är en kulturtidskrift?
Statens kulturråd publicerar varje år en katalog över Sveriges kulturtidskrifter. Detta gör
man för att synliggöra och tillgängliggöra kulturtidskrifter i Sverige. I denna katalog
presenteras både tryckta tidskrifter och tidskriftssajter på Internet.12 Bo Pettersson som
är redaktör för Tidskrift.nu, en samlingsplats på Internet för Sveriges kulturtidskrifter,
diskuterar i katalogen vad som är skillnaden mellan en kulturtidskrift och andra
tidskrifter. Han skriver att kulturtidskriften behandlar specialintressen men också mera
allmänna intressen. Kulturtidskrift är ett begrepp som Pettersson tycker är svårt att
definiera men han skriver att man kan se kulturtidskriften som ett unikt medium där
avvikande intressen och minoriteter kan få utrymme i en annars medialt globaliserad
värld där alla kör på i samma spår.13

För att säkra mångfalden i utbudet av kulturtidskrifter delar Statens kulturråd varje år ut
bidrag till olika tidskrifter för att stödja dem i dess produktion och utveckling. I
förordningen om statligt stöd till kulturtidskrifter kan man i andra paragrafen läsa
Statens kulturråds definition:

Med kulturtidskrift avses en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en
allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt
eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda
konstarternas områden.14

Definitionen är vid och de flesta tidskrifter skulle kunna falla under denna beskrivning.
Det finns också vissa formalitetskrav; de ska utkomma med ett visst antal nummer

                                                
8Benedict, Stacey 2002, Magazine industry. Encyclopedia of Communication and Information, s. 569
9Ibid., s. 569.
10Ibid., s. 569.
11Ibid., s. 569.
12Kulturtidskrift 2002: Katalogen över Sveriges kulturtidskrifter 2001, s. 1.
13Ibid., s. 80.
14Förordning om statligt stöd till kulturtidskrifter SFS: 1993:567, s. 1240.
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under ett år och produktionsstödet ska främst främja en hög kvalitet och en
mångsidighet bland åsikter och av tidskriften behandlade ämnen. 15

Man kan undra vad det är som gör att bara några tidskrifter får kulturtidskriftsstödet och
kallas för kulturtidskrifter. Det Pettersson skriver har antagligen också betydelse för vad
som klassas som en kulturtidskrift, de ska vara unika och vända sig till alla människor
men också tillgodose specialintressen. Som vi kommer att visa i avsnitt 2.4 Några
röster om kulturtidskrifter har kulturtidskriften flera betydelser men det framkommer
tydligt i alla texter att de behövs för djupare information om ett visst ämne och att de ses
som en oberoende kraft i ett alltmer kommersialiserat samhälle. Kulturrådet ger med sin
breda beskrivning inget svar på vad det är som är en kulturtidskrift men implicit blir de
tidskrifter som får stöd och ingår i Kulturtidskriften - katalogen över Sveriges
kulturtidskrifter definitionen av en kulturtidskrift.

De tidskrifter som ingår i katalogen anser vi vara kulturrådets uppfattning om vad en
kulturtidskrift är. Detta är även den definition som vi kommer att använda oss av, det
begrepp som vi sällar oss till. Skillnaden mellan vad som skiljer en vanlig tidskrift från
kulturtidskriften är hårfin. Detta återspeglas även i den vida definition som Statens
kulturråd ger. När vi i vår uppsats använder oss av begreppet tidskrift syftar vi på den
definition som Statens kulturråd och de båda encyklopedierna ger, och vi bortser från
alla former av dagspress.

1.7 Kulturbegreppet
För att få en uppfattning om vad kultur innebär och vad vi tolkar som kultur presenterar
vi här tre olika texter som alla visar på svårigheterna när det gäller ordet kultur. Vi
startar med Sven Nilsson som i boken Kulturens vägar - Kultur och kulturpolitik i
Sverige skriver att någon samlad teori om kultur och kulturpolitik inte finns utan man
måste hämta den kunskapen ur flera olika forskningstraditioner, bland annat etnologi,
organisationsteori och idéhistoria. Vad kultur är finns det inget direkt svar på enligt
Nilsson men han visar på två olika sätt att se på begreppet kultur, antingen som en
aspekt eller som en sektor. Om kulturbegreppet ses som en aspekt så ryms inom ordet
kultur alla de idéer, värderingar och normer som finns i ett samhälle. Är det istället som
en sektor man ser kulturbegreppet är det de konstnärliga uttrycksformerna och alla dem
som uttrycker sig genom konsten man menar. Begreppet kultur är ett ständigt diskuterat
och omstritt begrepp men det är ett begrepp som är öppet för nya tolkningsförslag.
Nilsson anknyter också till etnologins syn på kultur att det är ett öppet och föränderligt
system av koder som används av alla människor på olika sätt för att förstå, tolka och
överleva.16

I Nationalencyklopedin går man tillbaka i tiden och skriver att ordet kultur kommer från
latinets cultu´ra vilket betyder odling och bildning, genom historien har man talat om
kulturen som en själens odling och ett sätt att odla intellektet. I Nationalencyklopedin
går man också in på det kulturantropologiska synsättet vilket ger en vidare definition av
vad kultur är. Man ser kultur som allt det som människor har, tänker och gör i egenskap
av samhällsvarelser. Den allmänna uppfattningen om vad kultur betyder är de sköna
konsterna konst, teater, dans med mera. Denna uppfattning ska ha ett ursprung i

                                                
15Ibid., s. 1240-1241.
16Nilsson, Sven 1999. Kulturens vägar: Kultur och kulturpolitik i Sverige, s. 10-11.
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sekelskiftets borgerlighet. De allmänna uppfattningen är också i motsats till den
föregående värderande, vissa mänskliga uttryck räknas som kultur andra gör det inte.17

I Kulturpolitikens inriktning nämner utredarna också att ordet kultur kan ha många
betydelser, de har valt ett kulturbegrepp som ska fungera som en grund i ett praktiskt
och politiskt arbete. De använder ordet på ett beskrivande sätt, inte värderande eller
normerande vilket gör att allt inom konsten går att foga in inom kulturbegreppet oavsett
om någon tycker det är bra eller dålig konst. Utredarna skriver också att detta inte
utesluter kvalitetsdiskussioner men att de bör göras utan att värdera yttringarna om vad
som är kultur eller inte. I diskussionen om vad ett beskrivande kulturbegrepp bör
inbegripa nämner de konst, en samling regler och värden och den innebörden som säger
att kultur är allt det som har någon som helst anknytning till människan. 18 De skriver att
det kulturbegrepp de behöver är ett som fungerar både praktiskt och politiskt, vilket ska
nå både kulturens kommunikativa sidor, processer och materiella uttryck men att det
inte får omfatta för mycket så att begreppet inte längre är praktiskt användbart.19 Deras
förslag är att kultur:

ska ses i ljuset av individens totala livssituation, olika gruppers levnadsvillkor och
samhället i stort. Kunskapen om livsformer och levnadsvillkor är lika viktig för
utformningen av kulturpolitiken som kunskapen om konstens och kulturarvens innebörd
och funktion.20

Utredarna menar med kultur:

Konstarterna- konsten ger rikedom i kulturlivet, här bearbetas och gestaltas frågor i
livet vilka berör och ger något till nästan alla människor. Här förs också frågor och idéer
ut till diskussion i det offentliga samtalet och den demokratiska debatten. Det
konstnärliga skapandet och konstarterna är centrala kulturbegrepp.

Medierna- bidrar till formandet av våra bilder av människor och världen, här ges
information och förs en dialog om konst, politik ekonomi, teknik och vetenskap vilket
är viktigt för upplevelsevärlden.

Bildningssträvanden- berör hur människor utvecklar kunskaper, sin fantasi och
kreativitet men också kommunikationen med andra människor. Här finns två olika
innebörder vilka står för både bildning som något man skapar eller formar och som ett
mål att sträva mot.

Kulturarven- är historia och traditioner, vårt landskap, byggnader men också språket
och de konstnärliga kulturarven. De menar att vi bör bevara och levandegöra
kulturarven men också arbeta för att ta med dem in i framtiden. Kulturarv är materiellt
men även andligt, intellektuellt och konstnärligt. Alla grupper bär på olika kulturarv och
tillsammans blir det samhällets kulturarv. 21

Det finns två grundläggande sätt att se på vad begreppet kultur innebär och detta
framgår tydligt i de texter vi läst. I ordet kultur ryms både konstarterna och människors

                                                
17Kultur, Nationalencyklopedin, s. 511.
18Kulturpolitikens inriktning, SOU:1995:84, s. 37.
19Ibid., s. 39.
20Ibid., s. 39.
21Ibid., s. 38-40.
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idéer, tankar och handlande i ett samhälle. Kulturtidskrifterna är svåra att placera under
ett speciellt kulturbegrepp eftersom de kan behandla både smala och breda ämnen, det
finns kulturtidskrifter som handlar om de sköna konsterna men det finns också de som
tar upp vitt skilda samhällsperspektiv. Den allmänna uppfattningen tycks vara att kultur
handlar om konstarterna men kulturbegreppet kan precis som kulturtidskrifterna
inbegripa så mycket mera.

1.8 Informationssökning
Vi har använt oss av traditionell litteratursökning via högskolebibliotekets katalog
Voyager och i de nationella biblioteksdatasystemen Libris och Bibliotek.se. Artiklar och
ytterligare information har vi sökt efter i de databaser som högskolebiblioteket
rekommenderar för bibliotek- och informationsvetenskaps relaterade ämnen: Library
Literature & Information science, LISA och Nordiskt BDI-index. Vi har också sökt i de
danska databaserna BIBLIOTEK.dk. och i Danmarks biblioteksskoles bibliotek Biblis.dk
Den så kallade snöbollsmetoden har också varit användbar, i början av vår
informationssökningsperiod sökte vi i äldre magisteruppsatser och fick på det sättet fler
tips att utgå ifrån när vi skulle leta efter material. Vi utnyttjade också
högskolebibliotekets ”söksupport” för att få tips och hjälp.

1.9 Uppsatsens disposition
Uppsatsen består utöver inledningen av åtta kapitel.

Andra kapitlet består av metod och tillvägagångssätt vid intervjuerna. Här sker en
motivering till valet av metod och även en beskrivning om hur de bibliotek som ska
delta i undersökningen valts ut. Det sker även en genomgång av hur intervjuerna gått till
och eventuella problem som uppstått. Det förs också en diskussion om undersökningens
validitet.

I tredje kapitlet finner man avsnittet litteraturstudier där det görs en genomgång av
tidigare producerat material inom forskningsområdet. I detta kapitel finner man även
texter som behandlar inköpspolitik på folkbibliotek, inköp av tidskrifter på folkbibliotek
och ett stycke om tidskrifter, e-tidskrifter och kulturtidskrifter.

I fjärde kapitlet sker en genomgång av de teorier, kanon- och identitetsteorin, som vi
använder som grund vid analysen av våra resultat och litteraturstudier.

I femte kapitlet redovisas de resultat som framkommit under intervjuerna.
Redovisningen är strukturerad så att varje bibliotek redovisas för sig baserat på de
intervjufrågor som ställdes vid intervjutillfällena. Här redovisas också de resultat som
framkommit vid granskningen av de undersökta bibliotekens tidskriftslistor.

I det sjätte kapitlet sker med hjälp av de tidigare redovisade teorierna en analys av det
resultat som framkommit i undersökningen och de litteraturstudier som gjorts. I detta
kapitel ingår även de slutsatser som framkommit av analysen.

Det sjunde kapitlet består av en diskussion av slutsatser och analys. Här finner man
även ett stycke som innehåller förslag till fortsatt forskning.

Det åttonde kapitlet består av en sammanfattning av uppsatsen. Därefter följer
källförteckning och bilaga.
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2 Metod
För att uppfylla vårt syfte, att undersöka den urvalsprocess som bibliotekarierna ställs
inför vid inköp av kulturtidskrifter, och besvara våra frågeställningar har vi valt att
använda oss av kvalitativa intervjuer och till viss del litteraturstudier. Vi använder oss
av kvalitativa intervjuer för att på detta sätt kunna få en djupare förståelse för
bibliotekariernas urvalsarbete. Intervjuernas resultat kompletteras med litteratur rörande
inköpspolitik och tidskrifter.

2.1 Urval och genomförande av intervjuerna
Urvalet av de bibliotek vi intervjuat är baserat på rapporten Folkbibliotek och tidskrifter
skriven av Britta-Lena Jansson. Rapporten som blev färdig 1996 gjordes på begäran av
Statens kulturråd och behandlar tidskrifter på folkbibliotek. Vi har valt att använda oss
av samma bibliotek som Jansson gjort i sin rapport eftersom vi antog att biblioteken
skulle vara mer villiga att ställa upp då de tidigare gjort detta i en annan undersökning,
men också för att hon valt ut bibliotek med varierad struktur och storlek. Holme och
Solvang skriver i boken Forskningsmetodik- Om kvalitativa och kvantitativa metoder att
med kvalitativa studier vill man få ett så stort informationsinnehåll som möjligt, detta
görs genom att man försäkrar sig om största möjliga variation i urvalet. Man bör även
intervjua personer som ökar informationsinnehållet genom att de har rikligt med
kunskap om de företeelser man undersöker.22 Därför intervjuar vi personer som har
kunskap om hur inköpen på biblioteket går till väga. Vi vill använda Janssons rapport
som grund i vår egen undersökning men vi kommer inte att göra en jämförande
undersökning utan istället resonera kring Janssons resultat och våra egna resultat.
Jansson skriver själv att det är svårt att följa förändringar vid ett och samma bibliotek
eftersom kommunstrukturen förändras under årens lopp.23 En närmare genomgång av
rapporten finns under avsnittet 3.4.2Bibliotek och tidskrifter. Första kontakten med
biblioteken togs via e-mail där en kort presentation av uppsatsen och undersökningens
tillvägagångssätt gavs och där biblioteken tillfrågades att delta i undersökning. Efter
detta togs kontakt via telefon för att bestämma tid och datum för en telefonintervju.
Biblioteken informerades under dessa samtal om att intervjuerna skulle bandas och att
deras person skulle vara anonym men att biblioteken inte skulle vara det på grund av att
urvalet utgår ifrån en redan existerande rapport. Vid telefonkontakten uppdagades ett
problem med stadsbiblioteket i Malmö.. Deras kulturtidskrifter är spridda på olika
enheter och detta medför att det finns ett flertal inköpsansvariga och dessutom varierar
inköpsförfarandena mellan de olika enheterna. Organisationen genomgår också en
omorganisering, vilket medför att en intervju skulle bli problematisk och i samråd med
vår handledare och på förslag från vår kontaktperson på Malmö bibliotek har de därför
uteslutits från undersökningen. På utsatt tid och dag kontaktades sedan de fem
kvarvarande folkbiblioteken för intervjuer via telefon. Vi inser att det finns nackdelar
med telefonintervjuer när man inte kan se själva bibliotekets uppbyggnad och inte heller
kunna följa det minspel som intervjupersonen har. Det är en mer opersonlig
intervjuform och det är möjligen även lättare att missuppfatta respondenten. Men vi
anser ändå att det i vårt fall är det bästa sättet eftersom vi ville basera vårt urval på

                                                
22Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1991., s. 114.
23Jansson 1996, s. 8.
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Janssons rapport för att få ett så brett spektrum av olika biblioteksstrukturer som möjligt
och vi ville inte känna oss geografiskt begränsade bara för att ekonomin satte stopp för
så mycket och långt resande. Intervjuerna transkriberades och en sammanfattning av
dess resultat redovisas i avsnittet 5 Resultatredovisning.

När vi startade intervjuerna visade det sig vid den första intervjun att den tog kortare tid
än beräknat och detta kan bero på flera olika anledningar; vår oerfarenhet av
telefonintervjuer eller att biblioteken fått frågorna i god tid och kunnat reflektera över
dem och även diskutera med kollegorna. Vi insåg också att vi kanske borde ha gjort en
pilotundersökning där vi kunnat testa frågorna, mäta tid och övat vår intervjuteknik.
Detta märktes tydligt då vi kom att bli säkrare i vår roll allt eftersom intervjuerna
fortlöpte. Samtidigt beror resultatet även på informanternas vilja att delge oss
information. Trots tidigare nämnda problem anser vi att den information vi har fått
genom intervjuerna är tillräcklig.

2.2 Tidskriftslistorna
Vi bad de bibliotek som deltagit i vår undersökning att skicka en lista över sitt befintliga
tidskriftsbestånd. Det har vi gjort med syftet att kunna se om vissa kulturtidskriftstitlar
finns på samtliga av biblioteken och stärka vår teori om kanonbildning. Vi vill dock
poängtera att vi är medvetna om att man varken kan eller ska basera en kanon på enbart
en enskild individs uppfattning, men vi anser att vi har undersökt nog stor mängd
bibliotek för att åtminstone se vilka tendenserna är. Eftersom antalet undersökta
bibliotek är så få kan bara antydningar till en kanon visas. För att mer allmänna
slutsatser ska kunna dras krävs en större undersökning. För att avgöra vilka av
tidskrifterna i tidskriftslistorna som är kulturtidskrifter har vi använt oss av
kulturtidskriftskatalogen, att vi valt att plocka kulturtidskrifter ur denna katalog beror på
att de tidskrifter som ingår där är de som Statens kulturråd definierar som
kulturtidskrifter. Efter att ha bestämt vilka av tidskrifterna i bibliotekens listor som kan
klassas som kulturtidskrifter jämförde vi resultaten mellan biblioteken för att se om
vissa kulturtidskriftstitlar förekom på flera av biblioteken. Vi räknade sedan ut hur
många kulturtidskriftstitlar som förekom på tre eller fler av biblioteken. Anledningen
till att vi valt att begränsa oss till att titeln måste förekomma på fler än tre bibliotek är
att ett mindre antal inte kan ge någon antydan om att en kanonbildning skulle
förekomma.

2.3 Resultatets validitet
Denscombe tar upp några punkter man kan använda för att diskutera ett
forskningsarbetes validitet och vi använder dessa för att kontrollera vår eget arbete.
Denscombe skriver bland annat att det är en svår balansgång för forskaren att influera
arbetet och samtidigt inte ge en snedvriden bild. Det ska finnas en tydlig redogörelse för
hur de undersökta objekten valts ut och på vilka grunder. Han skriver också att det är
bra om informanterna kan ta del av resultatet och ge synpunkter. Man bör även
undersöka om resultaten och slutsatserna stämmer överens med tidigare kunskaper inom
området och om de går att överföra till liknade situationer.24 Vi kommer i vår analysdel,

                                                
24Denscombe, Martyn 2000.  Forskningshandboken –För småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna, s. 251.
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där vi ska diskutera våra resultat och teorier, försöka att balansera egna tankar med det
som tidigare skrivits i uppsatsen och vi kommer att försöka att ge en så nyanserad bild
som möjligt. Det är svårt att genomföra en liknande undersökning och vänta sig samma
resultat eftersom tolkningarna av resultaten speglas av våra egna uppfattningar. Den är
också svår att upprepa på grund av dess kvalitativa ansats. Även Jansson påpekar att en
liknande undersökning kan var svår att genomföra med tanke på att bibliotekets
struktur, personal och budget förändras. Vi anser att vårt urval har en god grund i den
rapport som tidigare gjorts om biblioteken, att ett bibliotek fick uteslutas tror vi inte har
påverkat resultaten nämnvärt. Det faktum att de undersökta objekten är så få innebär att
inga generella slutsatser kan dras men de kan ändå ge en bild av hur urval och inköp av
kulturtidskrifter går till på folkbibliotek. Våra informanter fick möjlighet att ta del av
och komplettera den transkribering som gjordes av intervjuerna. De resultat vi fick
visade sig stämma väl överens med både de resultat Jansson redovisat och det material
vi redovisar under 3 Litteraturstudier. Vad gäller denna undersöknings validitet kan,
som vi tidigare visat, inga generella slutsatser dras, dock visar undersökningen på
tendenser som finns angående kulturtidskriftshanteringen på dagens folkbibliotek. Vi
inser i efterhand att vissa delar kunde ha gjorts annorlunda men är nöjda med de resultat
vi erhållit.
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3 Litteraturstudier
3.1 Tidigare forskning
När det gäller urval och förvärv av kulturtidskrifter på folkbibliotek finns i princip ingen
tidigare forskning gjord. Om man däremot ser på folkbiblioteks inköpspolitik och
speciellt inköp av skönlitterära böcker finns ett brett spektrum av tidigare
undersökningar. Vi ska undersöka inköpen av kulturtidskrifter och där finns inte lika
mycket material Vi har tagit del av en offentlig utredning och en rapport. Utredningen
Boken i tiden publicerades 1997 och behandlar inte enbart kulturtidskrifterna utan även
boken och dess ställning på biblioteket och i samhället. Uppdragstagarna skriver i
utredningens förord att deras uppgift har varit att kartlägga hur situationen ser ut för
boken och kulturtidskriften och även att pröva de nuvarande statliga insatserna inom
detta område samt att ge förslag till hur insatserna kan förbättras i framtiden. 25 I denna
utredning hänvisar man åtskilliga gånger till en rapport som beställts av Statens
kulturråd och som färdigställdes 1996. Denna rapport, vilken även vi tagit del av, är
skriven av Britta-Lena Jansson och behandlar tidskrifter på folkbibliotek. Jansson
undersöker i denna rapport tidskriftshanteringen på sex olika folkbibliotek och då tittar
hon även på kulturtidskriftshanteringen (Rapporten beskrivs närmare i avsnitt 3.4.2
Bibliotek och tidskrifter).  Trots att detta är två undersökningar som behandlar både
kulturtidskrifter och bibliotek så är de varken skrivna eller utformade på det sätt som vi
avser att genomföra vår undersökning på. Vi kommer att närmare undersöka den
urvalsprocess som bibliotekarierna ställs inför och försöka utröna vilka faktorer som
påverkar dessa urval. Vi har inte lyckats hitta någon tidigare forskning som behandlar
detta specifika ämne med samma metod som vi kommer att använda oss av och detta
gör att en undersökning av detta slag är nödvändig.

3.2 Inköpspolitik
Den litteratur vi kommer att redovisa i detta avsnitt behandlar inte specifikt inköp av
kulturtidskrifter. Detta beror, precis som vi nämnt, på att litteratur inom ämnet saknas.
För att kunna visa på hur inköp och urval på folkbibliotek kan gå till använder vi här
därför litteratur som behandlar den inköpsprocess som biblioteket ställs inför vid alla
typer av medier.

Ulla Forsén, dåvarande bibliotekschef i Alingsås, skriver i artikeln Att bygga broar-
skönlitteraturen och bibliotekets roll vilken ingår i Den sköna skönlitteraturen: I och
utanför biblioteket, att det är kommunerna som har ansvaret för biblioteken och därmed
också de inköp som ska göras. Många kommuner utformar kulturpolitiska mål och olika
policydokument där man kan finna riktlinjer för vad som bör finnas på biblioteken och
vad det enskilda biblioteket har för syfte med sin verksamhet, men dessa målsättningar
är ofta breda och svåra att tolka. Från statlig nivå finns enbart de riktlinjer som
framkommer i bibliotekslagen och dessa är, som tidigare nämnts, allmänt formulerade
och vaga. I praktiken innebär detta att bibliotekarierna ges en stor frihet att genom sitt
eget kunnande avgöra vad som ska finnas i bibliotekets hyllor. Forsén skriver att man
kan tolka det på två olika sätt, antingen som att de styrande har stor tillit och stort

                                                
25Boken i tiden: SOU 1997: 141, s. 3.
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förtroende för bibliotekariernas professionalism, eller att ansvariga politikerna helt
enkelt är ointresserade av biblioteken och dess mediebestånd.26

En mängd olika faktorer påverkar bibliotekarien när denne ska besluta om vad som ska
köpas in till biblioteket, saker som bibliotekariens utbildning, medieanslag till
biblioteket, kommunens struktur, befintligt bestånd, efterfrågan och utgivning är
faktorer som påverkar det slutgiltiga inköpet. En bibliotekarie kritiseras i princip alltid
för de urval och inköp som görs, det finns alltid personer som ifrågasätter inköpen och
de grunder de görs på.... Ofta kritiseras biblioteken för att de förbiser den så kallade
smala litteraturen. Forsén skriver att de människor som står bakom kritiken ofta är
förlag, författare och litteraturkritiker. Det är positivt att denna kritik görs för också
biblioteken måste ifrågasättas och granskas, problemet med den är dock att den sällan
resulterar i öppna samtal utan stannar vid fruktlösa angrepp.27

Forsén kritiserar det faktum att biblioteken och dess urvalsproblematik aldrig
formulerats som en nationell angelägenhet.28

Detta är en diskussion som även på senare tid tagit fart och i en debattartikel i
tidskriften Kultur och politik skriver Peter Almerud, doktorand vid
litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, att bibliotekssamhällets
missnöje mot de riktlinjer som finns för bibliotekens verksamhet inte stillades med den
bibliotekslag som utformades 1996. Trots att man välkomnade en lag så ansåg man att
den krävde en skärpning. Detta ledde till att Kulturministern lovade en revidering och
en omarbetning av lagen pågår nu. I väntan på denna omarbetning växer sig kraven på
en nationell bibliotekspolitik starkare. Svensk biblioteksförening har varit de som
hårdast drivit på denna diskussion. De anser att bibliotekspolitikens förutsättningar har
förändrats, ekonomiska ramar har blivit snävare och dessutom har verksamheten fått
bredare uppgifter som innebär att man också ska tillgodose behov inom utbildning,
näringsliv och IT. Det finns ingen nationell samsyn angående dessa områden och
särskilt folkbiblioteken saknar en tydlig politisk linje både på lokal och nationell nivå.
Dessa områden berördes även i kulturrådets omvärldsanalys 2001 där man påvisade att
bibliotekens olika roller krockar med varandra när de blir kritiserade av författare för att
de inte tar sitt ansvar för skönlitteraturen samtidigt som studenter kräver att biblioteken
ska tillhandahålla information som passar dem. Bibliotekens dilemma är idag att de
måste ta på sig mer ansvar med de nya roller som den nya tekniken innebär samtidigt
som man inte får släppa de gamla rollerna med bokutlåning och service till barn och
handikappade. Trots dessa nya roller så har inte det ekonomiska anslaget till biblioteken
ökat.29

I ett öppet brev till Sveriges politiker, vilket publicerades på världsbokdagen 2002
konstaterar man att Sverige saknar en nationell bibliotekspolitik medan andra länder
som till exempel Storbritannien och Danmark är aktiva inom området. Man efterlyser
också koordination och en politisk vision om bibliotekens fortsatta utveckling och
ställde i brevet tre krav: utvecklandet av en nationell bibliotekspolitik, ett samordnande
                                                
26Forsén, Ulla 2000. Att bygga broar- skönlitteraturen och bibliotekets roll. Ingår i Bibliotekstjänst,
SAB:s skönlitterära kommitté Den sköna skönlitteraturen: I och utanför biblioteket, s. 28-29.
27Forsén 2000 , s. 29.
28Ibid., s. 32.
29Almerud, Peter 2002. Kultur och politik  Nr 7/8, s. 6-7.
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av biblioteksfrågor på regeringsnivå och ett upprättande av kommunala
biblioteksplaner. Bakgrunden till diskussionen om nationell bibliotekspolitik handlar
kortfattat om bibliotekens uppgifter, statens roll mot folkbibliotek och statens hantering
av biblioteksfrågor politiskt och administrativt. Det finns även en kritik mot
kommunernas sätt, vilja och förmåga att ta ansvar för folkbiblioteken. Det är främst
folkbiblioteken som är de utsatta i detta dilemma om sin yrkesroll. Enligt Almerud har
forskningsbiblioteken och skolbiblioteken relativt välformulerade uppgifter medan
folkbiblioteken är beroende av ny nationell bibliotekspolitik. Detta skulle innebära en
omdefiniering av deras uppgifter, en översikt över beslutsstrukturen och ett ökat ansvar
för staten. Ännu har ingen förändring skett i den existerande bibliotekslagen eller inom
det bibliotekspolitiska området, tills detta blir verklighet lär debatten fortsätta.30

Catharina Stenberg, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, tar i sin
licentiatavhandling, Litteraturpolitik och bibliotek: En kulturpolitisk analys av
bibliotekens litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L 68 och
folkbiblioteksutredningen FB 80, upp en mängd olika faktorer som kan påverka
bibliotekarien i dennes urvalsprocess. Precis som Forsén skriver hon att kommunens
egen målsättning, önskemål från låntagare, ekonomiska resurser och utgivning är starkt
påverkande faktorer. Hon skriver även att de biblioteksanställda har det avgörande
inflytandet och att deras personliga smak, värderingar, utbildning och syn på sin egen
yrkesroll är viktiga faktorer. Vidare vill Stenberg påpeka att det mediebestånd som finns
att tillgå på biblioteken finns där på grund av att det förs en statlig kultur- och
litteraturpolitik i Sverige, dess innehåll kan skifta beroende vilken färg det parti som
sitter vid makten har.31

I sin avhandling hänvisar Stenberg till den franske biblioteksforskaren Bertrand
Calenge. Han diskuterar två stycken aktörer som är viktiga på biblioteksfältet,
kollektivet och kollektionen. Kollektivet är den bibliotekspublik som nyttiggör sig
biblioteket. Han skriver att det mediebestånd som finns i ett bibliotek representerar ett
samlat vetande som man förvärvat för kollektivets bästa. Beståndet existerar på en viss
nivå, det är en kunskapens spegel som kollektivet kan identifiera sig igenom och där
man även kan identifiera en större gemenskapsstruktur. Alla dessa beståndsdelar:
bibliotekets mediabestånd, kollektivet och gemenskapsstrukturen deltar alla i ett spel
enligt Calenge. Människorna vidgar sitt vetande utifrån den karaktär som dessa
samlingar besitter och även via de informationsresurser som används. Dessa samlingar
har i viss utsträckning skapats av kollektivet. Detta görs för att man vill behålla en viss
sammanhållning mellan sina medlemmar och för att man ska utvecklas som kollektiv,
men även för att de individer som ingår i kollektivet ska kunna utvecklas individuellt.32

Calenge menar att denna korta definition av biblioteksfältet består av två viktiga
punkter:

Biblioteket och dess samlingar är inte bara ett lager av vetande utan ett verktyg som
används för att få tillgång till vetande.33

                                                
30Almerud 2002, s. 7-9.
31Stenberg, Catharina 2001. Litteraturpolitik och bibliotek: En kulturpolitisk analys av bibliotekens
litteraturförvärv speglad i litteraturutredningen L 68 och folkbiblioteksutredningen FB 80, s. 26.
32Stenberg 2001, s. 28.
33Ibid., s. 28-29.
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Samlingarna består av enskilda dokument och kollektivet består av enskilda individer,
men trots detta är inte den främsta uppgiften samlingarna har att svara mot individernas
behov utan att vara kollektivets aktiva och bearbetade minne.34

Enligt Calenge får bibliotekarien ofta svara mot individuella informationsbehov, det kan
gälla att svara på individuella frågor, leta upp en bra roman till någon med mera. Han
skriver att det inte är något fel i sådana arbetsuppgifter men att det finns en mycket
större uppgift som innebär ett medvetande om kollektivets behov både lokalt och i
större grupper.35

Stenberg skriver att anledningen till att biblioteken inte har fått någon genomslagkraft
på högre politisk nivå har med bibliotekariernas auktoritet att göra. Framgång inom
bibliotekarieprofessionen har inte enbart med engagemang och utbildning att göra utan
även auktoritet i det förhållande som finns till samhället, politiker och allmänheten och
dess med förväntningar. Bibliotekarierna har inte kraftfullt nog lyckats visa på sin
litteraturinköpande och litteraturförmedlande roll på riksnivå.36

Även Birger Hjørland, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, belyser
dilemmat med inköp på bibliotek. Han skriver i boken Faglitteratur, kvalitet, vurdering
og selektion- Grundbog i materialevalg att det enskilda folkbibliotekets materialval idag
bestäms av den budget de får av kommunen och utöver detta kan bibliotekets
organisation själv påverka det urval som ska göras. Han skriver att det finns flera sätt att
tillgå när man ska bestämma vad som ska köpas in till biblioteket, bland annat kan man
utdelegera uppgiften till fackkunniga som inte har några urvalsbekymmer eller så kan
biblioteken sinsemellan koordinera och precisera sina inköp. Enligt Hjørland kan
inköpspolitik vara mer eller mindre explicit eller implicit. Idealet är att det är så explicit
som möjligt för med en explicit inköpspolitik har användarna möjlighet att förhålla sig
till den och utvärdera bibliotekets faktiskasamlings uppbyggnad. En explicit
materialurvalsproblematik är också nödvändig för att biblioteket ska kunna utvärdera
sin egen funktion och för att man till exempel ska kunna lära upp sin egen personal. En
utpräglad explicit inköpspolitik bör vara detaljerat nedskriven. Motsatsen till detta är en
utpräglad implicit inköpspolitik som kan innebära ett utdelegerande till exempelvis
bokhandlare eller personer i eller utanför biblioteken utan närmare direktiv och utan att
bibliotekarierna själva har gjort särskilt många överväganden. Mellan dessa två poler
ligger det även mellanformer som kan råda på bibliotek där man till exempel delegerar
ut urvalen men med fasta riktlinjer, diskussioner av bokurvalsmetoder, övervakning av
materialurvalet och utbildning så som deltagande i kurser med mera. Ett biblioteks
ekonomi, organisation och inköpspolitik är de faktorer som påverkar materialpraxis.37

Hjørland anser att bibliotekspersonalens värden, förhållningar, självförståelse, intressen
och fackpolitik inte ska utvärderas i belysning av materialurvalet. Urvalsprocessen är
inte mekanisk utan bygger på bibliotekariens expertis och allmänna kunskaper. Men
naturligtvis är det så att kvaliteten på det urval som görs återspeglas i de kunskaper och
fördomar som de ansvariga människorna har. Hjørland tycker därför att det är viktigt att
man belyser dessa förhållanden och försöker motarbeta fördomar och blinda mönster.
                                                
34Bertrand, Calenge i Stenberg 2001, s. 29.
35Ibid., s. 29.
36Stenberg 2001, s. 29.
37Hjørland, Birger 1997. Faglitteratur, kvalitet, vurdering og selektion- Grunbog i materialevalg, s 4-5.
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Bibliotekspersonalens hållning får inte influeras av olika politiska påverkningar, utan de
ska försöka ha en neutral hållning. Vad gäller bibliotekets låntagare skriver Hjørland att
deras behov och intressen kan påverka urvalet både indirekt och direkt. Ett biblioteks
inköpspolitik kan vara mer eller mindre styrt av efterfrågan. Inget bibliotek kan vara
helt och hållet styrt av vad låntagarna önskar men man kan idag märka en tendens att
mer och mer hänsyn tas till vad som önskas. Hjørland säger att ju mer efterfrågan styr
ett biblioteks inköp desto större inflytande har användarna. Om ett biblioteks
inköpspolitik bygger på demografiska kriterier som till exempel antalet barn, ungdomar,
pensionärer med mera har inte bara de aktuella men också de potentiella användarna
inflytande på materialurvalet, även om detta inflytande är mycket ytligt. Användarna
kan naturligtvis även på andra sätt influera inköpen, genom skriftliga eller muntliga
förslag till inköp eller genom att ge bibliotekarierna goda idéer och synvinklar men även
genom att delta i den offentliga debatten. 38

I boken Faglitteratur, kvalitet, vurdering og selektion- Grundbog i materialevalg finns
också texten Principper for bestandsudviklingspolitik skriven av Michael Kristiansson
och Leif Kajberg. Även de behandlar ämnet inköpspolitik och de skriver att ett bibliotek
först och främst är definierat och kännetecknat genom sitt materialbestånd.
Inköpspolitiken är av stor betydelse för biblioteket just för att materialbeståndet är dess
största informationskälla. En viktig del i att utforma ett biblioteks, som de säger,
informationspolitik, är att utforma en målsättning och strategi för materialbeståndet,
man bör utveckla en beståndsutvecklingspolitik.39

Begreppet beståndsutvecklingspolitik omfattar ett brett spektrum av olika politiska
delar. Det är aktiviteter och procedurer som är i förbindelse med en systematisk
uppbyggnad och utveckling av materialbeståndet. Inom detta ingår fem processer om
hur man bör gå till väga vid förvärv till biblioteket. Dessa fem är planläggning, val av
material, inköp och utvärdering och slutligen kassering av gammalt material. Kortfattat
kan man säga att beståndsutvecklingspolitik inkluderar användarnas behov, utvärdering
av det redan existerande materialbeståndet, fastläggning av materialvalspolitik,
koordinerat val av material och planläggning med hänsyn till nyttjande av resurser. Men
man får inte tro att beståndsutveckling är en enkel aktivitet eller en rak väg att följa, det
är en planerings- och beslutningsprocess. Ett bibliotek bör kunna motivera de nyinköp
som de gör och det faktiska materialbeståndet. Detta bör vara dokumenterat skriftligt i
en redogörelse för beståndsutveckling, i en policymanual eller i en
beståndsutvecklingspolitik. Den bör omfatta den teoretiska målsättningen såväl som en
beskrivning av aktuell praxis. En skriftligt formulerad politik för bibliotekets
beståndsutveckling är inte bara nödvändig för att den bildar en sammansättning av
beståndsutveckling och politiken utan den är också nödvändig för att den ger en praktisk
vägledning i det dagliga inköpsarbetet. En skriftlig, dokumenterad inköpspolitik innebär
ett underlättande för nyanställda och annan bibliotekspersonal. Ett bibliotek har i regel,
på ett eller annat sätt, en beståndsutvecklingspolitik men den kan se väldigt olika ut från
fall till fall. Material till biblioteket är inte insamlat genom tillfälligheter. Samlingen

                                                
38Hjørland 1997, s. 5-6.
39Kristiansson, Michael & Kajberg, Leif 1997. Principper for bestandsudviklingspolitik. Faglitteratur
kvalitet ,vurdering og selektion- Grundbog i materialevalg, s. 35-36.
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utvecklas trots allt på vissa grunder oavsett om det baseras på policydokument eller
andra riktlinjer som finns på biblioteket.40

Kristiansson och Kajberg talar även om den process som materialurvalet sker i. I
materialvalsprocessen ingår tre delar. Först måste relevant material som eventuellt ska
ingå i samlingen identifieras, som andra steg väljs de titlar som är av särskilt intresse ut
och till sist väljs de titlar som ska köpas in. Räcker inte ekonomin till får ytterligare en
sista övervägning göras. För att kunna identifiera det material som är relevant för
samlingen måste man skaffa sig en överblick över det utbud som finns. Detta utbud
består dels av den löpande produktionen av nytt material och även av det antikvariska
materialet. Detta ställer vissa krav på bibliotekarien ifråga, denne måste vara ständigt
ajour med den löpande materialproduktionen och måste också vara bekant med det
redan existerande samlade materialutbudet. För att göra detta kan bibliotekarien ta hjälp
av vad Kristiansson och Kajberg kallar materialvalsskildringar, detta kan i Sverige
innebära till exempel sambindningslistorna från Bibliotekstjänst men även åsikter från
andra bibliotekarier och bibliografier. När relevant material är identifierat och det är
dags för själva inköpet är priset på materialet en viktig faktor.41 Kristiansson och
Kajberg har listat sex stycken punkter som är viktiga att tänka på när det gäller
beståndsutveckling på bibliotek.

• Man bör formulera en informationspolitik för biblioteket och en nedskriven
policy och målsättning vad gäller beståndets innehåll och omfång.

• Man bör ha en bra överblick om bibliotekets rådande bestånd.

• Man bör ha en djup kännedom om informationsvärdet, det rådande beståndet
och utvecklingsmöjligheterna för informationsmängden, med hänsyn till
målsättningen och efterfrågan på information.

• Man bör ha en ingående kunskap om det materialutbud som finns.

• Man bör formulera en strategi för materialvalet.

• Man bör ha en ingående kunskap om prisutvecklingen på det material som väljs
ut för inköp.

• Man bör utvärdera beståndet för att försäkra sig om att det material som finns
uppfyller den målsättning som finns i bibliotekets beståndsutvecklingspolitik.42

3.2.1 Sammanfattning av inköpspolitik
Sammanfattningsvis kan man säga att de faktorer som påverkar inköpen på ett bibliotek
är till exempel kommunens struktur, befintligt bestånd, efterfrågan och utgivning,
medieanslag, och bibliotekariens utbildning. I slutändan är det trots allt bibliotekarien
själv som bestämmer vad som ska finnas i hyllorna och detta ges det stor frihet till. Ett
bibliotek bör dock utforma policydokument och målsättningar för sin verksamhet och
sina inköp för att underlätta bibliotekariernas arbetssituation. Efter att bibliotekslagen
kom har kritiken mot politikerna vuxit och inom biblioteksvärlden efterfrågar man nu
en nationell bibliotekspolitik. Almerud skriver att politikerna inte engagerar sig nog i
                                                
40Kristiansson, Michael & Kajberg, Leif 1997, s. 36-39.
41Ibid., s. 50-52.
42Ibid., s. 61.
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bibliotekariernas situation och att en bibliotekspolitik är nödvändig när bibliotekens
uppgifter hela tiden utvidgats i takt med den nya tekniken. Som framkommer i detta
avsnitt så råder delade meningar hos de olika författarna. I motsats till Almerud skriver
Stenberg i sin text att ett biblioteks mediebeståndet utformas på ett speciellt sätt därför
att det bedrivs en kultur- och litteraturpolitik i Sverige. Det faktum att politiker inte ger
biblioteken något gensvar beror på bibliotekariernas avsaknad av auktoritet.
Engagemang och utbildning är inte de enda faktorerna som leder till framgång inom
professionen, man måste även ha auktoritet i det förhållande som finns i samhället
mellan politiker och allmänheten och deras förväntningar. Den viktiga roll som
bibliotekarierna har att köpa in och förmedla litteratur har de inte lyckats visa för de
styrande politikerna.

3.3 Inköpspolitik och tidskrifter
Under detta kapitel kommer vi att använda oss av två böcker som bägge är skrivna i
början av 1970-talet, dessa är Magazine selection- How to build a community-orientet
collection skriven av Bill Katz och The periodicals collection skriven av Donald
Davinson. Vi är medvetna om att det inte är dagsaktuell litteratur och att förändringar
kan ha skett vad gäller tidskriftsinköpen på folkbiblioteken, men vi anser att innehållet i
dessa böcker är aktuellt även idag och tyvärr finns det inte någon större flora av nyare
material.

Det mesta som skrivs om bibliotekens tidskriftsurval är välgrundade gissningar eller
förslag. Trots alla studier, teorier och detaljerade listor så finns inga gyllene regler för
hur urvalen ska ske.43 Urvalsprocessen på bibliotek är någon typ av bedömning oavsett
vilket material det är man ska köpa in. Utvärderingen av vilket material som är relevant
baseras på det objekt som man funderar på att anskaffa och hur det kommer att
användas i samhället. När det gäller inköp och urval för tidskrifter gäller samma
kriterier som för inköp av andra medier till biblioteket. Man bör ta hänsyn till låntagares
önskemål, bibliotekets ekonomi och det befintliga beståndet. Det är viktigt att se till att
verket är slitstarkt och Katz skriver att detta kan vara en påverkande faktor vid urvalet
av tidskrifter. En tidning ska läsas och bläddras i av fler personer än en bok ska, och de
är tillverkade i skörare material. Trots att det kanske inte är den avgörande faktorn är det
viktigt att tidningens blad och omslag är hållbara.44

De flesta folkbibliotek har ingen policy angående inköp av tidskrifter, detta trots att
tidskrifter kostar en hel del att köpa in och anses vara en bra investering för biblioteket.
När ett bibliotek väl har börjat prenumerera på en tidskrift så är det sällan de slutar,
oavsett om den lånas ut eller inte. Väldigt få bibliotek upprättar policydokument och
rensar ut de ”hyllvärmande” tidskrifterna. Detta beror, enligt Davinson, på att gallring är
ett svårt och otacksamt arbete och bibliotekarier inte gillar att ta svåra och impopulära
beslut. Ibland kan det även vara så att det blir mer kostsamt att göra utvärderingar av
vilka tidskrifter som har låg användningsfrekvens jämfört med att behålla
tidskriftsprenumerationen. 45 Trots att många bibliotek saknar policydokument är det
något som bör finnas inom biblioteket och man bör även hålla konstanta möten med den

                                                
43Katz, Bill 1971. Magazine selection- How to build a community-oriented collection, s. 21.
44Ibid., s. 29.
45Davinson, Donald 1978. The periodicals collection, s. 161-162.
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grupp som är ansvariga för inköpen. En glansig och snygg utsida ska inte påverka vid
inköpet och inte heller reklamutskick och påtryckningar från förlag ska inverka på
besluten. 46

Om det är nödvändigt att göra en rensning i bibliotekets tidskriftshyllor ska det göras på
grund av hur väl använda tidskrifterna är. Användarstudier av denna sort är inte väl
utvecklade. Ett sätt som biblioteken kan använda sig av är att plocka bort en titel ur
hyllan och sedan se om det kommer in några önskemål om att de ska återuppta
prenumerationen. Denna metod är dock inte den bästa att använda sig av eftersom
många låntagare förmodligen går därifrån utan att lämna in något önskemål.
Användarstudier är viktiga i biblioteksarbetet för att man ska kunna fastställa vad
låntagarna önskar och behöver. Om en användarstudie visar att en tidskrift inte används
alls är det lätt att förstå att tidskriften kan plockas bort. Om det däremot visar sig att en
tidskrift har låg användningsfrekvens så blir beslutet svårare. Den bästa lösningen är
inte alltid att plocka bort en sådan tidskrift, bara för att den används mycket så betyder
det inte att det är ett mått på dess kvalitet. Ibland är det viktigare att se till tidskriftens
exklusivitet inom sitt områden än på hur mycket den används.47

3.4 Tidskrifter
I den offentliga utredningen Boken i tiden kan man läsa att det varje år publiceras
ungefär 10 000 tidskrifter i Sverige, av dessa tror man att cirka 700 är kulturtidskrifter.
Tidskriften är nära släkt med boken och kombinerar den översikt och grundliga analys
boken besitter med den aktualitet och periodiska bevakning som pressen kännetecknas
av. Detta gör att tidskriften blir en unik plats för kunskap och reflektion. ”Tidskriften är
boken som aldrig tar slut”. 48

Det finns tidskrifter för en liten grupp med specialintressen och det finns de mer
etablerade tidskrifterna med ett bredare innehåll och mer avancerad formgivning.
Utgivare kan variera från etablerade tidskriftsbolag, föreningar och organisationer till
enskilda individer vilka arbetar med detta på fritiden. Vissa utgivare väljer också att
bara publicera tidskrifterna i elektronisk form. Många av utgivarna av kulturtidskrifter
utgår från gemensamma intresseområden där man tycker sig sakna ett forum för att
utbyta erfarenheter och kunskap, det kan vara både ungdomar och forskare. Det som
främst driver utgivarna är mötet med läsarna och att kunna delta i den offentliga
debatten. Kulturtidskriften har enligt Boken i tiden ett dubbelt syfte och en dubbel
funktion, för de är inte bara ett redskap för kunskap och reflektion utan en viktig del
utav den icke-institutionella offentligheten. Detta gör att ett värnande om
kulturtidskriften också blir ett värnade om demokratin och yttrandefriheten.
Kulturtidskrifterna spelar en viktig roll för kulturlivet både lokalt och regionalt. De
betyder också mycket för debuterande skribenter, författare, illustratörer och så vidare
vilka i kulturtidskrifterna får chans att debutera och utveckla sitt kunnande inom ett
ämne på sina egna villkor.49

                                                
46Davinson 1978, s. 171-172.
47Ibid., s. 162-164.
48Boken i tiden SOU 1997: 141, s. 216.
49Ibid., s. 215-217.
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Många kulturtidskrifter har dock på senare tid upplevt ett stort prenumerationsbortfall
då många bibliotek slutat att prenumerera på dem. Biblioteken har på grund av dålig
ekonomi istället ersatt prenumerationerna med artikelkopior från andra bibliotek.50 För
kulturtidskrifterna innebär detta färre prenumerationer, minskade inkomster och
minskade möjligheter till marknadsföring. Tidskrifter utnyttjas dock mer och mer i
referensarbetet på biblioteken genom referensdatabaserna blir innehållet mer
lättåtkomligt och kan då användas mera.51

Det finns statliga stöd att ansöka om för kulturtidskrifterna. Det statliga stödet till
kulturtidskrifterna inrättades 1966 med en motivering som är aktuell också idag
nämligen att kulturtidskrifterna har stor betydelse för den allmänna debatten i kulturella,
sociala och politiska frågor och därför också för den demokratiska processen i landet.
Stödet är delat i två, ett produktionsstöd och ett utvecklingsstöd.52 Folkbiblioteken kan
söka bidrag till prenumerationer på fem statligt stödda kulturtidskrifter. Kraven är att
man inte redan prenumererar på kulturtidskriften och endast en ansökan per kommun
behandlas.53

3.4.1 Tidskriftsverkstäder
Den generation av datorer och elektronisk teknik som under 1980-talet utvecklades kom
att bli revolutionerande för tidskrifterna eftersom de med allt bättre datorer och
programvaror numera själva kunde göra originalproduktionen och på så sätt minska
produktionskostnaderna. Under den här tiden ändrades kulturtidskriftsstödet och man
kunde nu söka bidrag för kollektiva satsningar, då växte också idéerna om
tidskriftsverkstäder fram och numera finns det etablerade sådana i Lund, Stockholm,
Göteborg, Luleå med flera. Under tiden som verkstäderna varit igång har den nya
informationstekniken och Internet vuxit fram vilket gjort att tidskriftsverkstäderna nu
även hjälper tidskriftsutgivarna med kunskap om multimedieteknik och ger dem ett eget
utrymme på Internet. Dessa statligt stödda verkstäder är även mötesplatser för
tidskrifternas redaktionsmedlemmar och är viktiga för produktion och utbildning men
också för gemensamma kultursatsningar.54

3.4.2 Bibliotek och tidskrifter
I Boken i tiden använder man sig av, som vi nämnt tidigare, uppgifter från en rapport
som heter Folkbibliotek och tidskrifter. Några nedslag i verkligheten år 1996 och är
skriven av Britta-Lena Jansson där det framkommer att tidskriftsprenumerationerna på
biblioteken har sjunkit. Detta har många olika orsaker bland annat nämns bibliotekens
ansträngda ekonomi och tidskrifternas höjda priser. På biblioteken har man också enligt
undersökningen börjat att kopiera mer tidskriftsartiklar något som även påverkat deras
inköp av tidskrifter eftersom man gärna väljer de som är registrerade i artikelsök. Här
ingår kulturtidskrifter som en del i begreppet tidskrifter och sex folkbibliotek av olika
storlek har granskats. Denna rapport visar på en ökning av artikelkopieringen ur
tidskrifter men i en annan undersökning som Boken i tiden nämner gjord 1996 och

                                                
50Boken i tiden SOU 1997:141, s. 215-218.
51Ibid.; s. 250.
52Ibid.; s. 218-219.
53Information om bidrag som kan sökas av bibliotek 2003.
54Boken i tiden SOU 1997: 141, s. 222-223.
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199755 i Göteborg och Stockholm framkom att det inte fanns något som visar att
biblioteken istället för att prenumerera på kulturtidskrifter väljer att göra artikelkopior,
det är andra tidskrifter som efterfrågas. I den undersökningen skickades också enkäter ut
till kulturtidskrifter där det visade sig att många ser kopieringen som marknadsföring
eller så tycker de av ideologiska skäl att det är bra att deras budskap sprids till så många
som möjligt.56

Det är svårt att hitta täckande uppgifter om kulturtidskrifter på folkbibliotek, Janssons
utredning nämner att bibliotekens tidskriftsbeställningar till exempel via
Bibliotekstjänst57 inte sparas och att det är svårt att göra jämförelser mellan biblioteken
på grund av att budgetnormer och kommunstrukturer förändras. Janssons undersökning
gjordes på uppdrag av kulturrådet och hon undersökte hur folkbibliotek av olika storlek
arbetar med tidskrifter. Borgholm, Danderyd, Kalmar, Ljusdal, Malmö och Åsele
undersöktes.58 Rapporten visar att biblioteken i första hand väljer tidskrifter från
kommersiella utgivare inom breda ämnen, tidskrifter vilka kan tänkas få en stor
läsekrets. Istället för de tidskrifter som behöver hjälp och vars utgivning borde säkras
för att de är viktiga för yttrandefriheten och den goda kulturpolitiken. Jansson har också
sett att tidskriftskopieringen har ökat, men att biblioteken ofta inte registrerar
kopieringen. Det finns också ett kulturansvar på biblioteken, tidskrifterna ska användas
både för underhållning och för att söka information i. Det finns också ett tydligt
samarbete mellan mindre bibliotek vilket gör att de bättre kan utnyttja allas resurser. Det
kan vara ett samarbete över en gemensam tidskriftsförteckning eller bevarandeplan
vilket gör att kopiebeställningarna underlättas.59

3.5 E-tidskrifter
Vissa tidskrifter utkommer enbart på Internet, eller som de flesta, som ett komplement
till den tryckta utgåvan. Sammantaget utkommer mellan 150-200 svenska tidskrifter i
elektronisk form. För att en tidskrift ska få betecknas elektronisk har Kungliga
Biblioteket vissa kriterier: de bör innehålla redaktionellt material, de ska ha en egen titel
och de ska uppdateras kontinuerligt.60 Det finns ingen standardiserad definition av vad
en elektroniskt publicerad tidskrift är för något. Bara dess benämning har varierat
mycket och de har bland annat kallats e-tidskrift, online-tidskrift, papperslös tidskrift
och virtuell tidskrift. Det finns även flera definitioner på vad en elektronisk tidskrift är
för något och vad den ska innehålla. En bredare definition säger bara att det är en
gruppering av information vilken skickas ut i elektronisk form kontinuerligt. Den har
även definierats som en tidskrift som publiceras elektroniskt och har en motsvarighet i
en tyckt upplaga, eller som en tidskrift vilken enbart distribueras till allmänheten
elektroniskt.61 Von Ungern-Stenberg och Lindquist skriver att dagens samhälle
genomgår en förändring där det uppkommer nya informationsresurser och format. Det

                                                
55Ibid., s. 249.
56Boken i tiden SOU 1997: 141, s. 249-250.
57Bibliotekstjänst är ett service- och kunskapsföretag för
biblioteksmarknaden, hädanefter kallat Btj.
58Jansson, Britt-Lena 1996. Folkbibliotek och tidskrifter: Några nedslag i verkligheten år 1996. s. 7-8.
59Ibid., s. 23-25.
60Boken i tiden: SOU 1997: 141, s. 227.
61Nisonger, Thomas E 1998. Management of serials in Libraries, s. 10.
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innebär att bibliotekarierna måste delta aktivt i denna förändring genom att utveckla och
erbjuda nya former av informationstjänster för att kunna behålla sin uppgift som
informationscentra. De skriver också att det finns risker för de som publicerar sina
tidningar via elektronisk väg och dessa risker är oftast av ekonomisk karaktär. Den nya
teknologin har medfört att kopiering är lätt och kan göras i princip helt utan kostnad.
Det finns även andra nackdelar med de elektroniska texterna, de är dåligt anpassade för
läsning och det kan vara lätt att missförstå texterna. Den elektroniska textens fördel är
dess snabbhet när det gäller publicering och distribution. 62

Den teknologiska utveckling som sker i samhället påverkar även biblioteken och detta
kommer att förändra förfarandet av urvalsarbetet. Von Ungern-Stenberg och Lindquist
hänvisar i sin artikel till Zhou som med hjälp av tre olika faser beskriver hur
urvalsförfarandet kommer att förändras. Den första fasen kallar hon för den traditionella
vägen. I denna fas är allt material pappersbaserat eller icke pappersbaserat. I det icke
pappersbaserade materialet ingår exempelvis filmer, video- och ljud inspelningar och
diabilder. Det databaserade materialet utelämnas helt. Den andra fasen representerar en
stor förändring i det sätt som material traditionellt köps in på. Den manuella processen
ersätts med datasystem som instrument för inköpen. Man behöver då databaser som
innehåller information om till exempel bokrecensioner. Mycket av denna information
finns redan tillgänglig, vad som egentligen behöver göras är att utveckla kunskapen om
hur man ska navigera i nätverken. I fas tre är den stora skillnaden att bibliotekets
material till stor del består av elektroniska dokument. Beståndsutvecklingen blir i denna
fas en komplex företeelse och det blir svårare att identifiera material. Man kommer att
få ett större behov av hårdvaror och tekniskt underhåll och support. Det kan även bli
aktuellt att lära upp användarna. Just nu befinner vi oss i den andra fasen men med ett
starkt inflytande fortfarande från fas ett. När fas tre så småningom blir aktuell kommer
man fortfarande att använda sig av delar från fas två. Med dessa tre fasutvecklingar i
beaktande är det uppenbart att biblioteken inte kan ha ambitionen att hålla sig med allt
relevant material i sin samling. Fortsättningsvis bör bibliotekets beståndsutveckling
bygga på att de ska behålla sin roll som informationscentra.63

Vad gäller e-tidskriften så är urvalsprocessen idag densamma som den för de
traditionella tidskrifterna. De ska hanteras på samma vis som tryckta tidskrifter och
integreras i biblioteket genom katalogisering, innehållsbeskrivning och tillgång till
information om tidskrifterna. Det bör även finnas information till användarna om hur de
använder tidskrifterna.64

3.6 Några röster om kulturtidskrifter
Här presenteras några debattartiklar som behandlar ämnet tidskrifter, kulturtidskrifter
och folkbibliotek. Artiklarna är hämtade från tidskrifterna Biblioteksbladet och Press på
biblioteket!. Vi presenterar dem här för att visa på lite olika åsikter om kulturtidskriften
och hur folkbiblioteken kan förhålla sig till dem. Vi har valt att använda oss av olika
tidningsartiklar eftersom få källor står att finna om detta område och dessa artiklar kan
ge en överblick över kulturtidskrifternas betydelse.
                                                
62Von Ungern-Sternberg, Sara & Lindquist, Mats G 1995. The impact of electronic journals on library
functions. Journal of Information Science, nr 5, s . 398.
63Zhou, Y. i Von Unger-Sternberg & Lindqist 1995, s. 399.
64Von Unger-Sternberg & Lindqist 1995, s. 400.
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Vi startar med artikeln Statlig markering om kulturtidskrifter skriven av Marianne
Steinsaphir där den då tidskriftsansvarige på kulturrådet Erik Östling intervjuas. Han
vill understryka hur viktiga tidskrifterna är på biblioteken och han menar att orsaken till
att de på folkbiblioteken inte arbetar aktivt med tidskriftsbeståndet beror på den starka
koncentration som funnits på skönlitteratur i kontrast till kunskapsförmedlingen. Östling
ser kulturtidskrifterna som en outnyttjad källa vilka inte används lika mycket som de
borde i referensarbetet och som komplement till facklitteraturen. Tidskrifterna är inte
självklara som kunskapsförmedlare och ingår inte i den totala mediadiskussionen.
Östling tror att bibliotekarierna kanske själva läser för lite kulturtidskrifter och att man
köper in det som låntagarna frågar efter. Han anser att biblioteken ska kunna förmedla
det som inte går att hitta någon annanstans, att folkbiblioteken ska ta ett kulturpolitiskt
ansvar. Det stora kulturpolitiska problemet är enligt Östling distributionen, han säger att
det inte hänt särskilt mycket när det gäller tidskriftshanteringen, visst finns det statliga
stödet men det gör bara att kulturtidskrifterna kan överleva men att
distributionsproblemet är detsamma. Kulturrådet har här begränsade möjligheter att
agera vilket beror på det liberalistiska effektivitets- och kvantitetstänkandet. Han ser
också den hysteriska satsningen på IT som en bov i dramat. Folkbiblioteken har varit för
koncentrerade på IT-utvecklingen och under tiden har man glömt bildningsbegreppet.
Här kommer också frågan om e-tidskrifter in eftersom det ännu inte finns någon
stödform för dessa. Östling säger att de självklart också ska få stöd men att det
framförallt handlar om att gör ett tillägg till den nuvarande förordningen så att också
elektroniska tidskrifter per definition är en tidskrift och att de arbetar på detta. Östling
visar på ett tungt argument för tidskrifterna. Det är att de håller den djupa och smala
kunskapen flytande men också att de är plantskolor för unga och oetablerade författare.
Hans uppmaning till biblioteken är att föra in tidskriftshanteringen i det generella
medietänkandet. De måste vara självklara i kunskapsförmedlingen, inte bara som
underhållning.65

Den andra artikeln vi går in på är Arvet efter Pbp! och dagens tidskriftsklimat och är
skriven av Maria Ågren, handläggare på Statens kulturråd. I artikeln kommer i princip
inget nytt upp som inte har nämnts tidigare i avsnittet men vi vill ändå ta med den
eftersom den är publicerad lite senare men där samma problem som Östling presenterar
kvarstår. Ågren visar dock på att det de senaste åren skett ett uppsving för tidskrifterna.
Under 1990-talet har många tidskrifter startats för olika åldrar och med en stor
ämnesmässig bredd. Det visar på att tidskriften fortfarande är ett medium för djupare
information om samhället och har en direkt kommunikation med läsarna. Ågren ser den
oberoende tidskriften som en motvikt till kommersiell media, ägarkoncentration och
publicistisk likriktning. Det statliga stödet är ett medel för detta. Behovet för stöd ses
här som något positivt då det visar att tidskrifterna är en levande bit av medielandskapet
i Sverige. Hon menar att kulturtidskrifterna ger effekter också utanför den egna skriften,
att det finns ett nätverk där ett konst- och sektorsövergripande arbete sker.
Kulturtidskriften ses också som ett viktigt forum för minoritetsgrupper i samhället, där
gruppens unika frågor debatteras. Ågren visar även på ungdomars intresse för den
allmänna debatten och tidskriften som ett redskap för den. Att många tidskrifter ofta
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publiceras på nätet ger enligt Ågren en ännu närmre kontakt mellan läsare och
redaktion. 66

Vi har hämtat ytterligare en artikel från Press på biblioteket!, Kulturtidskrifterna –en
motkraft? Som är skriven av Mario Mesquito, journalist och forskare vid Departamento
de Ciências da Communica?aco da Universidade Nova de Lisboa. Det är en publicerad
föreläsning som enligt Press på biblioteket! har ett betydande intresse också för den
svenska tidskriftsdebatten, artikeln behandlar tidskrifter i Portugal och Frankrike. När
man talar om kultur- och idétidskrifter så förs två motsägande egenskaper fram, deras
bräcklighet och deras inflytande. Bräckligheten har sin bakgrund i det att de ofta inte
har någon effektiv distribution med begränsad spridning och lite läsare. De har också
ofta ett kort liv som kan begränsas av en specifik period där några speciella
idéströmmingar eller en stark personlighet spelar roll för tidskriftens existens. Mesquito
skriver att detta paradoxalt nog verkar ge tidskrifterna makt och inflytande. Han ger
flera historiska exempel på kulturella och politiska händelser där tidskrifter haft stort
inflytande. De två egenskaperna kan verka motsägelsefulla men det blir logiskt när man
förstår att det är deras bräcklighet som ger dem deras styrka. För på samma gång som
den ineffektiva distributionen begränsar spridningen så ger det en garanti för
redaktionens integritet och självständighet. Tidskrifter vänder sig i motsats till
dagspressen till en liten och välinformerad publik och är då inte på samma sätt beroende
av marknaden och av ekonomiska eller politiska intressen. Deras inflytande och makt är
istället indirekt och växer bakom maktens kulisser. Mesquito undrar om
kulturtidskrifterna egentligen hör till massmedievärlden och svarar själv att de ur en
teknisk synvinkel gör det men om man istället ser på den generella förenkling och
spekulation som är typiskt för tv, radio populär- och sensationspress så ser man att
kulturtidskrifterna inte hör dit. Mesquito fortsätter med att skriva om ett paradigmskifte
under 1980- och 90-talet inom kulturtidskrifterna. Det fanns en farhåga om att
kulturtidskriften skulle ersättas av glansiga månadsmagasin men kulturtidskrifterna har
förnyat sig, de är inte längre organiserade kring en stark personlighet och de är mer
intresserade av öppna dialoger än av en specifik teori. Han avslutar sin artikel med att
skriva att kulturtidskrifterna är ett måste som en motkraft i massmediernas tid.67

Den sista av de artiklar vi ville visa, Nya magasin förändrar kulturtidskriftsbegreppet,
är skriven av Annina Rabe, redaktör på Biblioteksbladet. Här berättas om tidskrifter
vilka blandar fin- och populärkultur och att kulturtidskriftsbegreppet har breddats.
Begreppet ändras och livsstilsmagasinen omfattar kulturen och kulturen kommer närmre
livsstilsmagasinen. Det fanns tidigare starka, skarpa linjer mellan så kallad fin- och
populärkultur men dessa linjer har på vissa ställen upplösts och man har ett lättsammare
förhållande till ämnen vilka förut bara gått till akademiska specialtidningar och
kultursidorna. Det gemensamma för dessa tidskrifter som bryter gränserna är att man
skriver om händelser och kulturella yttringar som man gillar även om de faller utanför
mallen. Man vill inte längre se några gränser för kulturbegreppet, allting kan ingå, allt
som handlar om människor. 68
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4 Teori
4.1 Val av teori
Syftet med vår uppsats är att undersöka vilka faktorer som påverkar bibliotekarien i
dennes urval av kulturtidskrifter. Som en del i att kunna utröna vilka dessa faktorer kan
vara har vi valt att använda oss av kanonteorin. Begreppet kanon och kanoniska böcker
kommer ursprungligen från teologin. I vid mening kan man säga att kanon innebär en
samling texter som tillsammans bildar den allmänt accepterade ramen inom
skrifttraditionen. 69 Den andra delen fokuserar på folkbiblioteksidentitetens betydelse för
urvalet. För att göra detta har vi valt att använda olika teoretiska modeller. Vår
utgångspunkt är den socialkonstruktivistiska teorin och utifrån den utvecklar vi sedan
kanon- och identitetsteorierna. Vi använder oss av socialkonstruktivism för att både
kanon- och identitetsbildning är sociala konstruktioner. Kanon- och identitetsbildning är
de två huvudteorier vi kommer att använda oss av i uppsatsen. Socialkonstruktivism
använder vi oss enbart av för att visa att kanon- och identitetsbildning är sociala
konstruktioner.

4.2 Socialkonstruktivism
Søren Wenneberg, professor på Copenhagen Business School, skriver att det finns
många olika beskrivningar av vad socialkonstruktivism är för något och att dessa
oklarheter ofta gör att man missförstår varandra i diskussioner om ämnet.70 Detta är vi
medvetna om men vi kommer dock att använda socialkonstruktivism som ett
grundläggande synsätt att bygga vår analyserande kanon- och identitetsteori på och
kommer här endast att försöka ge en förståelse för varför vi valt detta synsätt.

Wenneberg ger i sin bok fyra olika exempel på vad socialkonstruktivism innebär, han
startar med den tanke som socialkonstruktivister har om att man inte ska uppfatta
sociala handlingar som naturliga, våra handlingar är inte naturbestämda utan socialt
konstruerade. Det andra som socialkonstruktivisterna vill visa på är att vår sociala
verklighet är uppbyggd av institutioner vilka är socialt konstruerade, vi har tillsammans
kommit överens om att till exempel en sedel representerar något annat än en
papperslapp, det är en social konstruktion. Penningsystemet är uppbyggt av sociala
handlingar. Det tredje exemplet Wenneberg går in på är att socialkonstruktivister också
hävdar att våra upplevelser av omvärlden och vår kunskap om verkligheten är socialt
konstruerad. De menar att vi i förväg vet något som hjälper oss att ge struktur åt våra
upplevelser av omgivningen, socialkonstruktivisterna säger att denna kunskap kommer
från socialt konstruerade faktorer till exempel vårt språk, vilket är något som människor
skapar tillsammans, en socialt konstruerad faktor. Det sista exemplet Wenneberg ger
handlar om den fysiska verkligheten, socialkonstruktivisterna menar att den får sin form
först då vi människor uppfattar den. Verkligheten skulle, som vi uppfattade den, vara
beroende av vårt perspektiv eller synvinkel.

Wenneberg sammanfattar dessa fyra innebörder med att visa på att de alla har något av
en avslöjande eller demaskerande funktion, hela synsättet ifrågasätter vad som uppfattas
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70Wenneberg, Søren Barlebo 2001.  Socialkonstruktivism- positioner, problem och perspektiv , s. 7.



27

som naturligt och självklart.71 För att kunna förstå vilken av dessa olika innebörder vi
ska använda oss av har vi tagit del av de fyra former som Wenneberg anser att
socialkonstruktivism är, ett kritiskt perspektiv, en sociologisk teori, en kunskapsteori
och en ontologisk ståndpunkt.72 Vi kommer att fokusera våra två teorier, kanon- och
identitetsteorin, på två perspektiv vilka Wenneberg har namngett socialkonstruktivism
II och III.

Socialkonstruktivism II benämns som ”olika teoretiska förklaringar av hur den sociala
verkligheten och konkreta sociala företeelser är strukturerade och fungerar”. 73 Här finns
flera olika teorier som försöker ge ett svar på hur det sociala skapas och kontinuerligt
återskapas.74 Wenneberg skriver att här samsas många teoretiska perspektiv men att han
dock bara använder sig av Berger och Luckmans teori,75 vilken i korta drag handlar om
att människor utformar vanor vilka sprider sig till andra som inte själva format vanorna.
Detta gör att institutioner, som är mänskliga produkter, uppstår. Vi föds in i ett samhälle
där institutionerna redan finns och det är bara att ta dem till sig. När man växer upp lär
man in den sociala världens normer och institutioner, vi blir sociala varelser. Under
denna process då institutionerna förmedlas är det viktigt och nödvändigt med en
legitimering av institutionen, detta för att de som är nya kan komma att ifrågasätta
institutionernas berättigande. Legitimeringen ska förklara den sociala och institutionella
ordningen så att den verkar meningsfull. Allt detta tillägnas man under barndomen i den
primära socialisationen och senare under skola och arbetsliv genom den sekundära
socialisationen .76 Wenneberg visar att detta också gäller för den del av det sociala som
vi kallar kunskap. Dessa teorier kan också lätt glida in på frågor om vad som är
kunskap.77

Wenneberg skriver att när skillnaden mellan det som är kunskap och det som uppfattas
som det är borta, sysslar socialkonstruktivism II inte längre med något ”enkelt” som hur
sociala regler har uppstått, utan går istället in på vad kunskap är för något, hur den har
uppstått och hur dess giltighet bedöms. Han går då vidare till socialkonstruktivism III
vilken benämns som ”den kunskapsteoretiska position som innebär att kunskap om
verkligheten uteslutande är bestämd av sociala faktorer”. 78 Den traditionella filosofiska
uppfattningen är att kunskap om verkligheten bestäms av vår erfarenhet. Men i
socialkonstruktivism III säger man att vår kunskap om verkligheten bestäms av
irrationella och sociala faktorer vilka handlar om makt och intressen för vad som ska bli
kunskap i vårt samhälle.79
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74Ibid., s. 69.
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Vi kommer att lägga stor vikt vid att socialkonstruktivism ger en teoretisk grund till vad
en social institution är. Något som är uppbyggt av till exempel roller, vanor och
legitimeringar. Men vi kommer också lägga stor vikt vid det som visats tidigare i texten,
att socialkonstruktivism har en demaskerande och avslöjande roll. Det som uppfattas
som helt naturligt behöver inte alls vara det, utan det kan vara en social konstruktion
vilken ständigt fortsätter att legitimeras av dess ”utövare”. Vi avser att använda dessa
teorier som en grund för att finna de faktorer som hjälper bibliotekarien i dennes
urvalsarbete när det gäller kulturtidskrifter. De delar av socialkonstruktivism som vi här
har gått lite närmare in på, socialkonstruktivism II och III, ger en bild av att sociala
institutioner är uppbyggda av identiteter och legitimeringar av dessa och att vår kunskap
om omvärlden är styrd av olika sociala konstruktioner som mycket väl kan ha sitt
ursprung i ett maktintresse. För att finna faktorer som styr bibliotekarierna plockar vi ur
dessa teorier en tanke om att folkbiblioteket som social institution också legitimerar sig
själv genom sina uppgifter och olika roller. Den kunskap som finns i folkbibliotekets
verklighet kan ju enligt socialkonstruktivism vara socialt konstruerad av vanor och
normer gällande just denna verklighet.

Vi kopplar till detta teorierna om kanonisering av vissa företeelser i vårt samhälle. Jan
Gorak, Ph.D. vid University of Southern California, menar i boken The making of the
modern canon - Genesis and crises of a literary idea att termen kanon genom tiden fått
olika meningar tillskrivna till sig, vilka kan var en standard, en regel, ”en sanning”, en
särskild konstnärlig modell eller en lista över böcker i utbildningssyfte detta har sträckt
sig över en lång tid men under hela tiden har det funnits några som sagt ”the canon did
not descend from heaven”.80 Gorak visar att kanon har varit och är fokus för debatt
under nästan alla perioder där konstnärer, kritiker, filosofer och teologer försöker att
sätta ihop en ärvd kropp av texter, vanor eller idéer med deras nuvarande eller framtida
kulturella behov. Att det finns associationer mellan kanon, pedagogik, konstnärlighet
och kulturell värdering kan dateras långt tillbaka och den komplexa balansen och
effekten av intressen runt ett kanoniserat verk presenterar ett problem nästan från starten
av idéns historia.81 Det Gorak skriver om, debatten och problemen kring
kanoniseringen, visar tydligt att kanonbildning är en följd av social interaktion.

4.3 Definition av kanonteorin
Vi kommer i vår analys att använda oss av de teorier som finns om den skönlitterära
kanon, detta gör vi därför att det inte finns någon forskning gjord vilken behandlar
kanonbildning bland kulturtidskrifterna. Att göra på det sättet är inte helt
oproblematiskt, men vi gör det med baktanken att ur den litterära kanonteorin försöka
finna en mer allmän bild om kanonbildningar och applicera detta på vår egen
undersökning.

Inom de texter som är skrivna om den litterära kanon så finns många åsikter som går
isär och många som kritiserar varandra. Detta medför att det inte är oproblematiskt att
veta vilka ståndpunkter man ska luta sig mot men vi avser att ge en så nyanserad bild av
denna teori som möjligt.

I Nationalencyklopedin kan man bland annat läsa följande om begreppet litterär kanon;
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kanon ka´non (lat. ca´non, av grek. kana´n, ’rak stång’, ’linjal’, ’måttstock’, ’rättesnöre’,
’regel’, ’mönster’, ’tabell’ m.m.), regel(samling), text(er) eller dokument som anses
normerande; inom litteraturvetenskapen, i anslutning till det teologiska bruket, de verk som
av forskningen tillskrivs en viss författare. Under senantiken upprättades listor över
mönstergilla författare eller verk, som borde studeras som rättesnöre eller kanon för litterärt
skapande. Ur detta bruk har en andra modern litteraturvetenskaplig betydelse av ordet
uppkommit, nämligen det urval av litterära verk som vid en viss tid läses i skolor, är
föremål för forskning, hålls aktuella genom nyutgåvor osv. Detta urval beror av tidens
värderingar och antas prägla nya generationers normer och litterära uppfattning.82

Som tidigare nämnts hör kanon ursprungligen hemma inom teologin. De texter som
idag står att finna i bibeln är en del av de texter som under de första århundraden efter
Kristus betraktades som den autentiska synen på Gud och hans skapelse. Med hjälp av
olika prövningar gallrade man bort de texter som ansågs falska och så småningom
återstod enbart de texter som uppfyllde kyrkomötenas och skrifttolkarnas kanon. Den
norm som kanon utrycker reflekterar alltid en kollektiv åsikt och den är giltig under en
längre period. Det finns både en nationell och en allmän kanon, ibland talar man också
om att det i västvärlden existerar en västerländsk kanon. Den litterära kanon är inte fast
utan står under ständig förändring, gamla verk få lämna plats för nya. En kanon kan inte
bestå av obegränsat antal verk, grundtanken är nämligen att det finns någon slags
outtalad tanke om att dessa verk ska kunna läsas och bedömas av ett fåtal individer som
är bildningsbärare av sin generation. 83 Det finns ingen som bestämmer vad som ska ingå
i kanon och man kan inte ”ta” på kanon, det är en tyst, osynlig och anonym process.84

Den litterära kanon är osäker och föränderlig men den fyller en ovärderlig funktion som
kulturell referensram och bildningsfundament. Den nationella kanon fyller en viktig
funktion för medborgares kulturella självkänsla och den allmänna kanon är viktig för
internationell gemenskap och förståelse mellan människor.85

Gorak skriver att det under den tryckta bokens tid är svårt att avgöra om kanon hänvisar
till läsning eller till en distinkt kvalitet av särskilda texter. Han skriver också att man
inte längre associerar kanonbildningar till den allmänna och den kristna uppfattningen
om lärande utan numera också som någon slags internt accepterad kod vilken delas av
medborgarna i ett samhälle.86

Idag existerar ett masskulturellt samhälle och detta medför enligt Gorak att det
paradoxalt nog blir extremt viktigt att främja en illusion av gensvar mot individens
behov. Han frågar sig också om redan etablerade kanons klarar av att genomsyra det
okända massamhället eller om man måste upprätta nya listor och bygga upp nya kritiska
regler. Det finns experter inom masskulturens område och de får nu kliva ut ur skuggan
för att uppmuntra ny publik att organisera sitt läsande runt dessa kortlistor av kanoniska
verk, exempel på experter är lärare, forskare inom sociologin och bibliotekarier.87

Vi hyser en tanke om att det på folkbiblioteken kan finnas en kanonbildning angående
vilka kulturtidskriftstitlar som ska finnas i hyllorna. Vi kommer att använda teorin om

                                                
82Kanon, Nationalencyklopedin .
83Bergsten 1990 , s. 24.
84Ibid., s. 26.
85Ibid., s. 31.
86Gorak 1991, s. 44.
87Ibid., s. 69.
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kanonbildning för att analysera våra resultat och därigenom kunna se tendenser till
huruvida det existerar någon kanonbildning på de undersökta folkbiblioteken om vilka
kulturtidskriftstitlar som ska finnas i hyllorna.

4.4 Identiteter
4.4.1 Folkbibliotekets ideologi
Vi anser att folkbiblioteken som social institution bygger på två stycken huvuduppgifter
vilka återspeglas i deras identitet. Dessa roller vilka vi anser finns i folkbibliotekens
identitet har vi valt att kalla kulturroll och informationsroll. De innebär att folkbibliotek
skall ge möjlighet till ett brett kulturspektra men också vara en plats för fri tillgång till
information. Rollerna borde påverka bibliotekariernas urvalsprocess och legitimera
deras val av kulturtidskrifter.

Ragnar Audunson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Oslos
högskola, skriver att det finns en grundläggande idé om det moderna
folkbibliotekssystemet, denna idé har utvecklats genom 1900-talet. Denna grundtanke
består i att biblioteken ska se till att alla har lika tillgång till kunskap och kultur genom
att ställa böcker och dokument på sådana platser att alla får fri tillgång till dem. De ska
även finnas till för att göra det möjligt för alla medborgare att delta i den samhälleliga
beslutsprocessen och se till att alla har tillgång till utbildning och kulturellt arv oavsett
vad man har för ekonomisk standard och social status. Detta ska bidra till ett vidgande
av demokratin. Kvalitet ska styra inköpen snarare än efterfrågan (men man får inte
glömma bort att biblioteken även ska fungera som ett underhållningscentra och inte
enbart som bildnings- och kulturcentra). Åsiktsmässig- och kulturell mångfald har
genom hela århundradet varit de centrala punkterna i folkbibliotekens ideologi. Dessa
element som Audunson anser är den ideologiska grunden för folkbiblioteken finns även
formulerade på internationell nivå genom IFLA 88 och genom program från UNESCO.89

Vidare skriver Audunson att folkbiblioteken precis som andra offentliga organisationer
är politiska instrument, men det finns även stora skillnader som är värda att notera när
man ska analysera dess organisation. Biblioteken är speciella i den mening att de helt
och hållet är dominerade av en profession – bibliotekarier, och för att de inte levererar
tjänster eller produkter, enligt Audunson så handlar det snarare om att de levererar
mening. De levererar mening och de identifierar sig med en mening, en ideologi. Hans
hypotes är att man bland bibliotekarier finner starka förbindelser till ideologiska
värderingar.90

4.4.2 Folkbiblioteksutredning
Audunsons tankar om folkbibliotekens ideologi befästs i den svenska
folkbiblioteksutredningen som kom 1984. Enligt utredarna är folkbiblioteken den
viktigaste lokala kulturinstitutionen och att biblioteken ska vara initiativtagare och
samarbetspartner för det lokala kulturlivet. Utredarna vill bland annat att:

                                                
88IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions.
89UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
90Audunson, Ragnar 1996. Change processes in public libraries: A comparative project within an
institutionalist perspective, s. 10-11.
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• Mediebeståndet skall vara allsidigt och biblioteket ska vara öppet för alla och
tjänsterna ska erbjudas utan kostnad för den enskilde.

• Folkbiblioteken skall verka stimulerande för människor i deras sökande efter
kunskap och kulturupplevelser.

• Biblioteken skall uppmuntra kunskapssökande och bidra till ökad medvetenhet
och engagemang för den demokratiska processen.

• De skall visa respekt för den enskildes önskemål och dennes behov men också
alltid främja ett val av god kvalitet i medieurvalet och i bibliotekets aktiviteter.

Med denna inriktning blir verksamheten hos folkbiblioteket en del av
folkbildningsarbetet i samhället, en del av den livslånga utbildningen. Folkbiblioteken
har vuxit fram ur folkbildningen, det har präglat dess insatser och målsättningar och det
bör också vägleda folkbiblioteken i framtiden. 91

I enlighet med dessa handlingslinjer utskiljer utredarna två huvuduppgifter i
folkbibliotekens arbete. Dessa är svåra att särskilja då de ofta sammanfaller.
Kulturuppgiften vars innersta kärna först och främst består av ett ansvar för det tryckta
ordet och läsningen. Den enda samhällsinstitutionen som har ett ansvar att fritt
tillgängliggöra tryckt material för alla är folkbiblioteket. Här finns också uppgiften att
främja människors möjligheter att finna kunskap och utvecklas som individ, detta
uppnås genom mötet med nya tankar, upplevelser, andra miljöer och epoker, det främjas
genom att man erbjuder ett brett material av god konstnärlig kvalitet.92

Folkbibliotekens Informationsuppgift är att som en neutral samhällsinstitution kunna ge
alla medborgare upplysningar och tankar inom alla områden genom alla typer av
informationskällor. De ska tillhandahålla allsidigt mediebestånd och bidra till att
individer bildar sig en egen uppfattning genom att ge sakupplysning och kunskap,
spegla olika intressen och åsikter. De ska hjälpa användaren att själv använda
bibliotekets samlingar för att den enskilde ska kunna utnyttja den grundlagsfästa
informations- och yttrandefriheten och främja den fria opinionsbildningen. 93

4.4.3 Biblioteksidentiteter
Peter Enström, civilekonom vid företagsekonomiska institutionen vid Lunds universitet,
talar i boken Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen om olika
biblioteksidentiteter. Dessa identiteter har han i huvudsak hämtat från Anders Ørom,
lektor vid institutionen för kultur och media vid Danmarks biblioteksskole,94 men vi
väljer att också använda oss av Enströms text eftersom han har gjort sin egen tolkning.
Han skriver att dessa olika identiteter är resultatet av debatter, inre utvecklingsbehov,
traditioner, biblioteksutveckling och olika strömningar i samhället. Identiteterna är
föränderliga, men trots att dessa förändras med tiden så lever de fortfarande kvar i olika
omfattning och på olika ställen. Enström beskriver dem som byggstenar som är grunden
och bygger upp en institution. Han har gjort en uppdelning i olika
                                                
91Folkbibliotek i Sverige  SOU 1984:23, s. 12.
92Ibid., s. 41-43.
93Ibid., s. 43-45.
94Ørom, Anders 1993. Bibliotekariske identiteter, formedlingsarbejde og arbejdesorganisering.
Biblioteksarbejde Nr 39, s. 37-43.
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identitetsuppfattningar; folkbildningsidentiteten, fackkunskapsförmedlaren,
kulturförmedlingsidentitet, katalogidentitet, socialarbetaridentitet och på senare tid har
också två nya identiteter vuxit fram, informationsorganiseraren och kunskapsmäklaren.
Vi kommer enbart att fokusera på två av dessa som vi tycker är betydande för vår
undersökning; kulturförmedlingsidentiteten och informationsorganiseraren. 95

Kulturförmedlingsidentitet – Denna identitet handlar om att biblioteken blir bärare av
kulturella värden. De ska stimulera till läsning och den ska vara av kulturell och
värdefull litteratur. Bibliotekens uppgift ska vara att vägleda och ge råd till
läsare/låntagare.96 Anders Ørom skriver gällande kulturförmedlingsidentitet att det är en
identitet som anknyter till konstinstitutionerna och den litterära institutionen och siktar
mot den allmänt kultiverade läsningen. Dess värde, alltså vad som är centralt för denna
identitet är dels att värdera litteratur och andra kulturella uttryck och dels att
kommunicera och förmedla litteratur. Förutsättningen för den kvalificerade
litteraturförmedlingen uppfattas först och främst som inköp, men även överblick över
bibliotekets materialsamling, den intellektuella sidan av biblioteksarbetet.
Förmedlingsarbetet är oftast helt överhängande direkt förmedling det vill säga
vägledning och samtal med låntagarna.97

Informationsorganiseraren – Denna identitet bygger på kunskapen om att man ska
förmedla olika sorter av information. Man ska även kunna analysera det
informationsbehov som finns så att det kan uppfyllas och även utforma lokala
informationssystem. 98 Denna identitets innehåll skiljer sig från den traditionella
bibliotekarierollen. Uppgifterna går ifrån att vara orienterade efter innehåll till att vara
teknologiskt orienterade, i detta ingår att man betraktar förmedlingsproblem som
problem vilka går att lösa med hjälp av teknologi. Man lämnar rollen att kunna behärska
värden, kultur och kommunikation och lär sig istället att behärska elektroniska
informationsförmedlingssystem.99

Ørom skriver att den nya identitetsutvecklingen kan ge en förklaring till varför många
bibliotekarier känner att de har problem att bevara den fackliga självaktningen, de har
problem att finna sig själva och sin yrkesroll i de nya identitetsbildningarna och
upplevelsen av förmedlingsarbetets reducerade status. För att bibliotekarierna ska kunna
känna sig bekväma i de nya identiteterna bör de kunna hålla fast vid sin fackliga
identitet, dess värderingar och prioriteringar.100

Vi hyser en tanke om att folkbibliotekets identitet är en påverkande faktor vid urvalet av
all media som köps in till biblioteket, men i vår undersökning kommer vi bara att se hur
denna identitet påverkar vid urval och inköp av kulturtidskrifter.

                                                
95Enström, Peter 1995. Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen  - Aktuell forskning inom
biblioteks- och informationsvetenskap, s. 210.
96Ibid., s. 210.
97Ørom 1993, s. 38.
98Enström 1995, s. 211.
99Ørom 1993, s. 40.
100Ibid., s. 41.
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5 Resultatredovisning
Här kommer vi att redovisa de svar vi fått i samband med intervjuerna och det resultat
granskningen av tidskriftslistorna frambringat. Jansson redovisar i sin rapport viss
grundläggande fakta vilken behandlar kommunens invånarantal, bibliotekets filialer,
bibliotekets totala medieanslag och hur stor andel kulturtidskrifter biblioteket har. Detta
är fakta som också vi redovisar för att ge en bild av bibliotekens storlek och ekonomiska
förutsättningar. Även om det finns filialer till biblioteken kommer enbart
huvudbiblioteket att ingå i undersökningen. Resultaten redovisas genom att
intervjufrågorna presenteras i samband med de svar vi fått, detta för att underlätta
läsningen och förståelsen av intervjuresultaten.

5.1 Resultat av intervjuerna
5.1.1 Borgholm
Den 31 dec 2002 var invånarantalet i Borgholms kommun 11 162.101

Hur många filialer finns till huvudbiblioteket?
Görs alla inköp via huvudbiblioteket eller gör filialbiblioteken detta själva?
Hur stor del av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter?
Hur stor del av ert tidskriftsbestånd består av kulturtidskrifter?

I Borgholm finns en filial till huvudbiblioteket, om man ska gå efter definitionen att det
är öppet mer än femton timmar för allmänheten. Det finns även två stycken
folkbibliotek med vuxenlitteratur som är utlåningscentraler vilka är öppna två timmar
respektive fyra timmar i veckan. Organisationen är uppbyggd så att man sköter både
folk- och skolbibliotek. Inköpen sköts via huvudbiblioteken men all personal är delaktig
eftersom de som tjänstgör på filialen och utlåningscentralerna även tjänstgör på
huvudbiblioteket. Inköpen sköts centralt men all personal är delaktig i processen. Cirka
21% av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter.

30% av tidskriftsbeståndet består av kulturtidskrifter.

Har ni kulturtidskrifter på ert bibliotek?
Hur definierar ert bibliotek kulturtidskrifter?
Är detta den definition som ni baserar era urval och inköp av kulturtidskrifter på?
Vad anser ni om den definition som Statens kulturråd ger?

Borgholm har kulturtidskrifter på alla sina bibliotek, även på skolbiblioteken. De allra
minsta biblioteken som bara har en kulturtidskrift har Kamratposten. De väljer att
definiera kulturtidskrifter som Statens kulturråd och deras kulturtidskriftskatalog. Det är
denna definition de har som grund vid inköpen av kulturtidskrifter. Sen baserar de
inköpen även på andra saker som låntagares önskemål och man försöker också se till att
det finns information om de politiska partier som är representerade i riksdagen och man
bevakar även de ämnesområden som är specifika för kommunen. Men det är klart att det
finns tidningar som inte är knutna till enbart vad som finns i kommunen de nämner
bland annat att man har en snowboardtidning även om det inte finns några skidbackar i
Borgholm. De försöker att täcka in och bevaka alla ämnesområden inom SAB-systemet.

                                                
101Årsbok för Sveriges Kommuner.
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De tycker att Statens kulturråds definition av kulturtidskrifter fungerar och säger att de
har jobbat mycket med kulturtidskrifter, på 1980-talet fick de projektpengar från Statens
kulturråd för att satsa extra på detta. De har alltid lutat sig mot de tidskrifter som finns i
kulturtidskriftskatalogen och tycker att katalogen är bra eftersom den marknadsför
kulturtidskrifter och underlättar arbetet med dem.

Tycker ni att det är värdefullt/viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbibliotek?
-Om ja i sådana fall varför? Om nej varför inte?

I Borgholm tycker man att det är väldigt viktigt att det finns kulturtidskrifter på
folkbiblioteken, speciellt i de små kommunerna. Biblioteken blir ett skyltfönster för den
mångfald av tidskrifter som inte finns att köpa som lösnummer i de små kommunerna,
dessa tidskrifter skulle aldrig bli synliggjorda för kommuninvånarna om de inte fanns i
biblioteken.

Vilken roll anser ert bibliotek att folkbiblioteken spelar i samhället

Folkbiblioteken spelar en stor roll i dagens samhälle, speciellt när det gäller att spegla
mångfalden. Detta speglas till exempel genom tidskrifterna, det finns ingen annanstans i
samhället som man kan se den mångfald som man ser på folkbiblioteken.
Folkbiblioteken fungerar också som en mötesplats, de ska ju inte bara ha en
lånefunktion utan även fylla en massa andra funktioner. Borgholm anser att biblioteken
ska ses som samhällets vardagsrum och då är ju kulturtidskrifter, tidningar, tidskrifter,
Internetdatorer med mera jätteviktiga för att det ska kunna bli en bra mötesplats. Man
går inte bara till biblioteket för att låna saker utan även för att få sitta och läsa, möta
andra människor, forska och studera.

Tycker ni att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbibliotek för att de ska kunna
uppfylla sin kultur- och informationsroll?
Anser ni att kulturtidskrifterna ger folkbiblioteken en högre kulturell status än övriga
tidskrifter?

I Borgholm tycker de att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbiblioteken för att de
ska kunna uppfylla sin kultur- och informationsroll. Inom vissa områden produceras det
lite litteratur och då är det bra att det finns en tidskrift istället. Exempelvis tidskriften
Fjärde världen ger ett ansikte åt den icke anglosaxiska litteraturen som annars lätt
försvinner i hyllorna, en sådan tidskrift hjälper till att lyfta fram just den typen av
litteratur. Borgholm tycker att det är svårt att säga om kulturtidskrifterna bringar en
högre kulturell status till biblioteken. De säger att de själv som är yrkesmänniskor
kanske tänker kulturtidskrifter och andra tidskrifter men att låntagare som möts av
mångfalden inte plockar ner ett exemplar av till exempel Bild & Bubbla och tänker att
det är en kulturtidskrift, utan den personen gör ju det i så fall på grund av att denne är
intresserad av serier som uttrycksmedel. De tror inte heller att bara för att man har en
mångfald av kulturtidskrifter på biblioteket så ökar det känslan av att man stiger in i ett
finkulturrum.

Hur köps kulturtidskrifterna in? Tror ni att ert inköpssätt påverkar ert urval?
Finns det kulturtidskrifter som ni prenumererat på men sagt upp?
På vilka grunder togs i sådana fall det beslutet?
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Borgholm har ett inköpsmöte för tidskrifter innan den 15 oktober, som är den deadline
Btj har satt upp för förnyelse av prenumerationer. De förbereder sig genom att kolla
igenom den mest aktuella kulturtidskriftskatalogen för att se om de kan hitta någon ny
och rolig tidskrift. De tar även de förslag som de får ifrån låntagare i beaktande och
undersöker hur mycket de redan existerande tidskrifterna används genom att kolla
utlåningsstatistik. Man kollar även om tidskrifterna finns med i Artikelsök eftersom det
medför att de har ett återbruksvärde för då kan man finna artiklar i dem som sträcker sig
bakåt i tiden. Efter att de har vägt in alla dessa faktorer lägger de fram förslag och de
försöker värna om att de ska ha en stor andel kulturtidskrifter. Ambitionsnivån i
Borgholm har alltid varit hög när det gäller kulturtidskrifter men de säger att
bokanslaget har legat still i några år och att det medfört att summan de satsar på
tidskrifter har fått krympa lite grann. De har försökt att ha minst fem kulturtidskrifter på
varje filialbibliotek, men det antalet har minskat lite eftersom ett ställe inte har öppet
mer än två timmar i veckan och det är mest barn som lånar där. De säger att man där har
valt bort att ha så många kulturtidskrifter men att de fortfarande finns kvar någon
annanstans i organisationen och att man kan låna kulturtidskrifterna fritt mellan de olika
biblioteken. Vad gäller inköpen har de även försökt att engagera personalen att komma
med egna synpunkter och tips. Borgholm säger också att de tidigare varit väldigt
otraditionella i sina inköp. På åttiotalet var många biblioteks slagord att man inte skulle
bryta en följd och säga upp tidskrifter, men Borgholm som är ett ganska litet bibliotek
tycker att man på de mindre biblioteken ska ha friheten att testa en tidskrift och byta ut
den mot en annan om den inte lånas ut. De har inte ansvaret att spara bakåt i tiden, det
ansvaret ligger på länsbiblioteket och lånecentraler och därför har de själva skiftat
mycket och under årens lopp testat många olika kulturtidskrifter. Detta har man gjort för
att låntagarna ska kunna upptäcka nya saker.

Att kulturrådet började ge ut kulturtidskriftskatalogen tror man i Borgholm har påverkat
deras sätt att ha kännedom om vilket urval som finns. De säger att om de inte hade haft
denna katalog som stöd skulle det ha varit och vara betydligt svårare för dem att hitta de
lite udda tidskrifterna som också ett litet bibliotek bör ha i sina hyllor. När det gäller
prenumerationer säger de att de även köper in tidskrifter löpande under årets gång och
om det kommer en låntagare och frågar efter en tidskrift som de har plockat bort så kan
de återuppta den prenumerationen. Låntagaren behöver inte vänta ett helt år till nästa
bokinköpsmöte om de har någon önskan som biblioteket beslutar sig för att köpa in.
Borgholm kan säga upp en prenumeration på någon viss kulturtidskrift men lika gärna
återuppta denna prenumeration om så önskas.

Vad baseras det slutgiltiga inköpet av kulturtidskriften på?
- Hur mycket betyder användarnas önskemål?
- Hur stor roll spelar ekonomin?
- Vilken betydelse har egna och kollegors åsikter och värderingar?
Finns det någon målsättning eller direktiv från kommunen eller regionen gällande inköp
av kulturtidskrifter och i sådana fall hur används dessa vid urvalet? Om riktlinjer saknas
upplevs det som problematiskt?
Vilka faktorer skulle ni sammanfattningsvis säga påverkar urval och inköp av
kulturtidskrifter och finns det någon faktor som det läggs större vikt vid?

Vad gäller det slutgiltiga inköpet tar man i Borgholm stor hänsyn till vad användarna
önskar och då tittar man på hur ofta tidskrifterna lånas ut. Men sen finns det vissa
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tidskrifter som får vara kvar trots att de inte har så stor utlåningsfrekvens. De ser även
till sina egna åsikter och säger att de inte säger upp till exempel Bild & Bubbla bara för
att den har låg utlåning utan att man måste se till helheten, om det inte produceras så
mycket litteratur inom den genren kan det vara passande att behålla tidskriften även om
den inte lånas ut speciellt mycket. De säger att de också vid inköpen tar hänsyn till om
kulturtidskriften finns med i artikelsök eller inte. Om en tidskrift finns med där så är det
lättare att köpa den än att skaffa en tidskrift som inte finns med, så det överväger ganska
mycket vid inköpen, men sen kan ju alltid biblioteken påverka och föreslå för artikelsök
att de tar med en ny tidskrift om den inte finns registrerad. I Borgholm finns ingen
målsättning och inte heller något direktiv om hur inköpen av kulturtidskrifter bör gå till.
Detta upplevs inte som problematiskt utan de försöker spegla ett brett urval och tycker
att det är bra att det inte finns någon styrd målsättning om då detta ger biblioteket en
större frihet. Detta är en frihet som man i Borgholm utnyttjat eftersom de satsat en stor
summa av sitt medieanslag på tidskrifter. Det är en medveten strategi.
Sammanfattningsvis är det enligt Borgholm ett samspel mellan olika faktorer då
inköpen ska göras. Det handlar mycket om hur aktivt man arbetar med tidskrifterna.
Borgholm har tidigare legat över genomsnittsbiblioteket eftersom de arbetat mycket
med sina tidskrifter, trots att man på senare år tappat lite så försöker man fortfarande
marknadsföra dem på bästa sätt. När de skyltar med böcker försöker de skylta upp med
tidskrifter och de försöker visa nya låntagare hur man lånar tidskrifterna och hur de är
uppställda. De satsar mycket rent ekonomiskt på tidskrifter men anser sig ha igen det
genom att de får låntagarna att utnyttja den servicen. De har försökt att jämställa
tidskrifter med boken, som de säger så är de syskon i samma familj. De tycker att det är
svårt att peka ut någon faktor som väger mer vid det slutgiltiga inköpet men ytterst är
det så att om inte låntagarna använder sig av någon tidskrift och de själva inte använder
dem i informationsarbetet så får de lämna plats åt någon annan kulturtidskrift som de
testar istället.

Hur påverkas inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna av de motsvarande elektroniska
upplagorna och e-tidskrifterna?

Vad gäller de tryckta kulturtidskrifterna har inköpen av dessa ännu inte påverkats av
den elektroniska tidskriften. Borgholm säger att de tror att den trycka kulturtidskriften
kommer att leva kvar för de som producerar dessa har inte bara tänkt på tidskriften som
en informationsväg utan också på hur den är förpackad. Man har planerat layouten,
papperskvaliteten och den grafiska utformningen, den tryckta tidskriften har många
olika kvaliteter. Detta gäller framförallt kulturtidskrifterna, de ska vara i pappersformat
för upplevelsen att kunna sätta sig ner och försjunka i tidskriften och kunna hitta de
oväntade. Tidskrifter i elektronisk form tror de inte kommer att användas i det syftet
utan då är man snarare ute efter att finna och läsa något speciellt. Dessutom måste
biblioteket skaffa fler datorer och Borgholm ifrågasätter även vem som tycker det är
njutbart att läsa på en skärm, de tycker därför att det är väldigt viktigt att tidskrifterna
finns kvar i sin fysiska form.
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5.1.2 Danderyd
Den 31 december 2002 var invånarantalet i Danderyds kommun 29 755.102

Hur många filialer finns till huvudbiblioteket?
Görs alla inköp via huvudbiblioteket eller gör filialbiblioteken detta själva?
Hur stor del av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter?
Hur stor del av ert tidskriftsbestånd består av kulturtidskrifter?

Biblioteket har tre stycken filialer men de har ingen huvudbibliotek- och
filialorganisation utan det finns ett stort bibliotek och tre mindre. Varje filialbibliotek
gör sina inköp själva men huvudbiblioteket och de mindre biblioteken har ett
gemensamt bok- och tidskriftsinköpsmöte och det finns en gemensam katalog och
inköpsavdelning som verkställer inköpen. Men man bestämmer på de olika ställena
själva vad man vill ha. Detta görs i samråd mellan biblioteken så att fördelningen sker
på ett vettigt sätt. På huvudbiblioteket går ungefär 25-27% av det totala medieanslaget
till inköp av tidskrifter.

36% av tidskriftsbeståndet består av kulturtidskrifter.

Har ni kulturtidskrifter på ert bibliotek?
Hur definierar ert bibliotek kulturtidskrifter?
Är detta den definition som ni baserar era urval och inköp av kulturtidskrifter på?
Vad anser ni om den definition som Statens kulturråd ger?

På Danderyds bibliotek svarade de ja på frågan om de hade kulturtidskrifter på sitt
bibliotek och de har valt att använda den definition som Statens kulturråd använder sig
av vid utdelning av stöd till kulturtidskrifterna. Det är också denna definition som de
använder sig av när de ska välja ut vilka kulturtidskrifter de ska köpa in till biblioteket.
Det är en definition som de tycker håller.

Tycker ni att det är värdefullt/viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbibliotek?
-Om ja i sådana fall varför? Om nej varför inte?

På frågan om de tycker att det är värdefullt och viktigt att det finns kulturtidskrifter på
folkbibliotek svarar de att det är en självklarhet att dessa tidskrifter ska finnas på
biblioteken. De tycker att det är viktigt att biblioteket har ett varierat utbud och att
kulturtidskrifterna ingår som en naturlig del av detta utbud. Men folkbiblioteken är i sin
tur också en viktig distributionskanal för kulturtidskrifterna eftersom de ofta är smala
och har svårt att komma in på tidskriftsmarknaden.

Vilken roll anser ert bibliotek att folkbiblioteken spelar i samhället?

Folkbiblioteken har idag en roll som förmedlare av både kultur, information och
kunskap. I Danderyd kallar de biblioteken både för samhällets arbetsrum och
vardagsrum. Det är en plats där människor får möjlighet att träffas men det är även en
plats för studier, fritid och förströelse. Biblioteket vänder sig till alla kommuninvånare
men de prioriterar barn och ungdomar.

Tycker ni att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbibliotek för att de ska kunna
uppfylla sin kultur- och informationsroll?
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Anser ni att kulturtidskrifterna ger folkbiblioteken en högre kulturell status än övriga
tidskrifter

I Danderyd tycker de att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbiblioteken för att de
ska kunna uppfylla sin kultur- och informationsroll. De tror också att ett stort antal
kulturtidskrifter kan bringa en lite högre kulturell status till biblioteket men de tror
samtidigt att detta inte märks av särskilt mycket.
Hur köps kulturtidskrifterna in? Tror ni att ert inköpssätt påverkar ert urval?
Finns det kulturtidskrifter som ni prenumererat på men sagt upp?
På vilka grunder togs i sådana fall det beslutet?

Kulturtidskrifterna i Danderyd köps in via Btj:s tjänst PrioInfo.103 Varje höst har de ett
inköpsmöte innan själva inköpen görs, där bestämmer de de allra flesta tidskrifterna
inklusive kulturtidskrifterna. De flesta inköp görs på hösten men de köper också
löpande under året om så behövs. De använder sig av de gratis tidskrifter Statens
kulturråd tillhandahåller. De tror inte att det faktum att de beställer via Btj påverkar
urvalet då de vid själva urvalsprocessen tar hänsyn till ett flertal källor. Det finns de
tidskriftsprenumerationer som man sagt upp och detta beror enbart på hur efterfrågade
tidskrifterna är.

Vad baseras det slutgiltiga inköpet av kulturtidskriften på?
- Hur mycket betyder användarnas önskemål?
- Hur stor roll spelar ekonomin?
- Vilken betydelse har egna och kollegors åsikter och värderingar?
Finns det någon målsättning eller direktiv från kommunen eller regionen gällande inköp
av kulturtidskrifter och i sådana fall hur används dessa vid urvalet? Om riktlinjer saknas
upplevs det som problematiskt?
Vilka faktorer skulle ni sammanfattningsvis säga påverkar urval och inköp av
kulturtidskrifter och finns det någon faktor som det läggs större vikt vid?

Vid det slutgiltiga inköpet är det flera faktorer som påverkar. Man försöker att ta hänsyn
till låntagarnas önskemål, bibliotekets ekonomi men naturligtvis också personalens
åsikter. Trots hänsynen till låntagarnas önskemål köper man inte in alltför smala
tidskrifter. Någon målsättning från kommun eller region gällande just kulturtidskrifter
finns inte men man har allmänna urvalsprinciper. De ansvariga bibliotekarierna
bestämmer utifrån den urvalspolicy som finns, denna policy gäller också för tidskrifter.
På politikernas uppdrag skall biblioteket ha hög kvalitet och bredd i media- och
informationsutbudet. De riktlinjer som finns anses av Danderyd vara tillräcklig hjälp vid
inköp. Sammanfattningsvis har både efterfrågan, vilket ämnesområde som tidningen har
och ekonomin betydelse vid bedömningen av inköp. Allt detta i kombination med vad
bibliotekarierna själva anser.

Hur påverkas inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna av de motsvarande elektroniska
upplagorna och e-tidskrifterna?
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I Danderyd har än så länge de elektroniska upplagorna inte påverkat inköpen av de
tryckta kulturtidskrifterna, det är för tidigt att säga.

5.1.3 Kalmar
Den 31 december 2002 var invånarantalet i Kalmar kommun 60 066.104

Hur många filialer finns till huvudbiblioteket?
Görs alla inköp via huvudbiblioteket eller gör filialbiblioteken detta själva?
Hur stor del av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter?
Hur stor del av ert tidskriftsbestånd består av kulturtidskrifter?

Till Kalmar stadsbibliotek hör nio filialer vilka alla gör sina medieinköp själva. Av det
totala medieanslaget går ungefär 25-30% till inköp av tidskrifter och dagstidningar.

25% av tidskriftsbeståndet består av kulturtidskrifter.

Har ni kulturtidskrifter på ert bibliotek?
Hur definierar ert bibliotek kulturtidskrifter?
Är detta den definition som ni baserar era urval och inköp av kulturtidskrifter på?
Vad anser ni om den definition som Statens kulturråd ger?

De har kulturtidskrifter på biblioteket och de ställer upp på den definition kulturrådet
ger men de poängterar att de inte köper in kulturtidskrifter bara för att det är en
kulturtidskrift utan de ser till det totala, kvaliteten, efterfrågan, allsidigheten och hur väl
kulturtidskriften kompletterar övriga medier på biblioteken. De använder också
kulturrådets definition när de gör sina inköp och urval. De tycker att definitionen är okej
men de saknar idrotten, man menar annars att idrott och kultur hör ihop därför skulle de
gärna se att också idrotten fick plats i kulturrådets definition.

Tycker ni att det är värdefullt/viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbibliotek?
-Om ja i sådana fall varför? Om nej varför inte?

Kalmar menar att det är lika viktigt att det finns kulturtidskrifter som att det ska finnas
annat, de ser att biblioteket har en uppgift att sprida olika typer av medier och det är inte
formen som är det viktiga utan innehållet. De använder kulturrådets katalog över
svenska kulturtidskrifter för att se om den kulturtidskrift de tänkt sig finns med och gör
den det så borgar det för kvalitet och för att den täcker ämnet på ett bra sätt. De har till
uppgift att sprida information, om den sen kommer från en kulturtidskrift eller annat
spelar ingen roll.

Vilken roll anser ert bibliotek att folkbiblioteken spelar i samhället?

Biblioteket spelar en oerhört stor roll i samhället och de pekar på de politiska målen
som finns i det kultur- och fritidspolitiska programmet i kommunen. Biblioteken står för
information, och det är en mötesplats för upplevelser. Deras uppgift är att uppfylla de
politiska målen vilka innebär att alla bibliotekets medier ska var aktuella att det ska
finnas en bredd och att det ska finnas en efterfrågan. De särskiljer inte
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kulturtidskrifterna utan de tittar på helheten och då spelar det ingen roll om det är en
tidskrift som är klassad som kulturtidskrift.

Tycker ni att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbibliotek för att de ska kunna
uppfylla sin kultur- och informationsroll?
Anser ni att kulturtidskrifterna ger folkbiblioteken en högre kulturell status än övriga
tidskrifter

På frågan om det är viktigt att det finns kulturtidskrifter så menar Kalmar att det ju bara
är en klassning och att visst ska det finnas tidskrifter men att också idrottstidskrifter kan
vara precis lika viktiga som kulturtidskrifter. De brukar inte göra den typen av
värderingar där något skulle få högre status än något annat. Man eftersträvar i Kalmar
ett utbud som är teoretiskt styrkt på efterfrågan, kvalitet och bredd.
Hur köps kulturtidskrifterna in? Tror ni att ert inköpssätt påverkar ert urval?
Finns det kulturtidskrifter som ni prenumererat på men sagt upp?
På vilka grunder togs i sådana fall det beslutet?

De beställer sina kulturtidskrifter via PrioInfo. De tror inte att deras inköpssätt påverkar
deras urval, de är så pass många som samarbetar runt inköpen och det är deras samlade
erfarenhet, hur tidskriften används och hur det ser ut när det gäller ett särskilt ämne som
påverkar inköpet. För om ett ämne är väldigt aktuellt och det finns få eller för gamla
böcker satsar de mer på tidskrifter istället. Men själva inköpskällan påverkar inte deras
sätt att köpa. Det finns tidskrifter som de har sagt upp, det har då gjorts på grund av
ekonomin i samband med en helhetsbedömning av att dessa tidskrifter inte används så
mycket. Att några tidskrifter sägs upp har inget som helst att göra med vad för tidskrift
det är, det kan vara både kulturtidskrifter och sporttidskrifter, det görs ingen skillnad
mellan tidskrifterna.

Vad baseras det slutgiltiga inköpet av kulturtidskriften på?
- Hur mycket betyder användarnas önskemål?
- Hur stor roll spelar ekonomin?
- Vilken betydelse har egna och kollegors åsikter och värderingar?
Finns det någon målsättning eller direktiv från kommunen eller regionen gällande inköp
av kulturtidskrifter och i sådana fall hur används dessa vid urvalet? Om riktlinjer saknas
upplevs det som problematiskt?
Vilka faktorer skulle ni sammanfattningsvis säga påverkar urval och inköp av
kulturtidskrifter och finns det någon faktor som det läggs större vikt vid?

Beslutet om inköp är en kombination av alla faktorerna. De tittar på helheten, det
viktigaste är att titta på hela tidskriftsbeståndet och hela mediebeståndet för att de ska
kunna täcka in så många ämnen som möjligt och då görs ingen skillnad mellan
tidskrifterna utan det är innehållet, ämnet och kvaliteten som är avgörande om de ska
köpa tidskriften eller inte. Tidskriftskatalogen använder de om de ibland behöver välja
mellan två likartade kulturtidskrifter, finns en då med i katalogen kanske den väljs.
Användarnas önskemål betyder väldigt mycket, hur mycket tidskriften lånas och
utnyttjas i biblioteket, men också hur den används i informationsarbetet. Ekonomin
spelar också en någorlunda stor roll. De väger ihop sina erfarenheter och sen bestämmer
de sig. Alla de här kriterierna vägs in. I Kalmar finns ingen målsättning eller något
direktiv som behandlar just inköp av kulturtidskrifter och det upplevs inte alls som
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problematiskt. Sammanfattningsvis påverkas deras val och inköp av kulturtidskrifter av
tidskriftens innehåll, ämne, kvalitet, dess efterfrågan och om tidskriften behövs som
komplement för att det saknas böcker inom ett ämne.
Hur påverkas inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna av de motsvarande elektroniska
upplagorna och e-tidskrifterna?

På sikt tror de att de elektroniska tidskrifterna kommer att påverka väldigt mycket även
om de inte gör det än. I Kalmar har de ännu inga e-tidskrifter men det beror på att de
inte har tillräckligt med datorer. Men de tror att de elektroniska tidskrifterna är på
uppgång eftersom det då går att göra större uppköp, fler kan få tillgång till dem och det
till ett hyggligt pris, detta främst inom de rena ämnestidskrifterna. När det gäller de lite
vackrare kulturtidskrifterna med många fina bilder tror de att dessa blir svåra att ha i
elektronisk form eftersom man vill hålla i och bläddra i dem och detta kommer att
utrönas så småningom. Vissa tidskrifter kan man läsa elektroniskt, vissa vill man bara
hålla i för att få den där speciella känslan.

5.1.4 Ljusdal
Den 31 dec 2002 var invånarantalet i Ljusdals kommun 19 776.105

Hur många filialer finns till huvudbiblioteket?
Görs alla inköp via huvudbiblioteket eller gör filialbiblioteken detta själva?
Hur stor del av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter?
Hur stor del av ert tidskriftsbestånd består av kulturtidskrifter?

Ljusdal bibliotek har fyra stycken filialer. De ligger i Färila, Järvsö, Los och Ramsjö.
Tre stycken av dessa filialbibliotek är integrerade skol- och filialbibliotek, sen finns
givetvis också en bokbuss. Alla inköp sköts av huvudbiblioteket, och i denna
organisation ingår även skolbiblioteket. Detta medför att även beställningar till
skolbiblioteken går via huvudbiblioteket. Huvudbiblioteket och bokbussen har
gemensamt medieanslag och man satsar cirka 20% av detta på tidskrifter.

18% av tidskriftsbeståndet består av kulturtidskrifter.

Har ni kulturtidskrifter på ert bibliotek?
Hur definierar ert bibliotek kulturtidskrifter?
Är detta den definition som ni baserar era urval och inköp av kulturtidskrifter på?
Vad anser ni om den definition som Statens kulturråd ger?

Ljusdal bibliotek har kulturtidskrifter på sitt bibliotek men de säger att de själva
upptäckt att de inte är dominerade, inte om de ska gå efter vad de själva anser att en
kulturtidskrift är för något. Begreppet kulturtidskrift är något som inte har diskuterats
speciellt mycket på biblioteket och frågan har inte dykt upp på tidskriftsmötena men
man ställer sig bakom den definition som Statens kulturråd ger. De säger att den
definitionen och efterfrågan från låntagare är vad man använder sig av vid inköp av
kulturtidskrifter. De tycker att definitionen från Statens kulturråd är bra och rimlig.

Tycker ni att det är värdefullt/viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbibliotek?
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- Om ja i sådana fall varför? Om nej varför inte?

I Ljusdal tycker man att det är viktigt att det finns kulturtidskrifter på biblioteket och
speciellt viktigt tycker de att det är på mindre orter eftersom utbudet inte är särskilt
stort. Utbudet i kiosker och andra ställen där tidskrifter säljs är inte särskilt brett på
mindre orter och Ljusdal menar att eftersom de själva verkar i en liten ort är det viktigt
att deras låntagare kan finna kulturtidskrifter i hyllorna.

Vilken roll anser ert bibliotek att folkbiblioteken spelar i samhället?

Folkbiblioteken i samhället är enligt Ljusdal ett ställe där studerande från olika
kategorier ska kunna komma och få hjälp och information, biblioteken ska finnas till för
det livslånga lärandet. Folkbiblioteken ska inte enbart erbjuda smal litteratur och smala
tidskrifter men låntagarna ska ha möjligheten att finna dessa böcker och tidskrifter på
biblioteken. Folkbiblioteken ska slå vakt om bredden i kulturutbudet och även
kulturarvet men trots detta ska inte biblioteken vara någon slags depå och spara på allt
för mycket gammalt material, men det är ändå viktigt att de har bredd. Sen är det även
folkbibliotekens uppgift att göra det möjligt för alla människor att ta del av den politiska
debatten som man kan finna i böcker och tidskrifter. Låntagarna ska kunna ta del av
material som publiceras av regering, riksdag och andra myndigheter. På senare tid har
även biblioteken fått anta en roll som förmedlare av information om EU.
Sammanfattningsvis kan man säga att en av folkbibliotekens roller är att möjliggöra för
ett demokratiskt samhälle där alla medborgare har möjlighet att skaffa information för
att kunna bilda egna uppfattningar i olika frågor.

Tycker du att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbibliotek för att de ska kunna
uppfylla sin kultur- och informationsroll?
Anser ni att kulturtidskrifterna ger folkbiblioteken en högre kulturell status än övriga
tidskrifter?

I Ljusdal tycker de att det är viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbiblioteken för
att de ska kunna uppfylla sin kultur- och informationsroll. Men de tycker inte att
tidskrifterna i sig ger biblioteken en högre kulturell status och vill inte placera
kulturtidskrifterna i ett sådant fack. De anser att det finns många bra tidskrifter som inte
klassas som kulturtidskrifter, de är inte speciellt förtjusta i uttrycket högre kulturell
status.

Hur köps kulturtidskrifterna in? Tror ni att ert inköpssätt påverkar ert urval?
Finns det kulturtidskrifter som ni prenumererat på men sagt upp?
På vilka grunder togs i sådana fall det beslutet?

När det gäller inköpen försöker de att täcka in så många olika områden som möjligt. De
vill ha tidskrifter som representerar olika områden som till exempel dans, film, musik,
konst, byggnadskultur, litteratur och samhällsanalys. Prenumerationerna kommer från
Btj men innan beställningen görs så konsulterar man även andra källor exempelvis
kulturrådets katalog över kulturtidskrifter och man tar också hänsyn till vad låntagare
önskar. Tidskriften Bang började man till exempel prenumerera på för att den
efterfrågades av låntagare. Det finns kulturtidskrifter som har plockats bort ur
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bibliotekets hyllor man har till exempel tagit bort Arkitekttidningen och Ordfront
magasin, detta har man gjort för att de inte nyttjats av låntagarna.

Vad baseras det slutgiltiga inköpet av kulturtidskriften på?
- Hur mycket betyder användarnas önskemål?
- Hur stor roll spelar ekonomin?
- Vilken betydelse har egna och kollegors åsikter och värderingar?
Finns det någon målsättning eller direktiv från kommunen eller regionen gällande inköp
av kulturtidskrifter och i sådana fall hur används dessa vid urvalet? Om riktlinjer saknas
upplevs det som problematiskt?
Vilka faktorer skulle ni sammanfattningsvis säga påverkar urval och inköp av
kulturtidskrifter och finns det någon faktor som det läggs större vikt vid?

Det slutgiltiga inköpet baseras på att man försöker täcka in så många olika områden
som möjligt men sen tas även hänsyn till vad som önskas. Om det kommer in ett
önskemål på en okänd tidskrift brukar de skaffa ett provexemplar och låta det cirkulera
runt bland personalen innan den köps in. Sen spelar givetvis ekonomin också en roll, det
är inte så att man bara kan köpa in nya tidskrifter hela tiden, utan om nya inköp görs
måste någon av de redan existerande tidskrifterna plockas bort. Det brukar ske en liten
sådan förändring per år. I Ljusdal finns ingen uttalad målsättning just när det gäller
inköp av kulturtidskrifter utan man går efter de medieurvalsprinciper som finns. Det
upplevs inte som problematiskt att det saknas särskilda riktlinjer för kulturtidskrifterna.
Sammanfattningsvis vill man ha tidskrifter som täcker in olika områden och detta kan
innebära att man behåller någon kulturtidskrift även om den inte har särskilt hög
användning för att man ska kunna behålla bredden i sitt bestånd.

Hur påverkas inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna av de motsvarande elektroniska
upplagorna och e-tidskrifterna?

Än så länge har inte inköpen av tryckta kulturtidskrifter påverkats av att det blir allt
vanligare med elektroniska upplagor.

5.1.5 Åsele
Den 31 december 2002 var invånarantalet i Åsele kommun 3 499.106

Hur många filialer finns till huvudbiblioteket?
Görs alla inköp via huvudbiblioteket eller gör filialbiblioteken detta själva?
Hur stor del av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter?
Hur stor del av ert tidskriftsbestånd består av kulturtidskrifter?

Till huvudbiblioteket i Åsele hör en filial, biblioteket i Fredrika. Alla medieinköp görs
dock genom huvudbiblioteket och cirka 17% av det totala medieanslaget går till inköp
av tidskrifter.

29% av tidskriftsbeståndet består av kulturtidskrifter.

Har ni kulturtidskrifter på ert bibliotek?
Hur definierar ert bibliotek kulturtidskrifter?
Är detta den definition som ni baserar era urval och inköp av kulturtidskrifter på?
Vad anser ni om den definition som Statens kulturråd ger?
                                                
106Årsbok för Sveriges Kommuner.
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I Åsele har de kulturtidskrifter på biblioteket. På frågan om hur de definierar
kulturtidskrifter vill de lägga mindre vikt vid detta med samhällsinformation och mer
betona en mer renodlad kultur, konst, litteratur, musik och så vidare även om de
naturligtvis har tidskrifter med samhällsinformation. De ser inga problem med en vidare
definition men det är konstarterna som de anser tillhör kulturtidskrifterna. När de köper
in kulturtidskrifterna säger de sig inte fundera så mycket på om det är en kulturtidskrift
eller inte utan de tänker mer på om tidskriften i sig är angelägen att ha på biblioteket.
Statens kulturråds definition anser de fungerar.

Tycker ni att det är värdefullt/viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbibliotek?
- Om ja i sådana fall varför? Om nej varför inte?

Kulturtidskrifterna har enligt Åsele en definitiv plats på folkbiblioteket eftersom de på
små orter annars inte går att få tag i.

Vilken roll anser ert bibliotek att folkbiblioteken spelar i samhället

De tycker att folkbiblioteken fyller en mycket viktig roll i samhället och det de då
tänker mest på är bibliotekets betydelse för skolan och utbildningar av olika slag både
som en plats att hitta kurslitteratur på och som en plats att studera på. Biblioteket är en
viktig samlingspunkt och de karaktäriserar biblioteket som en allmän kultur- och
informationscentral.
Tycker ni att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbibliotek för att de ska kunna
uppfylla sin kultur- och informationsroll?
Anser ni att kulturtidskrifterna ger folkbiblioteken en högre kulturell status än övriga
tidskrifter?

Kulturtidskrifternas betydelse för bibliotekets roll i samhället är enligt dem viktig. De
misstänker att kulturtidskrifterna inte läses så mycket men att det har en stor betydelse
att de finns där och att människor kan se dem och kanske läsa en artikel då och då.
Åsele anser att kulturtidskrifterna kan ge biblioteket en högre kulturell status, de säger
också att det är viktigt att se andra tidskrifter än de som kan köpas i affärerna på en
sådan här liten ort.

Hur köps kulturtidskrifterna in? Tror ni att ert inköpssätt påverkar ert urval?
Finns det kulturtidskrifter som ni prenumererat på men sagt upp?
På vilka grunder togs i sådana fall det beslutet?

De beställer de flesta tidskrifterna från Btj och de använder också de kulturtidskrifter
som kulturrådet erbjuder gratis. De hinner inte använda några fler kataloger men de tar
hänsyn till om det kanske kommer direkta önskemål från låntagarna. De prenumererade
tidigare på till exempel Danstidningen men det fanns inget intresse bland låntagarna för
den så den sades upp. Deras val att sluta prenumerera på tidskrifter beror mest på om
låntagarna har något intresse för dem eller inte men också om tidskrifterna är för smala.

Vad baseras det slutgiltiga inköpet av kulturtidskriften på?
- Hur mycket betyder användarnas önskemål?
- Hur stor roll spelar ekonomin?
- Vilken betydelse har egna och kollegors åsikter och värderingar?
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Finns det någon målsättning eller direktiv från kommunen eller regionen gällande inköp
av kulturtidskrifter och i sådana fall hur används dessa vid urvalet? Om riktlinjer saknas
upplevs det som problematiskt?
Vilka faktorer skulle ni sammanfattningsvis säga påverkar urval och inköp av
kulturtidskrifter och finns det någon faktor som det läggs större vikt vid?

Det slutgiltiga inköpet skulle de vilja baserades mycket mera på användarnas önskemål
men tyvärr så är det ekonomin som inverkar en hel del. De tycker annars att frågan är
svår att svara på för de tre faktorerna går in i varandra. Personalen försöker bilda sig en
egen uppfattning om tidskrifterna men det sker tyvärr först efter att prenumerationen
påbörjats. Det finns i Åsele kommun ingen målsättning vad gäller tidskriftsinköp men
det upplevs inte som ett problem, det som kan vara problematiskt är att de
kulturtidskrifter som kulturrådet erbjuder upplevs av dem som lite väl smala.

Sammanfattningsvis så försöker de ha en viss bredd av tidskrifter inom olika ämnen, att
det till exempel på kulturområdet kanske finns många tidskrifter om litteratur och ingen
om konst. De försöker att hitta en balans mellan det som folk i allmänhet skulle vilja ha
och det som bibliotekspersonalen tycker kan locka till läsning och utveckling.
Hur påverkas inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna av de motsvarande elektroniska
upplagorna och e-tidskrifterna?

De elektroniska tidskrifternas påverkan på de tryckta kulturtidskrifterna har än så länge
inte alls diskuterats på biblioteket.

5.1.6 Sammanfattning av resultatet
Alla bibliotek har kulturtidskrifter och de anser att den definition Statens kulturråd ger
av dessa stämmer bra. Två bibliotek ville dock se en del justeringar av densamma.
Biblioteken poängterar att definitionen inte spelar en avgörande roll utan tidskriftens
innehåll är det viktiga. Kulturtidskrifter spelar på folkbiblioteken en stor roll för att de
ska kunna uppfylla sin kultur- och informationsroll. Samtliga bibliotek anser att
kulturtidskrifter ska finnas på folkbiblioteket, de är en viktig del i arbetet med att hålla
ett varierat utbud. Tre av biblioteken påpekar att folkbiblioteken har ett ansvar mot sina
användare att erbjuda tidskrifter vilka inte går att återfinna på små orter. Vad gäller
inköpsförfarandet är det tre faktorer som samspelar i urvalsprocessen. Alla betonar
vikten av användarnas önskemål men också ekonomin och vad bibliotekarierna själva
anser är viktigt. Biblioteken gör sina inköp via Btj och deras tjänst PrioInfo, inget av
biblioteken tror att deras inköpssätt påverkar urvalet. E-tidskrifterna har ännu inte
påverkat inköpen av tryckta kulturtidskrifter på något av de undersökta biblioteken.
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5.2 Redovisning av tidskriftslistorna
I vår undersökning bad vi samtliga undersökta bibliotek sända oss en lista över sitt
befintliga tidskriftsbestånd, oavsett om tidskrifterna var ”vanliga” eller kulturtidskrifter.
Vi har en hypotes om att det bland de undersökta folkbiblioteken finns en
kanonbildning angående vilka kulturtidskriftstitlar som bör finnas på ett folkbibliotek.

Ur de tidskriftslistor biblioteken skickade till oss har vi plockat ut de tidskrifter som är
kulturtidskrifter. Därefter har vi jämfört vilka titlar som finns på tre eller fler av
biblioteken, detta för att om möjligt kunna urskilja tendenser för vår hypotes. Ett färre
antal kulturtidskrifter skulle inte ens kunna ge någon antydan till kanonbildning. Vi
redovisar här också det antalet titlar som återfanns på två eller ett av biblioteken, detta
för att ge en bild av det totala antalet kulturtidskriftstitlar som förekom på de undersökta
biblioteken.

På de undersökta folkbiblioteken, Borgholm, Danderyd, Kalmar, Ljusdal och Åsele
förekom sammanlagt 316 kulturtidskrifter i bibliotekens kataloger, då har alla biblioteks
kulturtidskriftsbestånd räknats samman. Detta innebär att en kulturtidskriftstitel kan ha
förekommit mer än en gång, eftersom den kan ha funnits på fler en ett bibliotek. Detta
är det sammanlagda antalet kulturtidskrifter som existerar i de undersökta bibliotekens
enskilda tidskriftslistor.

När vi räknade samman de enskilda kulturtidskriftstitlar som förekom på fem eller färre
av biblioteken blev det sammanlagda antalet 137 stycken. Då har inte samma titel
räknats flera gånger utan vi har istället räknat ut hur många bibliotek som innehar en
viss titel. Resultatet av den uträkningen blev som följer:

11 kulturtidskriftstitlar förekom på 5 av 5 av de undersökta folkbiblioteken.

21 kulturtidskriftstitlar förekom på 4 av 5 av de undersökta folkbiblioteken.

22 kulturtidskriftstitlar förekom på 3 av 5 av de undersökta folkbiblioteken.

28 kulturtidskriftstitlar förekom på 2 av 5 av de undersökta folkbiblioteken.

55 kulturtidskriftstitlar förekom på 1 av 5 av de undersökta folkbiblioteken.
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6 Analys och slutsatser
I detta avsnitt kommer vi att analysera resultaten av intervjuerna med hjälp av våra
teorier, identitets- och kanonteorin, och även genom de litteraturstudier vi gjort under
avsnitt 3 Litteraturstudier. Avsnittet struktureras genom de frågeställningar vi
presenterade i 1 Inledning:

1. Vad är en kulturtidskrift enligt det berörda biblioteket och på vilket sätt påverkar
denna definition och Statens kulturråds definition det berörda biblioteket vid urval och
förvärv av kulturtidskrifter?

2. Hur legitimerar berörda bibliotek de beslut som tas i den urvalsprocess som uppstår
vid inköp av folkbibliotekets kulturtidskrifter?

3. Vilken roll spelar kulturtidskrifterna för det berörda bibliotekets identitet?

Under varje frågeställning besvaras också kort densamma utifrån de slutsatser som
framkommit i analysen.

6.1 Vad är en kulturtidskrift enligt det berörda biblioteket och på
vilket sätt påverkar denna definition och Statens kulturråds definition
det berörda biblioteket vid urval och förvärv av kulturtidskrifter?
I avsnittet 1.6 Vad är en kulturtidskrift kan man läsa hur Statens kulturråd definierar
begreppet kulturtidskrift. De skriver i denna öppna definition att en kulturtidskrift ska
vända sig till en bred publik och ge information om olika betingelser i samhället och
spegla en aktuell debatt, men även analysera och presentera konstarterna. Bo Pettersson,
redaktör för Tidskrift.nu, skriver att begreppet kulturtidskrift är svårdefinierat men att
det är tidskrifter vilka är unika på det sättet att där får specialintressen och minoriteter
som annars har svårt att göra sina röster hörda i samhället en plats. I de debattartiklar
som presenteras i avsnittet 3.6 Några röster om kulturtidskrifter skrivs det också att
kulturtidskrifterna är ett viktigt forum för minoriteter men också att det i dessa
tidskrifter finns en direkt kontakt med läsaren och att kulturtidskrifterna kan ses som en
motkraft till kommersiell media. Erik Östling påpekar att i kulturtidskrifterna kan
nyetablerade skribenter och författare utvecklas och synas.

I vår undersökning ville vi försöka utröna hur de deltagande biblioteken ser på
kulturtidskrifterna och hur de väljer att definiera dessa. De flesta av biblioteken väljer
att ställa sig bakom den definition som kulturrådet ger men vissa av biblioteken har
reservationer mot definitionen. På biblioteket i Kalmar tycker man att idrotten saknas i
definitionen eftersom de anser att idrotten är en del av kulturbegreppet. I Åsele finns en
annan syn på kulturtidskrifterna, de vill betona en mer renodlad kultursyn. De anser att
en kulturtidskrift är en tidskrift som behandlar konstarterna men betonar också att även
samhällsinformation naturligtvis är viktigt. De ställer sig på detta sätt bakom ett av de
sätt Sven Nilsson anser att kulturbegreppet kan tolkas genom, kultur som en sektor, där
kulturbegreppet inbegriper de konstnärliga uttrycksformerna och de som uttrycker sig
genom konsten. Biblioteket i Kalmar å andra sidan visar genom sin syn på att idrotten är
en del av kulturbegreppet att de istället ställer sig bakom Nilssons andra sätt, kultur som
en aspekt, som rymmer både människors handlande och idéer.
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En del av biblioteken säger att de inte reflekterat särskilt mycket över just hur man bör
definiera en kulturtidskrift eftersom de vid inköpen inte särskiljer tidskrifter från
varandra utan i stället ser till om tidskriften fyller en funktion i biblioteket.
Undersökningen visade att den definition som Statens kulturråd ger angående
kulturtidskrifterna implicit spelar en stor roll för de intervjuade biblioteken, för även om
de inte direkt använder sig av den utan tar hänsyn till fler faktorer vid inköpen så finns
ständigt kulturtidskriftskatalogen där som stöd i inköpsprocessen. Definitionen har olika
betydelser för de olika biblioteken. I exempelvis Borgholm har de länge lutat sig emot
kulturtidskriftskatalogen vid sina inköp och de anser att den underlättar deras
urvalsarbete. Oavsett om biblioteken väljer att luta sig mot kulturrådets definition eller
har sin egen uppfattning om vad en kulturtidskrift är så säger alla bibliotek som ingått i
undersökningen att dessa definitioner inte påverkar nämnvärt i urvalsprocessen. Istället
påverkar en rad andra faktorer och definitionerna fungerar mera som ett komplement till
dessa faktorer. Ämnesbredd, efterfrågan, aktualitet och personalens egna åsikter med
mera är viktigare vid urvalet än själva kulturtidskriftsdefinitionen.

6.1.1 Slutsats
Biblioteken ville inte särskilja kulturtidskrifterna från de övriga tidskrifterna och hade
på grund av det svårt att definiera vad en kulturtidskrift är. Flera av biblioteken ställde
sig bakom den definition som Statens kulturråd använder sig av vid beslut om
kulturtidskriftsstöd. Trots oviljan att skilja på kulturtidskrifter och tidskrifter användes
kulturtidskriftskatalogen som måttstock vid urvalet av tidskrifter. Efter utförd
undersökning kom vi till slutsatsen att de flesta biblioteken inte definierar begreppet
kulturtidskrift när de ska köpa in tidskrifter till biblioteket. De ser mer till tidskiftens
innehåll och mindre till dess tidskriftssort. Statens kulturråds definition spelar implicit
en roll för biblioteken då de vid urvalen använder kulturtidskriftskatalogen som stöd.
Samtliga bibliotek säger att andra faktorer än definitionerna har större påverkan vid
urvalet.

6.2 Hur legitimerar berörda bibliotek de beslut som tas i den
urvalsprocess som uppstår vid inköp av folkbibliotekets
kulturtidskrifter?
I inköpsavsnittet hänvisar vi till Forsén som skriver att på grund av vaga
policydokument ges bibliotekarierna stor frihet när det gäller förvärv av media till
folkbiblioteken. Detta är något som vi i vår undersökning upptäckt gäller särskilt
kulturtidskrifter där alla bibliotek svarar att inga riktlinjer för inköp av dessa tidskrifter
finns. I sin tur medför detta, vilket Forsén skriver, att bibliotekarierna har en stor frihet
när det gäller inköp och urval och det upplevs inte problematiskt att sådana riktlinjer
saknas på de bibliotek vi undersökt.

Både Stenberg och Forsén visar på olika faktorer som kan påverka vid urvalsprocessen
exempelvis önskemål, ekonomi och personalens personliga smak och värderingar. De
bibliotek vi undersökt är tydliga med att det är dessa faktorer som påverkar. Alla
bibliotek menar att faktorerna är tätt sammankopplade och det är svårt att skilja dem åt,
man kan inte säga att någon väger tyngre än den andra. Bland annat säger man i Åsele
att de tre faktorerna går in i varandra och att de försöker att tillgodose låntagarnas
önskemål men måste ta hänsyn till bibliotekets ekonomiska situation och även se till
personalens synpunkter. De poängterar också att en bredd inom olika områden är
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viktigt. Hjørland skriver att folkbibliotekens inköp bestäms av den budget som
kommunen tillhandahåller och inom denna kan det enskilda biblioteket påverka det
urval som görs. Om man ser på Åseles inköpsprocess stämmer detta. Hjørland skriver
också att den urvalsprocess som sker inte är mekanisk utan grundar sig på
bibliotekariernas kunskaper och uppfattningar. Inget bibliotek är helt och hållet styrt av
önskemål från låntagarna men man kan idag ana en tendens till att personalen på
biblioteken tar en större hänsyn till de önskemål som lämnas in. På de bibliotek vi
undersökt är urvalsprocessen långt ifrån mekanisk och detta just för att man tar så
många faktorer i beaktande vid sina förvärv. Vi har märkt starka tendenser till att man i
största möjliga mån tar hänsyn till de önskemål som låntagare ger. Det verkar som om
större hänsyn tas till detta än vad Hjørland antyder eftersom man inte bara tar hänsyn till
önskemål som skriftligt eller muntligt lämnas till biblioteket utan även ser till hur
mycket tidskrifterna används, hur hög utlåningsstatistik de har. Kristiansson och
Kajberg tar upp att biblioteken vid nyinköp bör kunna motivera och försvara dessa
inköp i förhållande till det material som redan finns på biblioteket. Detta kan man se
tydligt bland de undersökta biblioteken då till exempel Ljusdal säger att om en ny
tidskrift köps in så måste en annan plockas bort, ekonomin begränsar inköpen på det
sättet att man inte kan köpa in något nytt utan att rensa i beståndet. Det framkommer i
inköpspolitiksavsnittet och i våra intervjuer att det material som väljs ut och köps in till
biblioteket inte sker genom tillfälligheter, samlingarna byggs upp på vissa grunder
oberoende av om det finns upprättade policydokument eller ej. Vid inköpen är det
många faktorer som spelar in när bibliotekarierna gör sina val och alla bibliotek säger
att det inte upplevs som problematiskt att riktlinjer för inköpen saknas. I exempelvis
Kalmar vill man ha ett medieutbud vilket är teoretiskt styrkt på efterfrågan, kvalitet och
bredd.

Även Bertrand Calenge visar att det är efterfrågan och bredden som bygger bibliotekets
bestånd. Han delar upp biblioteksfältet i två aktörer, kollektivet och kollektionen. Han
menar att bibliotekets bestånd byggs för kollektivet och för att tillgodose deras behov,
bibliotekens främsta uppgift är att se till kollektivets bästa men de finns även till för att
svara mot enskilda behov. Calenge anser att kollektivet, bibliotekets
gemenskapsstruktur och det mediabestånd biblioteket bygger upp deltar i ett spel där
målet är att utveckla kollektivet och de individer som ingår i kollektivet.

I det avsnitt där vi behandlar inköp av tidskrifter på folkbibliotek har vi använt oss av
lite äldre litteratur men trots det har vi nu sett att mycket av det som framkommer i
dessa texter stämmer väl överens med verkligheten. I texterna nämns att det ofta saknas
policydokument för tidskriftsinköp och att biblioteken sällan rensar bland tidskrifterna.
Davinson skriver att om en rensning i bibliotekets hyllor är nödvändig bör den göras
utifrån hur väl tidskrifterna används men ibland kan det vara nödvändigt att behålla en
tidskrift med låg utlåningsfrekvens för att den är unik inom sitt område. Denna hypotes
bekräftas av intervjuerna, flera bibliotek poängterade att man gärna behåller en tidskrift
på grund av dess exklusivitet. Alla bibliotek berättar att det finns tidskrifter som de sagt
upp prenumerationen på och att dessa beslut i så fall tagits för att tidskriften inte använts
av låntagarna. De poängterar också att bara för att en tidskrift strukits ur beståndet så
innebär det inte att man inte kan återuppta prenumerationen ifall önskemål om detta
inkommer från låntagarna.
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Inköp av kulturtidskrifter tycks legitimeras på samma sätt som inköp av övrig media.
Som de säger i Kalmar är det innehållet, informationen, de är intresserade av, inte
vilken form den kommer i. Anledningen till att de använder sig av samma inköpssätt när
det gäller både böcker och tidskrifter kan i sin tur bero på att bestämmelser och
policydokument angående kulturtidskriftsinköp saknades på biblioteken och man
använder sig helt enkelt av de riktlinjer som finns tillgängliga. Detta behöver inte
innebära något negativt utan precis som de säger i Borgholm så är böcker och tidskrifter
syskon i samma familj och då kan det vara bra att man behandlar medierna på samma
sätt och har samma urvalskriterier oavsett om det handlar om böcker eller tidskrifter.
Det verkar inte vara några större problem med det faktum att inga specifika riktlinjer
finns vid tidskriftsförvärv eftersom biblioteken inte drar sig för att utesluta tidskrifter
som inte nyttjas ur sitt bestånd och inte heller tvekar att starta nya prenumerationer om
önskemål om detta uppstår. Det positiva med avsaknaden av policydokument är att
biblioteken får större frihet att anpassa sitt bestånd efter sina låntagare och efter vad de
själva anser vara passande att köpa in. Flera av biblioteken är dessutom medvetna om
sin roll som skyltfönster för tidskrifter som låntagarna inte kan finna någon annanstans
och köper därför in de lite mer specialinriktade kulturtidskrifterna. Folkbiblioteken i de
små kommunerna är ofta den enda kulturinrättningen och på de bibliotek vi undersökt
som ligger i mindre orter säger de att kulturtidskrifterna inte går att finna någon
annanstans än på biblioteket. Borgholm, Ljusdal och Åsele motiverar sina inköp av
kulturtidskrifter till stor del på detta. De vill att deras låntagare ska ha tillgång till
kulturtidskrifter på biblioteket eftersom de kan vara svåra att köpa på orten.

Enligt socialkonstruktivism är en institution en mänsklig produkt som enligt Wenneberg
legitimeras med hjälp av roller och vanor. Vi anser att folkbiblioteken är en socialt
konstruerad institution precis som kanon- och identitetsbildning. Kanon är enligt vår
definition en internt accepterad kod vilken reflekterar en kollektiv åsikt. Vi hade en
hypotes om att vi bland biblioteken skulle kunna se en antydan om att en kanon finns
gällande vilka kulturtidskriftstitlar som ska finnas på folkbiblioteken. Det visade sig att
med den metod vi använde kunde vi inte undersöka om sådana tendenser existerade, då
vi genom våra intervjuer fått en djupare förståelse för hur bibliotekarier tänker istället
för ett nog stort statistiskt underlag av tidskriftslistor. Med hjälp av vår kvalitativa
ansats har vi istället funnit tendenser till en övergripande idé gällande varför
kulturtidskrifter ska finns på folkbiblioteken. Den idé som intervjusvaren visar är att
kulturtidskrifter finns på biblioteken för att ge bredd åt bibliotekets utbud och de blir en
viktig del för biblioteken i deras strävan att spegla samhällets mångfald. Den
gemensamma tanken om mångfald gör att man på det enskilda biblioteket köper in
tidskrifter som anses passa de egna låntagarna, strävan är densamma men med olika
resultat.

6.2.1 Slutsats
Det finns vissa faktorer som alla bibliotek vi undersökt legitimerar sina urval och inköp
med. De påpekar alla att det är ett samarbete mellan de tre faktorerna; ekonomi,
användares önskemål och bibliotekariernas egna åsikter. Alla är också överens om att
kulturtidskrifterna bör finnas på folkbiblioteken för att de ska kunna uppfylla sin kultur-
och informationsroll, många bibliotek poängterar också att på små orter är
kulturtidskriftsutbudet begränsat och det är då viktigt att de går att finna på biblioteket.
Kulturtidskrifterna används ofta som ett komplement till övriga medier där det saknas
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aktuell litteratur. Folkbibliotekens inköp av kulturtidskrifter legitimeras också av att
man på biblioteken tycker det att det är viktigt att dessa tidskrifter finns i hyllorna.
Kulturtidskrifterna bidrar till den mångfald de eftersträvar i sitt utbud.

6.3 Vilken roll spelar kulturtidskrifterna för det berörda bibliotekets
identitet?
I inledningen till avsnitt 4.4 Identiteter skriver vi att vi anser att folkbiblioteken är
sociala konstruktioner och sociala institutioner vilka legitimerar sig själva genom sina
roller. Enligt oss finns det två roller, en kulturroll och en informationsroll. Vi hyste en
tanke om att dessa roller påverkar bibliotekarierna i deras urvalsprocess. Denna tanke
har stärkts genom de svar vi fått i undersökningen. Biblioteken hänvisar till att de ska ge
tillgång till både kultur och information och säger att de ska fungera både för utbildning
och nöje. De säger att kulturtidskrifterna är viktiga för att biblioteken ska kunna
uppfylla dessa roller, det är med dessa tankar de väljer kulturtidskrifter. Audunson
skriver att folkbiblioteken ska göra det möjligt för människor att delta i den
demokratiska processen genom att se till att medborgarna har tillgång till kunskap och
kan ta del av olika åsikter, detta ska vara möjligt för alla i ett samhälle oavsett vilken
ekonomisk situation man har eller vilket socialt skikt man tillhör. De bibliotek som vi
undersökt lever upp till denna tanke genom att de försöker ge en så stor ämnesbredd
som möjligt och även se till att informationen finns tillgänglig för låntagarna. De
försöker också på biblioteken med hjälp av tidskrifter se till att de håller ett aktuellt
bestånd. Audunson skriver också att det är kvalitet som ska vara det avgörande vid
inköpen och inte önskemål från låntagarna. I praktiken verkar det dock vara så att
efterfrågan väger tyngre, det är inte så att bibliotekarierna ignorerar kvalitetstänkandet
utan snarare måste de väga in fler aspekter och det resulterar i en svår balansgång.
Audunsons hypotes är att man finner starka förbindelser mellan bibliotekarierna och
ideologiska värderingar, de identifierar sig med en mening. I svaren till intervjufrågan,
vilken roll biblioteket anser att folkbiblioteken spelar i samhället, tycker vi oss kunna
urskilja en ideologisk tanke om vad biblioteken spelar för roll. Denna ideologiska tanke
är som vi redan nämnt att folkbiblioteken ska fungera som en mötesplats dit alla har
tillgång, där alla får plats. Denna ideologi legitimerar alla tidskriftsinköp som görs till
biblioteken och genomsyrar hela dess organisation. För snart tjugo år sedan gjordes
folkbiblioteksutredningen och de två huvuduppgifter som där nämns, kultur- och
informationsuppgiften, stämmer fortfarande om man ser till de svar vi fått genom
intervjuerna.

De roller som vi anser att folkbiblioteken har och vilka man kan återfinna i
folkbiblioteksutredningen kan man även hitta i Enströms och Øroms identiteter. Vi har
valt att diskutera två av dessa, kulturförmedlingsidentiteten och
informationsorganiseraren. Den första identiteten handlar om att det material som
biblioteken ska ha bör ge ett kulturellt värde till låntagarna och stimulera till fortsatt
läsning. Informationsorganiseraren bygger på att biblioteken ska kunna ge olika sorters
information. Denna kombination av information och kultur kan man finna i
kulturtidskrifterna, något som vår undersöknings folkbibliotek tagit fasta på när de gör
sina inköp och försöker ge beståndet bredd. Kulturtidskrifterna blir en legitimering av
vad folkbiblioteket står för. De identiteter som Enström och Ørom tar upp påminner
starkt om de två uppgifter som folkbiblioteksutredningen skriver att folkbiblioteken har
och även de två roller vilka vi anser finns på folkbiblioteken. Undersökningen vi gjort
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visar att de undersökta folkbiblioteken själva anser att rollerna infrias av den media som
biblioteket köper in men de ser då mera till dess innehåll än till dess form. Personligen
tycker vi att trots att kulturtidskrifterna är svårdefinierade är de ändå utmärkta verktyg
för att uppfylla dessa roller, detta just för att de kan vara specialinriktade men ändå ger
bredd. Kultur- och informationsrollen tycks idag hysa samma ställning på
folkbiblioteken men man kan undra om IT-utvecklingen och utvecklingen av e-
tidskriften kommer att innebära att informationsrollen kommer att ta en större plats, om
så blir fallet blir det då på bekostnad av kulturen? Kanske inte så länge den nuvarande
identiteten finns kvar, men identiteter är sociala konstruktioner och de förändras med
tiden och individerna.

6.3.1 Slutsats
Vi anser att folkbiblioteken idag bär på en identitet, en ideologisk tanke om vad som är
dess uppgift. Denna ideologi baseras på tanken om fri tillgång till kunskap och kultur.
Folkbiblioteken ska spegla den åsiktsmässiga och kulturella mångfald som finns i
samhället och detta ska uppnås genom att kvalitet ska styra inköpen snarare än
efterfrågan. Kulturtidskrifterna spelar en stor roll för att folkbiblioteken ska kunna leva
upp till denna ideologi. Kulturtidskrifterna ger utrymme för en mångfald av åsikter och
speglar samhället i stort. Identiteten i sig legitimerar alla mediainköp som görs på
biblioteken, implicit görs inköpen för att uppfylla den roll biblioteket tyr sig till. Vi har
under undersökningens gång funnit att folkbiblioteken har två olika roller vilka vi kallar
kultur- och informationsrollen. Kulturtidskrifterna är en hjälp och legitimering för att
uppfylla dessa roller.
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7 Diskussion
Vi uppfattar kulturrådets definition av begreppet kulturtidskrift som vag och allmän. I
princip så skulle alla tidskrifter kunna klassas som kulturtidskrifter ifall man ska följa
deras riktlinjer. Definitionen kommer ur den förordning som reglerar det statliga stödet
till kulturtidskrifterna och kanske är den vagt formulerad eftersom man gärna vill kunna
fånga upp alla tidskrifter som är i behov av produktions- och utvecklingsstöd. När det
nu är flera stycken olika tidskrifter som kan få epitetet kulturtidskrift vad är det då som
gör att vissa får ingå i kulturtidskriftskatalogen medan andra inte får göra det? Många av
de bibliotek vi undersökte sade sig inte skilja på kulturtidskrifter och övriga tidskrifter
men paradoxalt nog använde de ofta kulturtidskriftskatalogen som stöd i
urvalsprocessen. Biblioteken fann det inte betydelsefullt att definiera begreppet
kulturtidskrift vid inköpen, detta beror på det faktum att de inte vill särskilja
tidskrifterna från varandra och därför blir en definition överflödig. De ifrågasatte
snarare varför man ska värdera ett medium högre än ett annat. Bibliotekariernas sätt att
inte göra någon värdering tycker vi är positivt, ska de tillfredsställa allmänhetens behov
är det bra att de i sin yrkesroll är flexibla inför önskemål. Kulturtidskrifternas status är
svår att diskutera eftersom alla tidskrifter egentligen skulle kunna vara kulturtidskrifter,
men trots allt har de något speciellt. Det framkommer i de debattartiklar som behandlar
kulturtidskrifter att de är en motkraft mot den starka likriktningen inom medieutbudet
och de är en plats där minoriteters intressen och samhällsdebatt kan komma fram.

Vi tycker oss under undersökningens gång funnit vissa motsägelser i vad som sagts vad
gäller tidskriftsinköpen. Alla bibliotek talar om att de i sitt bestånd vill uppnå bredd och
mångfald. Många bibliotek talar även om att de har en viktig roll i att ge också de
kulturtidskrifter vilka kan vara svåra att finna någon annanstans än på biblioteket ett
ansikte. Samtidigt som de vill uppnå dessa mål talar de också om att de i största möjliga
mån vill tillgodose låntagarnas önskemål och även se till vad de själva anser och ta
hänsyn till den budget som biblioteket har. De säger sig själva inte uppleva detta som
problematiskt men vi ställer oss frågande till om det verkligen är problemfritt att avgöra
vilka inköp som ska göras när alla dessa faktorer måste tas i beaktande. I praktiken är
detta kanske inte lika svårt som vi tror, bibliotekarier med många års yrkeserfarenhet
har antagligen lärt sig att hantera liknande problem och gå mer på sin intuition. För oss
som ser detta utifrån med en akademisk synvinkel ser kanske problemen större ut än
vad de egentligen är. Vi anser att problematiken ligger i att hålla ett brett utbud med god
kvalitet samtidigt som man ska köpa in i enlighet med önskemål och samtidigt tänka på
ekonomin.

Vi kunde med vår metod inte utröna om det existerar någon kanonbildning på
folkbiblioteken om vilka kulturtidskriftstitlar som bör finns i hyllorna. Vi har istället
funnit en idé om vikten av kulturtidskrifter på folkbibliotek. Vårt metodval var
avsiktligt kvalitativt då vi ville få en djupare förståelse för bibliotekariernas
urvalssituation. Om vi istället valt en kvantitativ ansats skulle vi kanske fått ett svar på
den hypotes vi formulerat angående en kanonbildning. De kvalitativa intervjuerna gav
oss en inblick i hur urvalsproblematiken ser ut när det gäller kulturtidskrifter på
folkbibliotek, vilket var syftet med vår undersökning.

I avsnittet 3.4.2 Bibliotek och tidskrifter redovisas resultatet av Janssons rapport vilken
vi använder som grund i vår undersökning. I rapporten framkommer att biblioteken
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väljer att köpa in tidskrifter med breda ämnen som kan tänkas få stor läsekrets istället
för tidskrifter som behöver hjälp för att säkra sin utgivning. Jansson fann också att det
på biblioteken fanns ett kulturansvar och att tidskrifterna inte bara ska finnas för
underhållning utan även som informationskälla. Trots att rapporten skrevs för sju år
sedan fann vi att detta fortfarande stämmer, biblioteken eftersträvar mångfald och bredd
i sitt medieutbud. Vi finner det intressant att det på biblioteken inte tycks ha skett några
större förändringar i inköpsförfarandena trots att Janssons rapport är några år gammal.
Detta kan helt enkelt bero på att folkbiblioteken idag har samma ideologiska tanke som
man hade för sju år sedan och därför legitimerar man fortfarande sina inköp på samma
sätt. Det kan också bero på att folkbibliotekens uppgifter inte har förändras avsevärt på
den här tiden och att tidskrifterna fortfarande fyller samma funktion på de berörda
biblioteken. Givetvis har vissa förändringar skett som till exempel det faktum att
folkbiblioteken idag får ta ansvar även för de studerande i takt med att nya högskolor
växt fram och antalet vuxenstuderande ökar.

Vi tror att bibliotekarierna som jobbar på folkbiblioteken idag bär på denna ideologi om
vad som är folkbibliotekens identitet, dess uppgift, men vi tror inte att det är en uttalad
tanke utan snarare en idé som finns både i samhället och på folkbiblioteken. Detta är en
bild som vi dessutom misstänker finns hos medborgarna i samhället och det är så de
uppfattar och anser att folkbiblioteken bör vara. Denna identitet legitimerar i sig alla
inköp, som görs till biblioteket, eftersom den omedvetet påverkar bibliotekariens beslut
då denna har en uppfattning om bibliotekets roll och gör inköpen för att uppfylla den
rollen. Men vi tror också att bibliotekarierna ibland tvingas att överge denna roll då det
är så många faktorer som påverkar dem i urvalsprocessen. Detta övergivande av rollen
och kvalitetstänkandet kan precis som Steinsaphir skriver, och som vi tar upp i 1.1
Bakgrund, vittna om en icke genomtänkt inköpspolitik eller ännu värre tvärtom en
genomtänkt anpassning efter låntagarna. Den folkbiblioteksideologi vi anser de
undersökta biblioteken sälla sig till är den grundtanken att urvalet ska främja ett bestånd
av god kvalitet. Dessa tankar återfinns i Enströms och Øroms identiteter, Audunsons
tankar om bibliotekens ideologi och i folkbiblioteksutredningen. Vi frågar oss om
biblioteken omedvetet tar ett steg ifrån detta kvalitetstänkande när de trots sin ambition
om ett brett utbud med kvalitativt innehåll starkt inriktar sig mot användares önskemål
och försöker tillgodose deras behov. Dock bör poängteras att användarnas önskemål
inte behöver betyda en kvalitetssänkning. Detta behöver inte innebära något negativt
eftersom folkbiblioteken bör anpassa sig efter användarnas behov så att dessa kan finna
vad de söker på biblioteken. Det ligger även i dess ideologi att de finns till för
användarna, det är det som är folkbibliotekens idé.

7.1 Slutkommentarer
I vår 1.1Bakgrund ställer vi oss en del frågor vilka vi under arbetets gång funnit svar på.
Vi undrade bland annat om det bland bibliotekarierna finns en idé om att deras uppgift
är att bilda låntagarna och förmedla ”rätt” litteratur. Under intervjuerna framkom det
tydligt att ingen sådan tanke existerar bland de bibliotek vi undersökt. Visst ville de se
en viss kvalitet i mediabeståndet men de ville inte skilja ut specifika medieslag utan ser
mer till helheten och hur allt fungerar tillsammans. Alla biblioteken anser att
kulturtidskriften är en viktig del i arbetet med att erbjuda en mångfald i sitt
mediebestånd men de poängterar att andra delar är minst lika viktiga. Vi frågade oss
också om det är svårare att mäta användningen av tidskrifter i jämförelse med övrig
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litteratur, det borde vara svårare att mäta tidskrifternas utlåningsfrekvens. Detta verkade
dock inte stämma eftersom man på biblioteken tydligt kunde se vilka tidskrifter som
inte användes och rensade på det sättet i hyllorna. Precis som vi skriver i 1.1 Bakgrund
upptäckte vi att inköpsdirektiv specifikt för kulturtidskrifter saknades på biblioteken
men detta orsakade inga problem vid urvalet eftersom riktlinjer finns för hela
mediebeståndet och en mängd andra faktorer måste tas i beaktande vid inköpen. Innan
undersökningen startades förmodade vi att det existerade en underliggande enighet om
vilka kulturtidskriftstitlar som platsar på folkbiblioteken. Detta visade sig inte stämma
men vi fann en samstämmighet angående varför kulturtidskrifterna är betydelsefulla på
folkbiblioteken.

I intervjuerna frågade vi biblioteken om inköpen av den tryckta kulturtidskriften har
påverkats av de elektroniskt publicerade kulturtidskrifterna. På denna fråga svarade
samtliga av biblioteken att de ännu inte har haft någon påverkan alls. Detta beror enligt
dem på att tekniken ännu inte har kommit så långt. I Kalmar nämner de att
kulturtidskriften ofta är en tidskrift med många vackra bilder och att dessa tidningar vill
läsaren kunna hålla i handen och bläddra i. Även Borgholm påpekar att bildskärmar inte
är särskilt bekväma att läsa på och att kulturtidskrifter är tidskrifter vilka kan ha
speciella layouter och papperskvalitet och att de därför är tidskrifter som man ska hålla i
handen. Många bibliotek nämner dock att de tror att e-tidskrifterna så småningom
kommer att komma mer och mer och att det ännu är för tidigt att säga hur de kommer att
påverka inköpen. Att dessa tidskrifter är på frammarsch men ännu inte har tagit plats på
folkbiblioteken tror vi kan vara ett skäl till att de undersökta bibliotekens tidskriftsinköp
inte har förändrats avsevärt sedan Janssons rapport skrevs, men om några år kanske det
ser annorlunda ut. Situationen är förmodligen redan nu annorlunda på högskole- och
forskningsbibliotek där tidskrifterna inte används i samma syfte. Vi tror att tidskrifterna,
vilka ofta är vetenskapliga, där används i forskningsarbetet och mer för att samla
information än för avslappnande läsning.

Vi tycker att den studie vi gjort är av värde och att de resultat intervjuerna gett är
intressanta. Detta trots att vi inte kan dra några generella slutsatser då vårt urval inte är
tillräckligt stort. Under arbetets gång har vi fått en förståelse för hur urvalsprocessen på
ett folkbibliotek kan gå tillväga i praktiken och vi är överraskade över den mängd
faktorer som spelar in vid detta arbete. Bibliotekariernas förmåga att kunna sammanföra
alla de olika delar som ingår i urvalsprocessen utan att för den skull uppleva detta som
en svårighet fascinerar oss.

7.2 Förslag till fortsatt forskning
Under uppsatsarbetet har nya tankar och idéer uppstått. I denna uppsats har vi undersökt
folkbiblioteks urval och inköp av kulturtidskrifter. Vi valde att avgränsa oss till tryckta
kulturtidskrifter men en mer utvecklad undersökning skulle kunna inkludera även
elektroniska kulturtidskrifter och dess hantering. I vår undersökning framkom det att de
elektroniska kulturtidskrifterna ännu inte nått folkbiblioteken men att de är på god väg
och då vore en sådan undersökning intressant. Vi fokuserade oss på kulturtidskrifterna
och hanteringen av dessa och det resulterade i att vi inte gått närmare in på
tidskriftshanteringen i stort på folkbiblioteken. En större undersökning skulle kunna gå
mer in på tidskriftshantering i stort och se vilken roll kulturtidskrifterna spelar i denna.
En sådan undersökning skulle även kunna visa vilken ställning tidskrifter
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överhuvudtaget har på biblioteken. Statens kulturråds inflytande över både
kulturtidskrifterna och folkbiblioteken är något som vi gärna skulle se undersökas. Det
skulle också vara intressant att se resultatet av ett mer övergripande arbete där fler
bibliotek deltar vilket skulle ge ett bättre statistiskt resultat ur vilket mer generella
slutsatser kan dras.

Vi valde att inte studera närmare vilka kulturtidskriftstitlar som finns på folkbiblioteken
i förhållande till deras storlek och geografiska placering. Genom att göra en sådan studie
skulle man kunna se hur bibliotekets tidskriftsbestånd påverkas av var i landet
folkbiblioteket är beläget. Hypotetiskt sett kan man anta att användarna i kuststäderna
gärna vill se marint orienterade tidskrifter medan låntagarna i inre delen av landet inte
finner liknande tidskrifter lika intressanta utan fördrar tidskrifter vilka specialiserar sig
på ämnen som berör människorna som bor där.

Det kunde också vara av värde att undersöka hur kulturtidskriftshanteringen på
folkbibliotek skiljer sig från den på högskole- och forskningsbibliotek eftersom deras
målgrupper är så olika.

Vi känner att mycket mer skulle kunna utredas inom det ämne vi valt för vår uppsats, att
göra en djupare studie av tanken om en identitetsbildning på dagens folkbibliotek skulle
vara intressant för att se vad en sådan ideologi innebär för folkbiblioteken.
Folkbibliotekets ideologi har antagligen genomgått en förändring i och med den snabba
teknologiska utvecklingen, kanske kommer bibliotekets media byta fokus från text till
bild och ljud.
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8 Sammanfattning
Syftet med denna uppsats var att undersöka den urvalsprocess som bibliotekarierna
ställs inför vid inköp av kulturtidskrifter. Vår ambition var att identifiera vilka faktorer
som påverkar det slutgiltiga urvalet och inköpet av dessa tidskrifter. Vi ville också se
om kulturtidskrifterna spelar någon roll för folkbibliotekets identitet som en kultur- och
informations- institution. För att uppfylla syftet valde vi att använda oss av dessa
frågeställningar:

1. Vad är en kulturtidskrift enligt det berörda biblioteket och på vilket sätt påverkar
denna definition och Statens kulturråds definition det berörda biblioteket vid urval och
förvärv av kulturtidskrifter?

2. Hur legitimerar berörda bibliotek de beslut som tas i den urvalsprocess som uppstår
vid inköp av folkbibliotekets kulturtidskrifter?

3. Vilken roll spelar kulturtidskrifterna för det berörda bibliotekets identitet?

Arbetet var avgränsat till att behandla enbart urval och inköp av tryckta svenska
kulturtidskrifter för vuxna. Biblioteken var också begränsade till att enbart gälla
folkbibliotek.

Frågeställningarna besvaras genom kvalitativa intervjuer med fem stycken folkbibliotek
av varierande storlek. Urvalet baserades på en tidigare rapport skriven av Britta-Lena
Jansson, rapporten behandlar tidskriftshanteringen på sex olika folkbibliotek. Dessa är
huvudbiblioteken i Borgholm, Danderyd, Kalmar, Ljusdal, Malmö och Åsele. I vår
uppsats har Malmö stadsbibliotek av olika anledningar uteslutits ur undersökningen.
Intervjuerna med samtliga av de undersökta biblioteken skedde via telefon, detta på
grund av geografisk och ekonomisk begränsning. Vi har även tagit del av listor som
förtecknar bibliotekens tidskriftsbestånd. Intervjuerna kompletteras med litteraturstudier
vilka både berör inköpspolitik och kulturtidskrifter samt deras relation till folkbibliotek.

Resultatet av intervjuerna visade att samtliga bibliotek tycker att kulturtidskrifterna har
en viktig del att fylla på folkbiblioteken, att hålla ett varierat utbud är nödvändigt för att
de ska kunna uppfylla sin kultur- och informationsroll. Den definition som Statens
kulturråd ger av kulturtidskrifter är något som alla bibliotek håller med om, två av
biblioteken ville dock göra några förändringar. Inget av biblioteken ville skilja på
tidskrifter och kulturtidskrifter när det gäller dess värde i tidskriftsbeståndet utan
betonar att tidskriftens innehåll och hur väl den passar in i det befintliga beståndet är det
viktiga. Några av biblioteken påpekade vikten av att folkbiblioteken ger möjlighet till
läsning av kulturtidskrifter som ofta inte saluförs på små orter. Tidskriftsinköpen görs
via Bibliotekstjänst men biblioteken säger att inköpssättet inte påverkar urvalet, de
framhåller istället att det finns andra faktorer vilka är mer avgörande. Ekonomi,
önskemål från låntagare och egna värderingar är de tre huvudfaktorerna som påverkar
urvalet enligt biblioteken. Biblioteken är överens om att de elektroniska
kulturtidskrifterna ännu inte påverkat inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna.

I vår analys tolkas intervjusvaren och litteraturstudierna med hjälp av två teorier, kanon-
och identitetsteorin. Dessa teorier har vi utvecklat ur de socialkonstruktivistiska
teorierna om att vårt samhälle är uppbyggt av sociala konstruktioner. Kanon är en
osynlig konsensus vilken kan existera bland grupper i samhället. Kanon kan till exempel



58

vara en måttstock för vilka litterära verk som anses vara bildningsbärare av sin tid.
Kanonteorin används i uppsatsen i ett försök att se antydningar om huruvida det
existerar någon kanonbildning bland de undersökta biblioteken om vilka
kulturtidskriftstitlar som ska finnas i hyllorna. Identitetsteorin behandlar tanken om att
det i folkbiblioteksvärlden finns en ideologi vilken man strävar efter att uppfylla. Vi
anser att folkbiblioteken har två olika roller en, kulturroll och en informationsroll, dessa
har vi befäst i den svenska folkbiblioteksutredningen Folkbibliotek i Sverige från 1984.
Teorin om en särskild folkbiblioteksidentitet används i vårt arbete för att vi har en
hypotes om att ideologin påverkar biblioteken i deras urval och inköp av
kulturtidskrifter.

Vi kunde inte dra några generella slutsatser av våra resultat på grund av att antalet
undersökta bibliotek är få, vi kunde dock se vissa tendenser vad gäller folkbibliotekens
kulturtidskriftsurval. De tendenser vi såg var att biblioteken egentligen inte definierar
begreppet kulturtidskrift eftersom de inte vill särskilja dessa från övriga tidskrifter,
istället vill de visa på vikten av tidskriftens ämne och innehåll. Varken Statens
kulturråds eller bibliotekets egna definition påverkar nämnvärt vid inköp och förvärv av
kulturtidskrifter då andra faktorer är viktigare. Vid urvalet samverkar ekonomi,
låntagares önskemål och bibliotekariens egna åsikter, det är dessa faktorer och det
faktum att kulturtidskrifterna bör finnas på folkbiblioteken för att de ska kunna uppfylla
sin kultur- och informationsroll vilka legitimerar de inköp som görs. Kulturtidskrifterna
är också viktiga för den identitet som folkbibliotekstanken vilar på, tanken om att alla
ska ha möjlighet och fri tillgång till kultur och kunskap. På folkbiblioteken ska man
kunna finna åsiktsmässig- och kulturell mångfald. Denna identitet i sig legitimerar alla
inköp som görs till folkbiblioteken.
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Bilaga 1 Intervjufrågor
Hur många filialer finns till huvudbiblioteket?

Görs alla inköp via huvudbiblioteket eller gör filialbiblioteken detta själva?

Hur stor del av det totala medieanslaget går till inköp av tidskrifter?

Har ni kulturtidskrifter på ert bibliotek?

Hur definierar ert bibliotek kulturtidskrifter?

Är detta den definition som ni baserar era urval och inköp av kulturtidskrifter på?

Vad anser ni om den definition som statens kulturråd ger?

Tycker ni att det är värdefullt/viktigt att det finns kulturtidskrifter på folkbibliotek?

- Om ja i sådana fall varför? Om nej varför inte?

Vilken roll anser ert bibliotek att folkbiblioteken spelar i samhället?

Tycker ni att det måste finnas kulturtidskrifter på folkbibliotek för att de ska kunna
uppfylla sin kultur- och informationsroll?

Anser ni att kulturtidskrifterna ger folkbiblioteken en högre kulturell status än övriga
tidskrifter?

Hur stor del av ert tidskriftsbestånd består av kulturtidskrifter?

Hur köps kulturtidskrifterna in? Tror ni att ert inköpssätt påverkar ert urval?

Finns det kulturtidskrifter som ni prenumererat på men sagt upp?

På vilka grunder togs i sådana fall det beslutet?

Vad baseras det slutgiltiga inköpet av kulturtidskriften på?

- Hur mycket betyder användarnas önskemål?

- Hur stor roll spelar ekonomin?

- Vilken betydelse har egna och kollegors åsikter och värderingar?

Finns det någon målsättning eller direktiv från kommunen eller regionen gällande inköp
av kulturtidskrifter och i sådana fall hur används dessa vid urvalet? Om riktlinjer saknas
upplevs det som problematiskt?

Vilka faktorer skulle ni sammanfattningsvis säga påverkar urval och inköp av
kulturtidskrifter och finns det någon faktor som det läggs större vikt vid?

Hur påverkas inköpen av de tryckta kulturtidskrifterna av de motsvarande elektroniska
upplagorna och e-tidskrifterna?

Detta är den definition som Statens kulturråd ger angående kulturtidskrifter, och den
definition som vi använder oss av i vår uppsats: ”Med kulturtidskrift avses en tidskrift
som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med
samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som
huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas
områden”


