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Abstract: While the Swedish media concentration increases, it becomes 

important to investigate whether mass media plays an inhibitory 

role in a democratic perspective in the development of public 

libraries' holdings. 

 The study aims to fill a knowledge gap by creating a model that can 

measure whether there is any correlation between the media 

concentration and public libraries purchases of books.  

 Our research questions are:  

 - What requirements must comply with such a model? 

 - How does the model operate in a trial? 

 The theoretical framework is based on Bourdieu’s theory regarding 

the literary field. To get answers to our questions, we used the 

method of quantitative content analysis. Our results show that the 

big publishers dominate our empirical data and that a minor part of 

what is published is presented in the media. In order to generalize 

our result a major study on the subject ought to be conducted. We 

believe that our model can provide a basis for further thesis. 
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1. Inledande kapitel 
 

I detta inledande kapitel presenterar vi grunden till föreliggande arbete. Vi går igenom 

bakgrund och problem, syfte och frågeställningar samt uppsatsens disposition. 

 

1.1 Inledning 
Mediemarknaden i Sverige står inför stora utmaningar. Ny teknik innebär nya förutsättningar 

- koncerner gör omstruktureringar och mediekoncentrationen på den svenska marknaden ökar 

alltmer. Istället för många små medieägare framträder större och mer dominerande 

mediekoncerner, där Bonnierkoncernen är det överlägset största inom flera segment. Bonnier 

AB redovisade 2010 en inkomst på den svenska mediemarknaden som uppgick till 1 752 

EUR miljoner. Jämförs detta med det näst största medieföretaget ser vi hur dominerande 

Bonnierkoncernen är. Tvåan är en sammanslagning av SVT, SR och UR, deras intäkter 

uppgick samma mätperiod till 770 EUR miljoner.  Jämför vi med KF-koncernen, som är den 

näst största aktören på bokmarknaden, blir det ännu tydligare hur stora Bonnier är. KF-

koncernen ligger på åttonde plats när det gäller de största medieföretagen, med en intäkt på 

294 EUR miljoner under samma period.  

Tittar vi på siffrorna när det gäller bokmarknaden uppgår Bonniers intäkter till 2 649,8 

miljoner Svenska kronor 2011, KF Medias intäkter är samma period 1 989,8 miljoner Svenska 

kronor. Bonnierkoncernens största bokförlag är Albert Bonnier förlag, Forum, Wahlström 

&Widstrand, Bonnier Carlsen, Bonnier Fakta och Månpocket. I Norstedts förlagsgrupp, som 

ägs av KF Media, ingår Norstedts förlag och Rabén & Sjögren. I skrivande stund har Bonniers 

dessutom gått ut med att de närmar sig lanseringen av Bookbeat som är en 

prenumerationstjänst för digitala böcker. Vi ställer oss frågan hur detta - nästintill monopolära 

ägande - påverkar de svenska folkbibliotekens mediebestånd och inköpsstrategier. Hur 

demokratiskt är det? Är det användaren, bibliotekarierna eller förlagen som styr hur beståndet 

ser ut? 

Kan detta vara en fara utifrån ett demokratiskt perspektiv? Vad händer när några få aktörer är 

så dominanta på mediemarknaden? Blir deras inflytande så stort att det kan påverka vad som 

uttrycks i massmedia? Möjligen kan en sådan koncentration fungera hämmande på 

demokratin och medborgarnas deltagande i samhällsdebatten, eftersom bredden minskar till 

fördel för ett smalare åsiktsregister då några få sätter agendan. Det faktum att medierna 

påverkar medborgarnas åsikter är något som forskaren Jonas Ohlsson hävdar i Spelar 

medieägandet roll? (2010, s. 151). Även medieforskaren  Robert McChesney pekar på detta 

och menar att mediernas påverkan på individen är så pass stor att den kan hämma demokratins 

utveckling (2001, s. 42). 

Detta är ett ämne som är av allmänt intresse. Mediekoncentration har också lyfts fram i media 

till och från genom åren. Men trots detta har få intresserat sig för att ägna ämnet någon större 

uppmärksamhet på forskningsfronten inom biblioteks- och informationsvetenskap. När 

folkbiblioteken i allt större omfattning låter användarna styra över vilken litteratur som köps 

in, skulle detta kunna innebära att det som framhävs i medierna präglar folkbibliotekens 

mediebestånd i allför hög grad, eftersom medborgarna sannolikt påverkats av massmedia.  

Vi vill ta reda på om mediekoncentrationen påverkar vilken litteratur som presenteras i 

massmedia och om det i förlängningen har inverkan på folkbibliotekens inköp av böcker. Men 
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eftersom denna fråga är för stor för att rymmas inom ramen för en kandidatuppsats ämnar vi 

istället skapa en modell som skulle kunna mäta ett eventuellt sådant samband.  

 

1.2 Bakgrund & problem 
 

De svenska folkbiblioteken hör ofta till en kommunal organisation och styrs företrädelsevis i 

en kulturpolitisk kontext. Intresset för frågan om såväl medie- som ägarkoncentration är i 

Sverige så gott som helt frånvarande inom det kulturpolitiska fältet, såsom Anna-Maria Rimm 

också konstaterar i Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet: synen på 

vertikal integration på den svenska respektive tyska bokmarknaden (2014, s. 10, 16). Detta 

trots att man på EU-nivå pekar på fenomenet som mycket angeläget. I rapporten European 

Union Competencies in Respect of Media Pluralism and Media Freedom framhålls detta 

tydligt, främst med hänvisning till artikel 10 i The European Convention on Human Rights 

och artikel 11 i Charter of Fundamental Rights of the European Union där rätten till 

yttrandefrihet behandlas (Calderaro & Dobreva 2013). 

 

De stora koncernernas dominans, inte minst Bonniers, har till och från varit föremål för 

debatt. Under Marita Ulvskogs tid som kulturminister tillsattes en kommitté med "uppdrag att 

lägga fram förslag till lagstiftning för att slå vakt om mångfalden i svenska medier och 

motverka sådan ägar- och maktkoncentration inom massmedierna som kan skada ett fritt och 

brett meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning" (Mediekoncentrationskommittén 

1999, s. 3). Dock har vare sig medie- eller ägandekoncentration fått någon större 

uppmärksamhet från politiskt håll under senare år. Kanske borde politiken ta denna fråga på 

allvar? Eftersom de svenska folkbiblioteken är tänkta att vara en demokratisk plats 

tillgängliga för alla medborgare är det viktigt att också mediebeståndet präglas av allsidighet 

och mångfald. 

 

De stora förlagen har, som vi tidigare visat, stora resurser och därmed större möjlighet till 

marknadsföring. Detta gäller främst Bonnierkoncernen med tanke på deras marknadsledande 

ställning. Deras möjlighet att påverka vad medborgarna vill läsa blir därför mycket större i 

jämförelse med de mindre förlagens. Samtidigt visar forskningen att de svenska 

folkbibliotekens utbud blir alltmer användarstyrda. Bland annat visar Söderlind och Elf detta i 

sitt arbete "Vi arbetar i medborgarnas tjänst": en kartläggning av mediestrategiskt arbete på 

bibliotek utifrån normerade dokument. Ämnet belyses genom att de pekar på att biblioteken 

som tidigare haft samlingen som utgångspunkt, nu istället har användaren och dennes behov i 

centrum (2014, s. 15). Att låta användaren styra över utbudet kan naturligtvis förknippas med 

demokratiska värderingar. Det finns också de som menar att användarstyrning är en viktig del 

för demokratin på biblioteken (Westlund 2007, s. 32-35). Men hur blir det då om någon eller 

några få redan "valt ut" vad användarna har att välja mellan? Är det då demokratiskt i sin 

renaste bemärkelse? 

 

Marknadens påverkan på beståndet kanske borde tydliggöras i folkbibliotekens medieplaner 

och styrdokument. I IFLA:s/Unescos folkbiblioteksmanifest står: "Folkbibliotekets samlingar 

och tjänster ska inte vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur 

eller för kommersiella påtryckningar" (Bibliotekens nationella manifest 2014, s. 12). Trots 

detta visar Anette Christensens masteruppsats "I valet och kvalet": urvals- och 

inköpsstrategier på svenska folkbibliotek att man inte uppmärksammar detta i det 
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mediestrategiska arbetet vid svenska folkbibliotek. Möjligen måste denna fråga föras upp på 

agendan?  

 

Många forskare befarar alltså att koncentrationen på mediemarknaden har negativa effekter på 

yttrandefrihet och demokrati. Dessa farhågor är dock främst grundade på teoretiska 

resonemang och när det gäller marknadens påverkan på folkbibliotekens inköp saknas 

forskning helt. Eftersom detta är en väldigt stor fråga som rymmer ett flertal aspekter, 

kommer den inte att rymmas inom ramen för en kandidatuppsats. För att ta reda på om vår 

hypotes - att mediekoncentrationen har påverkan på folkbibliotekens mediebestånd - stämmer, 

ämnar vi därför skapa en modell som skulle kunna mäta detta i en större undersökning. Vi 

kommer även att pröva modellen i en mindre skala, modelltest, för att ta reda på hur den 

fungerar.  

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att fylla en kunskapslucka genom att skapa en modell som kan mäta om 

det finns något samband mellan mediekoncentration och folkbibliotekens inköp av böcker. 

Detta genom att undersöka vilken litteratur som presenteras i några utvalda mediekanaler och 

jämföra detta med totalutgivningen i Sverige. 

Uppsatsens frågeställningar lyder; 

- Vilka krav ska en sådan modell uppfylla? 

- Hur fungerar modellen i ett testförsök? 

 

1.4 Uppsatsens disposition 
 

Undersökningen består, förutom detta kapitel, av ytterligare sex. I kapitel två ger vi en 

sammanställning av litteratur och tidigare forskning inom vårt ämne. Här redogörs även för 

begrepp och förkortningar som används i studien. I kapitel tre presenterar vi Bourdieus teori 

om samhällets olika fält. I kapitel fyra utvecklar vi en modell som ska kunna svara på  vår 

grundfråga: om mediekoncentrationen har påverkan på folkbibliotekens mediebestånd? 

Kapitel fem beskriver uppsatsens metod och material. Vi ger också en förklaring till vår 

avgränsning och vårt urval. I kapitel sex presenteras uppsatsens empiriska undersökning, 

vilken är ett test av den modell som utvecklats i kapitel fyra. Kapitel sju utgörs av 

sammanfattning, slutdiskussion och förslag till vidare forskning. I slutet av rapporten finns 

fyra bilagor vilka innehåller de titlar som återfinns i empirin. 
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2. Tidigare forskning/Litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel kommer vi att presentera tidigare studier i ämnet samt annat material som vårt 

arbete bygger på. 

 

2.1 Medieägande och ägarkoncentration 
 

Forskning som berör mediekoncentration, ägarkoncentration kontra yttrandefrihet, mångfald 

och demokrati har bedrivits - och bedrivs - inom flera olika discipliner. Några exempel är 

statsvetenskap, journalistik, medie- och kommunikationsvetenskap, företagsekonomi, förlags- 

och bokmarknadskunskap och litteratursociologi. Inom biblioteks- och 

informationsvetenskaplig forskning tycker vi oss se en kunskapslucka. Vi har dock 

uppmärksammat ett antal uppsatser; både kandidat- och masters-, som vi har använt. 

 

 

2.1.1 Demokratiska aspekter  

 

Litteraturvetaren Anna-Maria Rimm har forskat kring vertikal integration på bokmarknaden 

och gjort jämförelser med andra länder. I studien Ägandekoncentration, förlagsstrategier och 

litterär kvalitet - synen på vertikal integration på den svenska respektive tyska bokmarknaden 

konstaterar hon att ägarkoncentration påverkar marknadens utbud och tillgång till 

information. Hon menar att detta är en demokratifråga som förtjänar större uppmärksamhet 

både på ett kulturpolitiskt och ett vetenskapligt plan (2014, s. 12). Detta är något som även vi 

funderat kring och de problem som Rimm formulerar ligger också till grund för - och är själva 

upprinnelsen - till vår uppsats.  

 

Robert McChesney är professor och medieforskare. Han forskar kring medie- och 

demokratiaspekter. I boken All makt åt medierna eller Ge folk vad folk vill ha? ställer han sig 

frågan om medierna egentligen är en antidemokratisk maktfaktor. I boken hävdar han att så är 

fallet i hög grad i USA: “Ju rikare och mäktigare de jättelika mediekoncernerna blivit, desto 

sämre har också förutsättningarna för en demokrati med aktiv medverkan från medborgarnas 

sida blivit” (2001, s. 42). Han diskuterar vidare mediekonglomeratens makt och menar att det 

mest oroväckande inte är dessas kulturella inflytande och ekonomiska makt - utan den 

politiska makt de utövar (ibid. s. 29). Om detsamma gäller för svenska förhållanden  är detta 

viktigt att ta hänsyn till eftersom folkbiblioteken både är politiskt styrda och samtidigt ska stå 

för mångfald och vara fria från kommersiella påtryckningar. 

 

Även Gillian Doyle som är professor i medieekonomi anser att mångfald i medier är något 

som människor behöver och vill ha. Detta ger hon uttryck för i boken Media Ownership: the 

Economics and Politics of Convergence and Concentration in the UK and European Media 

(2002, s. 11f). Hennes argument mot mediekoncentration är bland annat att det skadar 

demokratin och den sociala sammanhållningen (ibid. s. 13, 26).  
 

Ben H. Bagdikian som är professor i journalistik, delar i mycket McChesneys och Doyles 

åsikter om media och demokrati. I boken The New Media Monopoly från 2004 beskriver han 

hur “The Big Five” - de fem största mediekonglomeraten i USA - utgör en kartell som 

kontrollerar mediemarknaden i landet. Han avslöjar hur flera stora medieägare i USA har 
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utnyttjat sin dominans för att föra fram de åsikter som gynnar dem själva. När boken skrevs,  

2004, fanns det alltså fem dominerande mediekoncerner i USA - 1983 fanns det femtio (2004, 

s. 16). Vi utgår från att dessa antaganden är applicerbara även på svenska förhållanden och 

menar att mycket tyder på att vi i Sverige är på väg i samma riktning. 
 

I Sverige har fenomenet dock uppmärksammats genom att en Mediekoncentrationskommitté 

tillsattes, 1999 la kommittén fram sitt betänkande Yttrandefriheten och konkurrensen (1999). 

Kommittén ansåg att lagstiftning var nödvändig för att kunna motverka ägar- och 

maktkoncentration inom massmedier. De konstaterade att många jämförbara länder har sådan 

lagstiftning. En förutsättning för lagstiftning var att en grundlagsändring kom till stånd. De 

föreslog ändringar av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Inga sådana 

ändringar har dock skett. Jonas Ohlsson utvecklar detta resonemang i Spelar medieägandet 

roll? och pekar på att även fler utredningar som tagit upp frågan förbisetts. Han har bland 

annat utgått från 2009 års nationella SOM-undersökning som visar att intresset för 

mediekoncentration är relativt lågt bland allmänheten. Detta, menar Ohlsson, beror på den så 

kallade dagordningsterorin - vilken innebär att medierna både skapar våra bilder av 

verkligheten och styr över vad vi överhuvudtaget ska tycka någonting om. ”Teorin tillskriver 

alltså medierna en betydande makt över hur opinioner skapas, utvecklas, och förr eller senare 

ebbar ut och försvinner.” (ibid. s. 151). Ohlsson framför även att en majoritet av de som ser 

frågan som angelägen också är positivt inställda till en lagändring som motverkar ägar- och 

maktkoncentration (ibid.). Det finns därmed goda skäl för att studera detta vidare och göra 

folkbiblioteksbranschen uppmärksamma på företeelsen, för att medvetandegöra hur/om 

mediekoncentrationen kan påverka medieinköpen.  

 

Ett intressant bidrag i debatten när det gäller svenska förhållanden är Mångfaldens fiende nr 

1: en studie om 2010 års mediekoncentration och dess konsekvenser för samhället. Detta 

arbete är en uppsats (både på kandidat- och magisternivå) från 2010 inom medie- och 

kommunikationsvetenskap och företagsekonomi skriven av Mattias Andersson. Syftet med 

studien är att undersöka hur landsortspressen påverkas av en ökad mediekoncentration. 

Studien bygger på semistrukturerade intervjuer med representanter från både press och 

universitet. Informanterna föreslår en rad åtgärder som kan vidtas för att bevara eller främja 

mångfalden i medierna (2010, s. 50). Återigen är man inne på att en lagändring för att 

motverka mediekoncentrationen måste till. Författaren anser att den viktigaste åtgärden för att 

bevara mångfalden är en hårdare lagstiftning som innebär ett mer begränsat ägande.  
 

Men istället för att dessa farhågor tas på allvar, gör politiken en omsvängning till förmån för 

marknaden. I Kulturutredningen (2009) föreslår man att formuleringen “kulturpolitiken ska 

motverka kommersialismens negativa verkningar” ska tas bort och ändras till: “både 

offentlighet och marknad behövs för ett fungerande samhälle och för en fungerande 

demokrati” (s. 47). Vi menar att detta ytterligare gynnar de stora koncernerna, vilket kan leda 

till en urholkning av demokratins grundprinciper. Risken är att marknaden kommer allt 

närmare biblioteken, vilket skulle kunna påverka mediebestånden att bli allt smalare. 

Eftersom folkbiblioteken skall stå för mångfald är denna fråga viktig att belysa. Även Charles 

E. Lindblom hävdar detta då han menar att marknadseliten blir tilldelad makt och inflytande 

som går stick i stäv mot den politiska jämlikheten (Lindblom 2003,  s.  237 ff.). Charles E. 

Lindblom är en amerikansk nationalekonom och statsvetare, tidigare verksam vid Yale 

universitet. Han  säger att demokratin "håller en låg nivå" på grund av marknadssystemet och 

att de stora företagen hindrar "äkta demokrati" eftersom dessa har stora tillgångar både 

ekonomiskt och socialt. Det handlar om att bolagens nära kontakter med den politiska sfären 
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möjligen har en påverkan på den politiska agenda eftersom det blir ett ömsesidigt beroende - 

samhället är helt enkelt beroende av storföretagens tillgångar (ibid.  s. 226 f).  

2.1.2 Den svenska bokmarknaden/ägarkoncentration 

 

Den svenska mediemarknaden 2013 av Staffan Sundin har gett oss en bred översikt över 

svenska medieföretag. Den ger en sammanställning av fakta och statistik med uppgifter om 

ekonomiska utfall, marknadsandelar och ägarförhållanden i Sverige och även för de största 

utländska medieföretagen. Det faktum att ägarkoncentrationen på den svenska 

mediemarknaden ökar alltmer är något som påvisas i Staffan Sundins bidrag i 

forskningsantologin Läsarnas marknad - marknadens läsare (2012). Denna rapport visar 

tydligt de stora förlagens dominans, inte minst Bonniers som inte bara äger störst antal förlag 

utan även är såväl horisontellt- som vertikalt integrerade (Sundin 2012, s. 286 ff). Med 

horisontell integration menas ett koncentrerat ägarskap inom en enskild marknad, exempelvis 

dagspress, radio eller TV. Benämningen vertikal integration innebär att ett företag är 

verksamt inom flera olika produktionsled, det vill säga att äga både företag som producerar 

och distribuerar en viss vara (Doyle 2002, s. 13). Bonniers äger, förutom alla sina bokförlag, 

även nätbokhandeln Adlibris, flera bokklubbar samt bokförsäljningen på varuhusen Åhléns 

och Rusta med mera. KF Media är bland annat ägare av Norstedts Förlagsgrupp, 

nätbokhandeln Bokus samt bokförsäljningen på Coop-butikerna (Sundin 2012, s. 286ff). 

Bonnierkoncernen innehar dessutom fler mediesektorer såsom dagstidningar, tidskrifter, TV- 

och radiokanaler etcetera. Bonniers äger exempelvis DN, Expressen, TV4, SF Film med mera. 

(Bonnier 2015). Dessa båda koncerner är alltså såväl horisontellt som vertikalt integrerade.  

 

Studien Ägandekoncentration, förlagsstrategier och litterär kvalitet - synen på vertikal 

integration på den svenska respektive tyska bokmarknaden av Anna-Maria Rimm är baserad 

på intervjuer med inflytelserika representanter från den svenska och tyska bokbranschen. 

Frågor som ställs är bland andra om man anser att vertikal integration är ett problem eller inte, 

och vilka konsekvenser den för med sig för det litterära systemet generellt. Hon undersöker 

vilka strategier förlagen använder och vilka politiska åtgärder som informanterna föreslår. Det 

diskuteras om fasta eller fria bokpriser är det mest fördelaktiga (ibid. s. 13f) och hur 

konkurrenslagstiftningen bör vara utformad (ibid. s. 20). Rimm menar att frågan om "den 

litterära kvaliteten" hotas av en vertikal integration är svår att generalisera kring eftersom 

kvalitetsbegreppet är subjektivt (ibid. s. 24). Det är på grund av denna svårighet som 

föreliggande arbete istället fokuserar på att mäta kvantitet och därmed bredden av - i detta fall 

- folkbibliotekens mediebestånd.  

 

Ann Steiner är verksam som forskare och lärare i litteraturvetenskap och förlags- och 

bokmarknadskunskap. Hon har forskat om den svenska bokmarknaden och litteraturens 

villkor och är forskningsledare för ett projekt som heter Bokhandel. Litteratur, bokmarknad 

och digital förändring. I boken Litteraturen i mediesamhället (2012) ges en samlad bild av 

hur den svenska bokmarknaden ser ut i dag och också en historisk överblick över 

bokmarknadens utveckling. Steiner pekar på att det är svårt att mäta storlek på ett förlag 

eftersom det finns olika sätt att mäta på - exempelvis hur stor utgivning eller vilka 

ekonomiska förutsättningar ett förlag har. Däremot är det lättare att urskilja de tre största 

koncernerna, vilka är Bonnierförlagen, KF-media och Forma Publishing group. Utöver dessa, 

bekräftar Steiner, finns många mellanstora och väldigt många mycket små förlag (2012, s. 79 

f).  Det är därför intressant att undersöka vilket utrymme de små förlagens titlar får, i 

förhållande till de störres, i massmedias rapportering.  

 



7 
 

Giganternas kamp - ägarkoncentrationen på svensk bokmarknad 2000-2010 är en 

kandidatuppsats av Sofia Ejheden och Malin Österman i ämnet förlags- och 

bokmarknadskunskap. Här studeras ägarkoncentrationen på den svenska bok- och 

förlagsmarknaden och dess möjliga påverkan på utgivningen sett till aspekterna debutanter 

och tie-ins. (Tie-ins är när en produkt kan finnas i flera plattformar, till exempel både som bok 

och film och som kommersiella biprodukter som exempelvis leksaker). Författarna valde 

dessa två aspekter eftersom de knyter an till både det materiella och det kulturella  kapitalet. 

De använder bland annat Charles E Lindbloms teori om marknadssystemet. Denna teori 

utmärks av att begreppet marknaden sätts in i samhället som helhet - marknadssystemet är ett 

system som kräver samordning och bygger på anpassning, men som inte har någon 

samordnare. 
 

Bokmarknaden är ett system inne i systemet, den baseras inte på centraldirigering utan 

formas istället utav två klassiska ingredisenser [sic!] i marknadssystemet, tillgång och 

efterfrågan. Den formas också av aktörerna på marknaden som gärna tar hänsyn till det 

kulturella såväl som det materiella kapitalet (Ejheden & Österman 2010, s.18). 
 

I uppsatsen återfinns många av våra tankegångar och grundfrågor, till exempel Bourdieus teori 

om det litterära fältet och mer specifikt om de olika formerna av kapital. Uppsatsförfattarna 

konstaterar att ägarkoncentrationen har ökat under den undersökta perioden men vill inte gå så 

långt som till att kalla det monopol. 
 

 

2.2 Bibliotekens roll, mediebestånd och användarstyrning 

 
När det gäller frågan om bibliotekens mediebestånd och hur mediearbete ser ut på 

folkbibliotek i Sverige är det - förutom Söderlind och Elfs studie ”Vi arbetar i medborgarnas 

tjänst”: en kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument 

- främst studentuppsatser som finns att tillgå inom ämnet. Därutöver finns en rad normerande 

dokument vilka folkbiblioteken har att förhålla sig till - bibliotekens internationella manifest, 

bibliotekslagen, kommunernas biblioteksplaner samt folkbibliotekens medieplaner.  

 

2.2.1 Styrdokument 

 

International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA):s/Unescos 

folkbiblioteksmanifest är till för att tydliggöra bibliotekens grundläggande principer och 

värdegrunder. Dessa principer gäller även för övriga manifest. Som vi nämner i inledningen, 

ska folkbiblioteken enligt folkbiblioteksmanifestet utmärkas av att vara fria från kommersiella 

påtryckningar (Bibliotekens internationella manifest 2014, s. 12). Tanken med folkbiblioteken 

är, enligt bibliotekslagen 2§, att dessa ska verka för "det demokratiska samhällets utveckling". 

Vidare uttrycks i 6§ att "Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till 

användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet 

och kvalitet".  

 

Det är med andra ord flera normerande dokument som pekar på att frågor kring demokrati och 

marknadens påverkan är viktiga att ta hänsyn till i det mediestrategiska arbetet, vilket torde 

vara en god anledning för att undersöka detta närmare. Inte minst eftersom man i flera studier 
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funnit att detta väldigt sällan, eller inte alls, finns med i eller diskuteras vad gäller 

folkbibliotekens inköpsstrategier.  

 

2.2.2 Inköp och urval 

 

Söderlind och Elf har i ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst”: en kartläggning av 

mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument" gjort en kartläggning över 

det mediestrategiska arbetet vid de svenska biblioteken. Detta har gjorts genom en granskning 

av bibliotekens medieplaner, för att ta reda på om dessa lever upp till de normerande 

dokumentens uppdragsbeskrivningar. Författarinnorna har också utfört intervjuer med 

bibliotekarier. Resultatet av kartläggningen är att användarstyrning kommer till uttryck i såväl 

medieplanerna som i det faktiska mediearbetet. Vidare urskiljs en grundläggande 

problemställning i förhållande till användarstyrning - i hur stor utsträckning bibliotekarierna 

har kontroll över urval och mediebestånd. Många uttrycker en osäkerhet när det gäller 

inköpsstrategier kopplat till det demokratiska uppdraget. Dock tycks inte frågan om 

massmedias påverkan på användaren uppmärksammats.  

 

Även i masteruppsatsen I valet och kvalet: urvals- och inköpsstrategier på svenska 

folkbibliotek (2013) av Anette Christensen har medieplaner från svenska folkbibliotek 

undersökts. Utifrån medieplanerna utkristalliserades två urvalskategorier som ofta omnämns: 

efterfrågan och kvalitet. Den absolut viktigaste faktorn vid inköp var efterfrågan. 

Kvalitetskategorin var en mindre faktor - i ungefär en fjärdedel av texterna dominerade den. 

Hon fann intresset för profilköp stort och att detta skulle kunna vara ett led i bibliotekariernas 

obenägenhet att framstå som kvalitetsbedömare. Trots folkbiblioteksmanifestets skrivning 

observeras inte heller här betydelsen av de kommersiella påtryckningarna i någon större 

omfattning i de undersökta medieplanerna. 

 

I förlagens klor: en studie av förhållandet mellan bibliotek och förlag är en magisteruppsats i 

Biblioteks- och informationsvetenskap från 2012 av Aistė Ornatavičiūtė. I den undersöks 

relationen mellan förlag och folkbibliotek. Författaren vill ta reda på om folkbiblioteken anser 

sig ha ansvar för ett varierat mediebestånd med litteratur även från mindre förlag. Empirin 

består av en undersökning som genomfördes via e-post; med sju öppna frågor som skickades 

till alla huvudbibliotek i Sverige. Även i denna studie är slutsatsen att biblioteken blivit mer 

användarstyrda än tidigare - att man oftare köper in det låntagarna önskar. Media från de stora 

förlagen dominerar i folkbibliotekens bestånd. “Smalare” litteratur finns förstås också - en del 

tack vare Kulturrådets litteraturstöd. Detta stöd är ett efterhandsstöd med syfte att främja 

utgivning av litteratur av god kvalitet. En förutsättning för beviljandet av stödet är att 

upplagan är liten. Titlar som får stödet får automatiskt också distributionsstöd. Detta innebär 

att ett exemplar av varje titel levereras till varje huvudbibliotek i landet (Steiner 2012, s. 211). 

 

Rasmus Fleischer, som forskar vid ekonomisk-historiska institutionen vid Stockholms 

universitet, lyfter i sin bok Biblioteket fram olika aspekter av urval vid svenska folkbibliotek. 

Han resonerar också kring hur biblioteken traditionellt sett köpt in böcker samt nya 

inköpsstrategier såsom exempelvis profilköp och användarstyrning. Fleischer befarar att 

folkbiblioteken blir allt mer beroende av kommersiella aktörer, men ser lösning genom en 

reglerande lagstiftning. Han föreslår exempelvis ”centraliserade inköpsprofiler i offentlig 

regi” (2011, s. 21). Även Fleischer föreslår alltså lagstiftning för att motverka bibliotekens 

beroende av marknadens aktörer.  

 



9 
 

Åse Hedemark (2009) har i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk 

studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006 studerat debatter i media som 

behandlar folkbibliotek, för att förstå vilka föreställningar och diskurser som är dominerande i 

media. En av hennes utgångspunkter är frågan om hur andra aktörer; utanför den interna 

sfären, betraktar folkbibliotekens roll och betydelse. Hedemark finner främst tre typer av 

diskurser, däribland den bokliga diskursen som är den dominerande i debatterna. Denna 

diskurs förknippas främst med tryckta böcker och kulturarvsbevarande och dess 

huvudargument är att folkbibliotekens inköp och urval bör styras utifrån ett 

kvalitetsperspektiv och inte av användarnas efterfrågan. Även om vi betonar bredden, snarare 

än kvalitetsperspektivet, utifrån ett demokratisk perspektiv kan Hedemarks studie relateras till 

våra tankar kring bibliotekens mediebestånd. Främst eftersom vi inte per automatik ser 

användarstyrning som en demokratisk urvalsprincip. 

 

 

2.3 Begreppsdefinitioner och förkortningar 

 

Mediekoncentration kan kortfattat definieras som: ”En ökning av ett eller en grupp företags 

närvaro på marknaden som resultat av skeenden som förvärv, sammanslagningar, uppgörelser 

med andra företag, eller konkurrenters försvinnande från marknaden” (Kulturdepartementet 

1995, s. 24). 

 

Ägarkoncentration är: ”när antalet ägare (kontrollörer) av [ett] företag är litet eller minskar” 

(ibid.). 

 

När det gäller begreppet medier kan detta betyda såväl massmediekanaler som förmedlar 

information eller underhållning (Weibull u.å.), som en benämning på det material som finns 

på bibliotek (Thomas u.å.). I föreliggande arbete använder vi – vad gäller den sistnämnda 

benämningen – ordet mediebestånd eller media. När vi använder oss av begreppet medier 

avses den förstnämnda.  

 

Totalutgivningen avser i föreliggande arbete den totala utgivningen enligt 

Nationalbibliografin. I denna ingår till exempel läromedel, böcker från små förlag och 

egenutgivning. Däremot ingår inte till exempel utländska böcker och e-böcker eller andra 

format än tryckt text. Nationalbibliografin anger antalet böcker som registrerats av Kungliga 

Biblioteket (Steiner 2012, s. 104 f).  

 

Förkortningar: DN = Dagens Nyheter, GP = Göteborgs-Posten, SVT = Sveriges Television, 

NB = Nationalbibliografin 
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3. Teori 
 

I detta kapitel presenterar vi Bourdieus teori om samhällets olika fält. Detta eftersom vi  

ämnar analysera vårt material i förhållande till denna teori. 

 

3.1 Bourdieus teori om samhällets olika fält 

 
Donald Broady, svensk utbildningssociolog och kultursociolog, tillika professor i pedagogik 

vid Uppsala universitet, räknas som en betydande tolkare av Bourdieu. Han menar; "Ett 

socialt fält i Bourdieus mening existerar när en avgränsad grupp människor och institutioner 

strider om något som är gemensamt för dem." Det litterära fältet är ett exempel. Verksamma 

inom detta fält är exempelvis författare, förläggare, litteraturkritiker och diverse 

kulturredaktioner (Broady 1990, s. 270). Här strider exempelvis förlag och litteraturkritiker 

om vilken som är den goda litteraturen (Broady 2000, s. 10). Det finns vissa spelregler inom 

fältet, dessa regler måste de olika aktörerna anpassa sig till (Carle 2010, s. 408). 

Bokmarknaden utgör en central del av det litterära fältet i Sverige, där de stora förlagen såsom 

Bonnier och Norstedt har ett övertag på grund av sina stora tillgångar. 

 

Inom fälten görs investeringar vilka man förväntar sig ska ge utdelning, dessa investeringar 

blir då till olika former av kapital. Bourdieu lyfter fram tre former av kapital: socialt, 

ekonomiskt och kulturellt (Ritzer 2000, s. 536). När det gäller begreppet kapital kan dessa ses 

som värden, tillgångar eller resurser vilka kan vara av symbolisk eller "ekonomisk" karaktär. 

Det är främst de symboliska tillgångarna som Bourdieu satt i fokus. Detta är något " ... som av 

sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde." (Broady 1990, s. 171). 

Broady menar att det kulturella kapitalet kan betraktas som en underavdelning till termen 

symboliskt kapital (ibid.). Det kulturella kapitalet är det vi kallar bildning och utbildning, eller 

annorlunda uttryckt - kunskap och erfarenheter. En individ som kan uttrycka sig på "rätt sätt" 

angående olika fenomen, exempelvis konst, behärskar de rätta koderna inom fältet och har 

därmed ett gott kulturellt kapital. Denna form av kapital måste erkännas som något värdefullt 

för att vara det.  

 

När det gäller det sociala kapitalet kan det ses som en slags relation, man tillhör en viss grupp 

eller skikt och har genom dessa "de rätta" sociala kontakterna kapital (Ritzer 2000, s. 535 f). 

När det gäller det sociala kapitalet menar Bourdieu att man även föds in i en viss grupp/skikt 

och får då redan här en bestämd plats i samhället (Broady 1990, s. 171).  

 

Jan Carle är docent och universitetslektor verksam vid institutionen för sociologi och 

arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Han har skrivit om Bourdieu och klassamhället. 

Carle betonar att det ekonomiska kapitalet är mer framträdande än det kulturella, men att 

dessa former av kapital även är beroende av varandra. Han tydliggör detta på följande vis:  

Genom social bakgrund, elitskolor, giftermål, släktskap, traditioner och socialt umgänge har 

maktgrupper i samhället skaffat sig kontroll över den ekonomiska makten och karriärvägarna. 

Kontrollen och makten över ekonomin förbehålls ett begränsat antal familjer tack vare 

strukturerade karriärvägar, familjerelationer, släktingar och specifika utbildningstitlar och 

industrigrenar. Det är relationer som sedan formar symbolvärden kring en social praktik 

utgående från det ekonomiska kapitalets grundvalar (Carle 2010, s. 400). 
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Bonnier, som förekommer såväl horisontellt som vertikalt inom mediemarknaden, är 

innehavare av stora kapital - såväl kulturella som sociala och ekonomiska. Eva Bonnier 

illustrerar detta i en föreläsning "Så här tror jag: vi har odlat familjemyten. Vi finns i en 

historia och är dessutom delaktiga i något större. Vi har odlat bilden av oss själva som 

kulturbärare. Det är inte bara fåfänga utan har också haft en positiv funktion" (Bonnier 2003, 

s. 28).  

 

Vem som har makten inom ett fält är beroende av vilket kapital, samt hur stort kapital de olika 

aktörerna innehar (Carle 2010, s. 408). Bonnier, men även Norstedts förlagsgrupp, som ingår i 

KF Media, innehar stora kapital på den svenska bokmarknaden. 

 

Ytterligare en viktig företeelse är vad Bourdieu kallar symboliskt våld. Detta är när en individ 

behandlas som underlägsen, förnekad resurser och begränsad i sina aspirationer och sin 

sociala mobilitet. Det utmärkande är att individen inte inser detta och ser sin situation som 

naturlig, ett exempel på detta kan vara det som historiskt kallats manlig dominering. Detta 

tillstånd infinner sig på grund av att kvinnor sett denna underordning som något naturligt, och 

de är därför medskyldiga till reproduktionen av denna dominering (Webb m.fl. 2002, s. 25). 

Bourdieu kallar detta doxa. Man accepterar ideologins regler utan att vara medveten om det 

och uppfattar inte att det kan finnas andra alternativ (ibid. s. 96). Vestheim överför begreppet 

till biblioteksvärlden och som exempel på en doxa nämner han den grundläggande 

uppfattningen att bibliotek är nödvändliga institutioner för att upprätthålla demokratin i 

samhället (Vestheim 1997, s. 106). 

 

I föreliggande arbete kommer vi att fokusera på det litterära fältet. De aktörer vi inriktar oss 

på är förlag, massmedia och bibliotek. 

 
Figur 1. visar ett av de Sociala fälten -  det litterära - samt de aktörer studien har fokuserat på. 

Sociala fält ----> Det litterära fältet ----> olika aktörer  

        

 

  

Förlag 

•Bonnier 

•Norstedts 

•  Natur & Kultur 

•Piratförlaget 

•Övriga mindre 
förlag 

Det litterära 
fältet  

Mass-
media 

•Dagspress  

•TV 

Bibliotek •Folkbibliotek 
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4. Modellutveckling 
 

För att ta reda på om vår hypotes – att mediekoncentrationen har påverkan på folkbibliotekens 

mediebestånd – stämmer, behöver vi skapa en modell som kan mäta detta. Man behöver först 

och främst ta reda på hur den totala utgivningen ser ut samt undersöka hur stor del av denna 

som köps in vid folkbibliotek. När det gäller totalutgivningen föreslår vi att man undersöker 

Nationalbibliografin (se definition; totalutgivningen) under en begränsad tid, förslagsvis tre 

år.  

När man vet hur den totala utgivningen ser ut, räknar man sedan ut hur stor andel av denna 

som köpts in under samma period på ett eller möjligen flera folkbibliotek. För att få en så 

representativ bild som möjligt vore det fördelaktigt om mätningar görs vid tre bibliotek från 

olika delar av Sverige - norra, mellersta och södra – samt kommuner vilka är ungefär lika 

stora vad gäller invånarantal. Här behöver man tillgång till de undersökta bibliotekens 

medieförvärv (utifrån totalutgivningen) under perioden. För att få dessa siffror samt vidare 

information behövs kontakt upprättas med inköpsansvarig vid respektive bibliotek.           

Figur 2. är ett utdrag ur första delen av hela vår modell (se figur 6) som visar totalutgivningen enligt NB samt de 

undersökta bibliotekens inköp av denna. 

Totalutgivning = NB                               Bibliotekens inköp 

Vi antar att det finns en skevhet mellan den totala utgivningen och bibliotekens inköp. Men 

för att se om så är fallet, behöver detta prövas. Vi kommer i föreliggande arbete göra en 

pilotstudie där detta förhållande kommer att undersökas (se kapitlet Empirisk undersökning).  

Diskrepansen mellan utgivning och inköp kan ha flera orsaker; mediekoncentration, Btj, 

användarstyrning, det/de undersökta bibliotekets/bibliotekens förutsättningar (såsom politisk 

styrning, budget, medieplaner, bibliotekariernas preferenser mm.). I föreliggande arbete har vi 

valt att granska mediekoncentration som mellankommande variabel. Eftersom 

mediekoncentrationen ökar allt mer samt har en stor påverkan på samhällets normer, ser vi 

denna som en viktig faktor att studera.  

Figur 3. visar hela modellen (se figur 6) i komprimerad form. 

Totalutgivning = NB   Mediekoncentration  Inköp: bibliotek 1, 2 och 3   

För att granska mediekoncentration och finna eventuella samband mellan Bonniers dominans 

och vilken litteratur som presenteras behöver några utvalda mediekanaler granskas. Men 

innan dess behöver vi ta reda på hur stor andel av den totala utgivningen respektive förlag står 

för. Detta görs genom en kvantitativ granskning av NB, där samtliga förlag räknas.  

Eftersom Bonnier äger DN och även TV4 anser vi dessa självklara i sammanhanget. Vi 

behöver undersöka vilken litteratur - och därmed vilket förlag som står bakom - som 

presenteras hos de olika källorna. Finns en överrepresentation av litteratur utgiven av 

Bonnierförlag i dessa källor? Är de möjligen överrepresenterade i andra källor också, eller är 

de inte överrepresenterade alls? Kan Bonnierfamiljens "storhet" möjligen belysas med 

Bourdieus tanke om kapital?  Är det Bonnier som härskar i/över det litterära fältet? För att 

kunna ta reda på dessa eventuella förhållanden anser vi därför att det, förutom att undersöka 

dessa Bonnierägda medier, även vore lämpligt att granska några andra likvärdiga medier. Vi 

föreslår Göteborgs-Posten samt SVT – SVT som motvikt till TV4 och GP i egenskap av den 

näst största morgontidningen i Sverige.  
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Nu behövs en metod för att finna om det ligger en skevhet, eller inte, i vad media lyfter fram. 

Vi har valt att mäta detta genom en kvantitativ innehållsanalys där man räknar alla förlag samt 

hur många omnämningar respektive förlag har i de undersökta källorna. Här måste man 

naturligtvis göra en avgränsning, vilken del av källorna skall mätas? När det gäller 

dagstidningar anser vi det lämpligt att göra mätningen på kultursidorna, eftersom det främst är 

på dessa sidor som litteraturen lyfts fram. I TV-kanalerna har vi valt att avgränsa oss till 

morgonprogrammen Nyhetsmorgon i TV4 samt Gomorron Sverige i SVT. Dessa program 

känns relevanta på så vis att de är relativt likvärdiga och vänder sig till en bredare publik, än 

om vi exempelvis valt Babel som är mer riktat mot en redan läsintresserad publik.   

Figur 4.  belyser sista partiet från andra delen av vår modell (se figur 6) vilken ämnar visa hur  de  massmediala 

källorna avses att mätas. 

            DN                       Andel omnämningar/Förlag  

            TV4                     Andel omnämningar/Förlag 

            GP                       Andel omnämningar/Förlag  

            SVT                     Andel omnämningar/Förlag  

Vidare behöver en undersökning av bibliotekens mediebestånd utföras, för att se om de 

omnämnda titlarna finns. Detta kan göras genom att söka i de utvalda bibliotekens 

webbkatalog.  

Figur 5. visar hur man bör undersöka hur stor andel av de omnämnda titlarna som finns i bestånden hos de 

utvalda biblioteken, vilket innebär att man bör gå från andra delen av vår modell (se figur 6) och återkoppla till 

första delen. 

            Bibliotek 1                Andel omnämnda titlar i beståndet                                                            

            Bibliotek 2                Andel omnämnda titlar i beståndet    

            Bibliotek 3                Andel omnämnda titlar i beståndet 

Här behöver man även ta fram siffror på hur många titlar, utöver de som lyfts fram i 

medierna, som finns i mediebestånden vid de undersökta biblioteken. Det är i sammanhanget 

viktigt att tänka på att det är titlar enligt NB som ska mätas och inget annat, därav behövs en 

ingående granskning av inköpta titlar under perioden göras, för att exkludera de titlar vilka 

inte finns representerade i NB - såsom utländska titlar och litteratur i annat format än tryckt 

text. 

Steg 1 – Den totala utgivningen enligt Nationalbibliografin per år, under tre år. 

Steg 2 – Hur stor del av den totala utgivningen finns i de tre undersökta bibliotekens bestånd? 

Mätperioden är tre år.  

Steg 3 – Fördelningen av förlag och titlar i NB, det vill säga hur stor andel respektive förlag 

representerar. 

Steg 4 – Totalt andel omnämningar och recensioner av litteratur, där man tittar på vilket 

förlag de omnämnda titlarna representerar. Detta mäts förslagsvis i mediekanalerna DN, TV4, 

GP och SVT.  
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Steg 5 – Hur stor andel av de omnämnda/recenserade titlarna finns i bestånden hos de 

undersökta biblioteken? 

Vidare bör man därefter ta reda på hur stor del av utgivningen respektive förlag står för. Detta 

görs genom att granska Nationalbibliografin via en kvantitativ innehållsanalys där samtliga 

förlag räknas.  Eftersom NB redovisas veckovis räknar man lämpligen vecka för vecka och 

gör därefter en sammanställning årsvis. 

Figur 6. illustrerar hur vår modell för att mäta om mediekoncentrationen har påverkan på folkbibliotekens 

mediebestånd är utformad. 

Bibliotekens inköpta titlar exklusive titlar som inte ingår i NB

NB
Totalutgivning

ÅR 2

ÅR 1 ÅR 3

B 2B 1 B 3

B 1 B 2 B 3

B 1 B 2 B 3

NB
Förlag 

(andelar)

ÅR 2

ÅR 3ÅR 1

Förlagens 

omnämnda 

titlar i 

media

TV4

SVT

DN

GP

 

 

Som synes är modellen indelad i två delar, en första där totalutgivning samt vad biblioteken 

köpt in därav räknas och en andra där förlagens representation i utgivningen (NB) undersöks. 

Vidare belyses i del två förhållandet mellan förlagens representation i NB samt vilken 

litteratur som de undersökta mediekanalerna lyfter fram (omnämner). Ett sista steg som inte 

illustreras i modellen är hur stor del av de omnämnda titlarna som finns i bestånden hos de 

undersökta biblioteken, samt hur många titlar som köpts in därutöver.  
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5. Metod och material 
 

I föregående kapitel skapade vi en modell för att kunna mäta vår grundläggande fråga: om 

mediekoncentrationen har påverkan på folkbibliotekens mediebestånd. I detta kapitel går vi 

igenom den metod vi använder i den empiriska undersökningen samt material, avgränsning 

och urval. 

5.1 Metod och tillvägagångssätt 

 

Eftersom våra frågor är specifika - de handlar om hur stor totalutgivningen av böcker är, hur 

stor andel av den som köps in till folkbiblioteken, vilka förlag som återfinns i NB och hur stor 

andel de utgör, vilka böcker som presenteras i de utvalda medierna och så vidare - är de av 

kvantifierbar art. Därför har vi valt att tillämpa den kvantitativa innehållsanalysen. Denna 

metod lämpar sig väl vid undersökning av massmedier, men kan också tillämpas på andra 

källor. Den här formen av innehållsanalys passar såväl när man är intresserad av vad som får 

utrymme i mediet, som när man är söker efter sådant som inte ges plats i detsamma (Bryman 

2011, s. 285). Även detta ligger i linje med det fenomen vi vill komma åt genom vårt syfte 

och våra forskningsfrågor. 
  
Metoden innebär att man kvantifierar, eller med andra ord räknar eller mäter hur ofta vissa 

företeelser som är viktiga för undersökningens syfte förekommer i de texter som analyseras. 

Detta kan göras antingen manuellt eller med hjälp av ett datorprogram (Bergström & Boréus 

2005, s. 50ff). I föreliggande arbete har ett manuellt tillvägagångssätt använts. 
  
Innehållsanalysen är en bra metod när man behöver strukturera upp sin empiri i bredare 

kategorier (ibid. s. 51). Vi började med att skapa en modell för att kunna mäta hur 

massmedierna - och i förlängningen mediekoncentrationen - påverkar folkbiblioteks inköp av 

litteratur. Se kapitel  Modellutveckling. I föreliggande kapitel kommer vi att beskriva den 

empiriska undersökning av vår grundmodell som vi har utfört - en slags modelltestning.   Vi 

börjar med att sortera vårt material efter de olika källorna - DN, GP, TV4 samt SVT. Sedan 

analyserade vi källa för källa. Den övergripande aspekten eller temat som vi valt ut är: förlag 

eller förlagsgrupp. 
  
Temat förlag har vi delat in i de fem kategorierna: Bonnierägda förlag, KF-ägda förlag, 

Natur & Kultur, Piratförlaget och övriga förlag. Vi har valt att i första hand titta på 

förlagsverksamhet när det gäller allmänlitteratur. Natur & Kultur är ett läromedelsförlag men 

eftersom de även ger ut en betydande del allmänlitteratur ansåg vi att de var av betydelse för 

studien. Vidare har förlagens försäljningssiffror beaktats i urvalet - där Bonnier är störst, följt 

av KF Media, Natur & Kultur och därefter Piratförlaget (Sundin 2013, s. 44). 
  
Den kvantitativa innehållsanalysen utmärks av objektivitet och systematik. Objektiviteten 

handlar om att forskarens egna värderingar inte ska påverka undersökningen nämnvärt, detta 

uppnås genom att man upprättar en tydlig ram för hur empirin skall kategoriseras och 

angripas. Systematiken innebär att regeltillämpningen ska vara konsekvent för att om möjligt 

undvika felkällor och skeva resultat (Bryman 2011, s. 282). För att kunna åstadkomma detta 

är det bra att utföra en pilotstudie. Det innebär att man, efter att ha upprättat sitt 

analysinstrument, testar en mindre del av sitt material för att ta reda på vad som fungerar 

respektive vad som inte fungerar. Sedan kan man korrigera sådant som inte fungerar innan 

man ger sig på den "riktiga" analysen (Bergström & Boréus 2005, s. 56). Trots att 
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föreliggande undersökning är en empirisk modelltestning, behövde vi även i denna genomföra 

en mindre pilotstudie för att hitta bra angreppssätt med tydliga regler för hur vi bäst skulle 

räkna vår empiri. Denna testundersökning utfördes på samtliga källor, den första veckan av 

undersökningsperioden. En betydande del av de val vi gjort i empirin - rörande priser, äldre 

verk och andra omständigheter - är också det sprunget ur insikter vi fått då den mindre 

pilotstudien utfördes.  
  
Viktiga aspekter vid en kvantitativ undersökning är validitet och reliabilitet. Graden av 

validitet avgörs av hur bra man svarat på studiens syfte och frågeställning, alltså att 

undersökningen mäter det den är ämnad att mäta. Detta handlar i denna studie både om hur 

väl vi lyckats med vår modell samt den empiriska testundersökningen. Reliabilitet handlar om 

att de mätningar som görs är konsekventa (Bryman 2011, s. 295). För att säkerställa att man 

bedömt materialet på ett konsekvent sätt, det vill säga att resultaten är överrensstämmande, 

kan man utföra en dubbelkodning. Detta innebär att en liten del av materialet väljs ut och 

kodas en gång till, sedan jämförs resultatet för att se om det båda kodningarna 

överrensstämmer med varandra. Det är även viktigt att samtliga kodare gjort likartad 

bedömning, därför är det bra om alla som kodar ett material utför dubbelkodning av samma 

del av materialet. (Bergström & Boréus 2005, s. 56.) Vi har genomfört dubbelkodning på allt 

material, detta eftersom vi först räknade antal omnämningar i källorna och sedan åter gick 

igenom dessa när vi sammanställde samtliga titlar och förlag. 
 

 

5.2 Avgränsning och urval 
 

När det gäller dagstidningar har vi valt att undersöka kultursidorna i Dagens Nyheter och 

Göteborgs-Posten. Detta valde vi eftersom det främst är på dessa sidor som litteraturen i dessa 

källor lyfts fram. Vad gäller TV-kanalerna, studerar vi morgonprogrammen Nyhetsmorgon i 

TV4 och Gomorron Sverige i SVT. Valet av TV-program gjordes utifrån att vi ansåg dessa 

program likvärdiga samt att vi ville titta på representanter från både den publika och den 

kommersiella sfären. Dessa källor representerar tre olika koncerner - Bonniers, Stampen och 

SVT.  
  
Vi har valt att avgränsa oss till perioden 5 oktober 2015 till 15 november 2015, det vill säga 

veckorna 41-46. Tanken var från början att titta på perioden 1 januari 2015 till 31 mars 2015. 

När det visade sig att TV4 inte har något arkiv när det gäller morgonprogrammen, föll denna 

idé och vi blev tvungna att välja en period i nutid. Eftersom föreliggande arbete i sig är en 

pilotstudie, skulle en längre period inte ge ett mervärde. Anledningen till att vi valt att 

fokusera på "raka" veckor är att Nationalbibliografin ges ut veckovis. 
  
Vårt material består av såväl dagspress som TV-program. Båda tillhör det journalistiska 

området, men de skiljer sig åt - dagspressen består främst av text medan TV innehåller rörliga 

bilder och ljud. Hedemark hänvisar i sin studie Det föreställda biblioteket: en diskursanalytisk 

studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006  till artikeln "Encoding, decoding" 

vilken diskuterar att bilder har en viss förmåga att representera, samt komplexiteten med att 

TV innefattas av både bild och ljud i samspel (Hall 1999 se Hedemark 2009, s. 44).  Eftersom 

vi endast är ute efter vad som framhålls samt vilka/vilken källa som lyfter fram dessa, har det 

inte varit aktuellt att ta med detta visuella. Vi analyserar enbart vilken litteratur som 

presenteras i dagspress och TV. Däremot är det viktigt att lyfta fram mediet TV som sådant då 

det är ett journalistiskt område som har stort genomslag i samhället. Bourdieu skriver i Om 
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televisionen att TV, med sin jakt på stora publiksiffror, är ett hot mot såväl kulturproduktion 

som mot den politiska sfären och inte minst mot demokratin (Bourdieu 1996/2000, s. 19). 
  
Under vår undersökningsperiod inföll Nobelpris, Augustprisnomineringar, Nordiska rådets 

litteraturpris, Svenska Dagbladets litteraturpris, Karin Boyes litterära pris, Werner 

Aspenström-priset, Gerard Bonniers essäpris, Lindgren-priset, Tucholskypriset samt bortgång 

av två stora svenska författare. När det gäller litteraturpriserna har vi valt att ta med den 

litteratur som lyfts fram i dessa sammanhang, eftersom massmedia återkommande bevakar 

och lyfter fram litteratur kring priserna. En annan viktig aspekt angående litteraturpriser är 

vilka som väljer ut och nominerar dessa. När det gäller Augustpriset är detta instiftat av 

Svenska Förläggarföreningen som är en intresseorganisation med 57 medlemmar. I styrelsen 

ingår representanter från de stora förlagen. När det gäller Henning Mankells och Göran Häggs 

bortgång har vi valt att inte ta med det som framställs eftersom det handlar om tillfälliga 

omständigheter. 
  
I tidningsartiklarna och TV-inslagen har vi räknat den litteratur där både titel och författare 

nämns. Om en titel omnämns mer än en gång samma dag i samma källa, räknas den endast en 

gång. Detta eftersom det vi vill ta reda på är vilken litteratur och vilka förlag som presenteras, 

men inte hur mycket utrymme en specifik titel får en viss dag. När det gäller annonseringar 

har vi räknat in exempelvis författarbesök på bibliotek och liknande gratisföreläsningar, dock 

har inte rena företagsannonser räknats med. Det vi har räknat är alltså inte bara recensioner 

och dylikt av nyutgiven litteratur utan alla omnämningar av litteratur under perioden.  
  
Om den litteratur som nämns finns i flera utgåvor har vi valt att räkna det förlag i vilket den 

först utgavs, så till vida det inte varit en specifik utgåva som lyfts fram t.ex. där översättare, år 

eller format angetts. När det gäller äldre verk där förlag varit svåridentifierat har vi valt att 

räkna det äldsta identifierbara förlaget.   
 

Vi har valt att endast räkna den litteratur som ges ut på svenska bokförlag. Det vi tittat på är 

recensioner och andra artiklar som behandlar litteratur. Vi har inte tagit med recensioner och 

artiklar gällande teater, dans, musik och dylikt, även om de i vissa fall grundar sig på ett 

litterärt verk. 
  
Allt som rör litteratur på kultursidorna i våra källor har kopierats. När det gäller TV-

programmen har vi spelat in och tittat igenom dem. Sedan har relevanta avsnitt, dvs. där 

litteratur omnämns, spelats in på diktafon - samtliga TV4:s program, första månaden för SVT 

(då detta ej var nödvändigt eftersom SVT har ett arkiv att gå tillbaka till, om så skulle vara 

nödvändigt) - vidare har vi gjort en kortare sammanfattning av TV-programmen i skrift. Att vi 

valt att spela in på diktafon beror på att TV4 inte har något arkiv att gå tillbaka till. 
 

Förutom ovan nämnda empiri har vi valt att titta på beståndet hos två svenska folkbibliotek. 

Det är två stadsbibliotek i mellanstora städer i Mellansverige. Vi har sökt i katalogen på 

respektive biblioteks webbsida för att se om de titlar som omnämnts finns i deras 

mediebestånd. Antal titlar vi räknat avser tiden för vår mätning, vilket betyder att titlar som 

inte fanns i beståndet vid denna tidpunkt kan finnas i bestånden hos de undersökta biblioteken 

idag. Utöver detta har vi vid ett av biblioteken tagit fram siffror på totalinköpen under år 

2014. Detta gjordes genom att vi fick tillgång till bibliotekets interna katalog, där vi sökte på 

nyförvärv 2014-01-01 till 2014-12-31, med avgränsning på Svenska som språk samt 

avgränsning tryckt text. Att få fram siffror på inköpen under vår undersökningsperiod hade 

naturligtvis varit fördelaktigt, men detta var inte möjligt på grund av inköpsrutiner.   
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Som komplement till innehållsanalysen har vi haft ett samtal med inköpsansvarig vid ett av 

dessa bibliotek. Bibliotekarien vi pratat med berättar att det görs två stora inköp via profilköp 

per år, ett under våren och ett under hösten. Profilköp innebär i korthet att biblioteken betalar 

BTJ, eller någon annan leverantör, som köper in titlar efter bibliotekens detaljerade önskemål. 

Det handlar i första hand om de storsäljande böcker som ändå kommer att efterfrågas och 

därmed köpas in. Sedan kompletterar man med inköpsförslag som kommer från användarna, 

köper nytt om något försvunnit eller gått sönder eller köper fler exemplar av vissa populära 

titlar som det blivit lång reservationskö på.  

 

När det gäller inköpsförslag har det genom detta system kommit att vara en effektivare 

hantering av dessa. Eftersom man ofta föregår användaren i och med att posterna finns och 

det syns att de är beställda blir det ett annat sätt att arbeta - det krävs bara en knapptryckning, 

att lägga in reservation på boken. Vilket betyder att, i detta fall, BTJ gör en beställning under 

våren och då läggs posterna för titlarna in i bibliotekets katalog. Dessa ankomstregistreras - 

läggs in i systemet så att det syns att exemplaret finns - sedan allteftersom de ankommer till 

biblioteket. På grund av detta kan man inte göra en mätning under endast sex veckor, en sådan 

mätning måste ske årsvis.  

 

5.3 Material 
 

Nedan beskriver vi de källor vilka vår empiriska undersökning grundar sig på.  
 

5.3.1 Utvalda dagstidningar 
  
Under de senaste tjugo åren har flera förändringar skett på den svenska 

dagstidningsmarknaden. Upplagorna har stadigt minskat och ägarkoncentrationen har ökat. 
  
Gratistidningar och dagstidningarnas nätsajter konkurrerar om läsarna. När det gäller lokala 

morgontidningar har konkurrensen på många håll helt försvunnit. Arbetarrörelsen och 

Centerpartiet som tidigare var två stora ägare inom marknaden har kraftigt minskat sitt 

dagstidningsägande (Sundin 2013, s. 19). 
  
Dagens Nyheter, som ägs av Bonnier AB, är den i särklass största pappersdagstidningen i 

Sverige, med en upplaga på 270 000.  Detta motsvarar en andel på 9,3  procent av den totala 

upplagan (ibid. s. 39). I familjen Bonniers ägo finns också Expressen, Dagens Industri, 

Sydsvenska Dagbladet, GT och Kvällsposten. Sett till den sammanlagda dagspressmarknaden 

står Bonniers bakom närmare en fjärdedel av utgivningen av dagstidningar i landet (ibid. s. 

19). 
 

I egenskap av den näst största morgontidningen i landet, valde vi Göteborgs-Posten. 

Koncernen Stampen, som ägs till största delen av familjen Hjörne, är ägare till Göteborgs-

Posten. Tidningen är den i särklass största i Göteborgsområdet. Upplagan är 200 900, vilket 

utgör 6,9 procent av den totala dagstidningsupplagan i Sverige (ibid. s. 40). Under den senaste 

tioårsperioden har Stampen expanderat genom en rad förvärv av annan landsortspress, bland 

annat VLT-koncernen och Nerikes Allehanda-koncernen. Stampengruppens femton 

dagstidningar utgör 16 procent av dagspressupplagan. Göteborgs-Posten utkommer varje dag, 

precis som Dagens Nyheter (ibid. s. 20). 
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Vi valde dessa tidningar efter storlek och eftersom de representerar två olika ägargrupper: 

Bonnier och Stampen. Båda räknas in i huvudgruppen storstädernas morgontidningar 

(Hadenius, Weibull & Wadbring  2011, s. 140f).  

 

5.3.2 Utvalda tv-program och tv-kanaler 
  
Under 1980- och 1990-talen har organisationen och tekniken kring radio och television i vårt 

land genomgått stora förändringar. I boken Massmedier: nya villkor för press, radio och tv i 

det digitala medielandskapet (Weibull & Wadbring 2014) görs en uppdelning av marknaden 

för radio och television i åtminstone fyra olika sfärer: 1) public service, 2) de privata svenska 

kanalerna, 3) internationella kanaler som sänder på svenska men som främst har andra 

sändningsområden och 4) den ideella sfären. Alla dessa sfärer återfinns också online. En 

femte sfär identifieras: tv-företag som sänder icke-tablålagd tv, till exempel Netflix. Vidare 

skulle en sjätte sfär kunna urskiljas i dagstidningarnas tv-kanaler (ibid. s. 163). 
  
I public service-sfären ingår Sveriges Television (SVT1, SVT2, Barnkanalen med flera) 

Sveriges Radio (P1, P2, P3 och P4, inklusive 25 lokalstationer) och Sveriges Utbildningsradio 

(UR) (ibid. s. 170). 
  
När det gäller den privata sfären inom television återfinns ett stort antal kanaler. De största är 

TV4, TV3, Kanal 5 och betalkanaler som till exempel Neflix och HBO Nordic (ibid. s. 182f). 
  
TV4 införde en ny organisationsform för tv med en liten central organisation och fristående 

produktionsbolag. Vid starten var TV4 den största och dominerande kommersiella kanalen på 

grund av marknätssändning som praktiskt taget nådde hela Sverige (ibid. s. 185). Numera är 

TV4 huvudkanalen i en grupp av kanaler, med bland andra kanalerna Sjuan, TV4 Sport, TV4 

Film och TV 4 Fakta. Sedan 2007 är Bonniers ensamma ägare till TV4 (ibid. s. 187). 
 

När det gäller tittartidsandelar på den svenska tv-marknaden är SVT med kanalerna SVT1, 

SVT2, SVT24, Barnkanalen och Kunskapskanalen störst med 36,6 procent år 2012. Därefter 

följer TV4-gruppen, med totalt 19 kanaler, på 29 procent (Sundin 2013, s. 53). 
  
Vad gäller de undersökta TV-programmen sänds Gomorron Sverige varje vardag klockan 

6.25 till 10.00 i SVT och Nyhetsmorgon i TV4 sänds varje morgon, vardagar från klockan 

5.50 till 10.00, lördagar och söndagar från klockan 7.55 till 11.30.  Dessa har valts utifrån att 

programmen liknar varandra, både innehållsligt och till sin form. Exempelvis finns ingen 

motsvarighet till SVT:s Babel hos TV4. Dessutom ville vi undersöka program som vänder sig 

till en bredare publik och inte - såsom Babel - som riktar sig till redan intresserade läsare. 
  

Det visade sig svårt att få fram de undersökta tv-programmens tittarsiffror. Mediemätning när 

det gäller tv-tittande utförs av företaget Mediemätning i Skandinavien AB (MMS), vars 

uppdragsgivare främst är tv-kanaler, annonsörer och mediebyråer. Tittarsiffror mäts genom en 

tittarpanel som utgörs av 1200 hushåll och motsvarar omkring 2600 personer. De 

rapporterande hushållen har en mätare med fjärrkontroll, som medlemmarna i hushållet loggar 

in sig på. Mätaren registrerar vad man tittar på genom att lyssna av ljudet (MMS 2016). 
På MMS:s hemsida finns en topplista, HotTop, som visar de mest populära programmen 

under en period avseende målgrupp eller kanal. Här kan man välja vilken tidsperiod som ska 

undersökas och en eller flera tv-kanaler, men dock högst 100 program visas. Det gick alltså 

inte att söka särskilda program. Vi gjorde flera olika sökningar, för att få fram användbara 
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uppgifter. Ytterligare ett dilemma var att dessa mätningar inte avsåg hela tv-programmen. 

Nyhetsmorgon och Gomorron Sverige har båda väldigt lång sändningstid per dag. I topplistan 

ingår delar av programmen, till exempel 18 minuter av Nyhetsmorgon, från klockan 8.37 

söndagen den 11 oktober. Det visade sig att Nyhetsmorgon, under den undersökta perioden, 

hade mycket större publik än Gomorron Sverige. Nyhetsmorgons högsta tittarsiffra under 

perioden var 688 000 personer i målgrupp 3-99 år. Denna siffra avser programmet som sändes 

lördagen den 14 november och tidpunkten 9.36. Högsta siffra för Gomorron Sverige under 

perioden avser programmet som sändes fredagen den 23 oktober - tidpunkt 8.15- och 

uppmättes till 250 000 (MMS 2016). 

5.3.3 Nationalbibliografin 
  
Ann Steiner påpekar att det saknas fullständig och pålitlig statistik över den svenska 

bokutgivningen. Detta gäller såväl den samtida som den historiska utgivningen. Vill man ha 

mer detaljerad statistik över allmänlitteraturen får man gå till Svenska Förläggarföreningens 

branschstatistik (2014, s. 104 f). Den innehåller dock endast uppgifter från medlemsförlagen 

som 2014 uppgick till 57 stycken. Enligt Svenska Förläggareföreningen är Kungliga 

Bibliotekets Nationalbibliografi den statistik som är mest komplett över bokutgivningen i 

Sverige. I Nationalbibliografin ingår även till exempel läromedel, böcker från små förlag och 

egenutgivning. Däremot finns inte e-böcker med. Nationalbibliografin anger antalet böcker 

som registrerats av Kungliga Biblioteket och är inte ett exakt mått (ibid.). 2014 visar 

Nationalbibliografin en utgivning av 14 852 tryckta böcker (Kungliga Biblioteket 2015). 

Svenska Förläggareföreningens statistik ger siffran 4 957 när det gäller nya titlar och nya 

upplagor under år 2014 (Svenska Förläggareföreningen 2014). 
  
På Kungliga bibliotekets hemsida kan man läsa att Nationalbibliografin också innehåller 

kartor, tidskrifter, dagstidningar och delar i monografi- och rapportserier. Nationalbibliografin 

är indelad i fyra delar: databasen, statistiken, veckolistan och månadslistan. I vårt arbete har vi 

använt veckolistan - en lista som publiceras varje måndag över nyutkomna böcker vilka har 

katalogiserats för Nationalbibliografin (Kungliga Biblioteket 2015).  I veckolistan ingår alltså 

även till exempel läromedel, kartor, tidskrifter, rapporter och avhandlingar. Under vår 

undersökningsperiod förekom dock inga kartor och tidskrifter i veckolistan.  Andelen 

rapporter och avhandlingar var minimal. Ungefär en tredjedel av allt som vi fann i de 

undersökta veckolistorna utgjordes av skönlitteratur för vuxna och cirka 40% var 

facklitteratur för vuxna.  
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6. Empirisk undersökning (= modelltest) och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultatet av vår empiriska undersökning, modelltest, som gjorts 

utifrån vår framtagna modell, men i mindre skala. Undersökningsperioden för denna är 

veckorna 41-46 2015, med undantag för del 1 av modellen som avser den totala utgivningen i 

förhållande till de undersökta bibliotekens inköp år 2014.  

Steg 1 - Den totala utgivningen enligt Nationalbibliografin, 2014 = 14 852 registrerade 

publikationer. 

Steg 2 - Hur stor del av den totala utgivningen finns i bibliotekets bestånd? Vi har valt att 

mäta ett av våra undersökta biblioteks totala inköp, 2014, vilket gav  siffran 6 331 stycken. 

Detta betyder att ca 43% av NB är inköpt vid det undersökta biblioteket. Dessa siffror ger oss 

en antydan om att en skevhet i förhållandet utgivning och inköp föreligger. Även om det 

troligen inte är relevant för folkbibliotek i medelstora till stora kommuner att köpa in all 

litteratur som ges ut i Sverige, kan de möjligen förväntas köpa in mer än hälften. Siffran för 

det undersökta biblioteket visar att mindre än hälften av den totala utgivningen köpts in, vilket 

är något som bör diskuteras och lyftas fram. Det finns troligen flera skäl till detta, men i stort 

handlar det antagligen om att den budget biblioteken har till medieinköp inte räcker till att 

köpa allt man vill och att biblioteken därför behöver göra val. Viss litteratur får eventuellt stå 

tillbaka på grund av att vissa medier, exempelvis e-böcker, är väldigt kostsamma. Andra 

orsaker kan ha att göra med inköpsstrategier - exempelvis användarstyrningen som kan göra 

att biblioteken behöver köpa in många exemplar av en viss bok som är efterfrågad och därmed 

genererat lång reservationskö. 

Vi kommer nedan att undersöka mediekoncentration som en mellankommande variabel. Det 

första vi behöver ta reda på är hur stor andel av den totala utgivningen respektive förlag står 

för. Detta har vi gjort genom en kvantitativ granskning av NB. I testförsöket har vi, som 

tidigare nämnts, valt att räkna de fyra största förlagen/förlagsgrupperna.  

Steg 3 - Fördelningen av förlag och titlar i NB, det vill säga hur stor andel respektive förlag 

representerar. 

Tabell 1 visar hur många titlar respektive förlag står för i Nationalbibliografin under veckorna 

41-46. Det totala antalet titlar som getts ut enligt NB under perioden är 1 154 stycken, varav 

912 representeras av den kategori vi valt att kalla övriga (förlag) och därmed representeras 

242 titlar av de större förlagen. Fördelningen i sin helhet ses i tabell 1 nedan. 

 

Tabell 1. Antal titlar per förlag i NB, 5 oktober 2015 till 15 november 2015. 

FÖRLAG 

Antal titlar i NB 

v. 41-46 

Bonnierägda  127 

KF-ägda  53 

Natur & Kultur 53 

Piratförlaget 9 

Övriga 912 

Totalt antal 1 154 
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I diagram 1 kan vi se hur stor del i procent de olika förlagens titlar utgör. De större förlagen 

(Bonnierförlagen, KF-ägda förlag, Natur & Kultur samt Piratförlaget) står för sammanlagt 

242 stycken (21%) titlar under dessa veckor, övriga förlag står för 912 stycken titlar under 

samma period, vilket är 78%.  

 

 

Diagram 1. Andel titlar/förlag eller förlagsgrupp i procent, NB 5 oktober 2015 till 15 november 2015. 

 

 

Hur ser detta ut i jämförelse med andel omnämningar i de undersökta källorna under samma 

period? Vi börjar med att visa hur mycket som ges ut enligt NB under perioden, och jämför 

det med hur många titlar som omnämns i källorna under samma period: 
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Tabell 2. Illustration över antal titlar i källorna samt NB. 

 

 

Som framgår av tabell 2 är det mycket få titlar som presenteras i våra källor med tanke på hur 

mycket som ges ut under samma period. Som vi ser omnämner DN 298 titlar medan 

Nationalbibliografins siffra ligger på 1154 titlar. Detta ger att DN lyfter fram 26 % av det 

antal titlar som finns i Nationalbibliografin. Siffrorna för GP är 237 titlar, vilket ger att den 

lyfter fram 21% av det antal titlar som finns i Nationalbibliografin. TV4 omnämner 47 titlar, 

som ger siffran 4% av det antal titlar som finns i Nationalbibliografin. En jämförelse mellan 

Nationalbibliografins siffror och SVT:s vad gäller antal titlar som lyfts fram under 

undersökningsperioden, ger att 82 titlar har omnämnts i SVT, vilket ger att källan lyfter fram 

7% av det antal som finns representeras av utgivningen. Här kan man alltså även urskilja en 

tydlig skillnad när det gäller typ av källa, där TV-programmen presenterar litteratur i betydligt 

mindre skala än dagstidningarna hos våra undersökta källor.  

 

Steg 4 - Totalt antal omnämningar och recensioner av litteratur, där vi tittat på vilket förlag de 

omnämnda titlarna representerar. Detta har mätts i mediekanalerna DN, TV4, GP och SVT.  

Tabell 3. Antal omnämnda titlar/förlag eller förlagsgrupp per källa, 5 oktober 2015 till 15 november 2015. 

  KÄLLOR   

FÖRLAG DN GP TV4 SVT  Totalt 

Bonnierägda förlag 130 79 14 24 247 

KF-ägda förlag 74 33 3 14 124 

Natur & Kultur 45 14 3 8 70 

Piratförlaget 10 10 2 3 25 

Övriga 154 101 25 33 313 

Totalt antal 

omnämningar 413 237 47 82 779 

Totalt antal titlar 

som omnämnts 
298 211 46 71 626 
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I tabell 3 ovan visas hur många titlar/förlag eller förlagsgrupp som omnämnts i de undersökta 

källorna. När det gäller det totala antalet omnämningar belyses dels det totala antalet 

omnämningar som räknats men även det totala antal titlar som omnämnts, eftersom samma 

titel ibland förekommer vid upprepade tillfällen.  

 

En anledning till DN:s höga siffror, i förhållande till GP:s siffror, beror på att de varje vecka 

har en tio-i-topplista. Denna lista är intressant av flera anledningar, dels är den baserad på 

DN:s litteraturkritikers åsikter och dels är Bonnierförlagen överrepresenterade, åtminstone 

under vår undersökningsperiod. En förklaring till den höga siffran är att DN nämner samma 

titel väldigt många gånger (se bilaga 1). Detta kan ses som ett exempel på hur DN både 

vidmakthåller och stärker koncernens ställning inom det litterära fältet.  Denna form av lista 

finns inte i GP.  
 

 

Diagram 2.  Den sammanlagda andelen omnämningar/förlag eller förlagsgrupp i samtliga källor 5 oktober 2015 

till 15 november 2015. 

 
 

 

 

I diagram 2 ovan visas en sammanställning över siffrorna för varje förlags/förlagsgrupps  

totala andel omnämningar när samtliga källor räknats ihop. 

 

När det gäller vad som lyfts fram i våra källor, det vill säga hur stort utrymme respektive 

förlag eller förlagsgrupp får, presenteras detta nedan i diagram 3 till 6.  Varje källa presenteras 

var för sig där fördelningen i procent visas i respektive diagram.  
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Diagram 3. Andel omnämnda titlar/förlag eller förlagsgrupp i procent, DN 5 oktober 2015 till 15 november 

2015. 

 

 

Som vi kan utläsa utifrån diagram 3 står övriga förlag för den största delen (37%) av 

omnämningarna och de Bonnierägda förlagen står för näst flest (32%) i DN. Jämför vi detta 

med hur mycket som getts ut enligt NB under samma period finner vi en skevhet i detta 

förhållande, där de övriga står för 78% av de utgivna titlarna under perioden medan 

Bonnierförlagen endast uppgår till 11% av utgivningen enligt NB under samma period. Alltså 

omnämns Bonnierförlagens titlar närmare tre gånger mer än dess del av totalutgivningen 

enligt NB under perioden. Även de KF-ägda förlagen har en mycket mindre del av 

utgivningen (5%) i förhållande till hur mycket de presenteras (18%) i DN, vilket faktiskt är 

närmare fyra gånger så mycket och därmed ser vi ett större glapp mellan utgivning och 

presentation an vad som gäller för Bonnierförlagen i denna källa. Även Natur & Kultur 

omnämns mer i förhållande till förlagets del av NB under perioden, men med mindre skevhet, 

Piratförlaget likaså. När det gäller de övriga förlagen gäller det omvända - dessa ger ut långt 

mer, i princip dubbelt så mycket, än vad de presenteras i DN. 

För att tydliggöra förhållandet mellan utgivning och vad som lyfts fram i källorna har 

förändringen i procent räknats ut, det vill säga att vi räknat ut hur mycket eller lite förlagen 

omnämns i förhållande till hur mycket som ges ut per förlag eller förlagsgrupp i NB. 

Exempelvis; de Bonnierägda förlagen ger ut 11% av totalutgivningen och omnämns 32% av 

den totala andelen omnämningar i DN. Formeln ser ut som följer; 

 Figur 7. Formel över förändring/skillnad i procent mellan utgivning och omnämningar 

                          

                              
      ä                   

Vilket i exemplet med Bonnierförlagens omnämningar i DN och utgivning enligt NB ger; 

                          
  

  
          

Förändringen blir således 32/11 = 2,9 som är lika med 290%.  
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Detta visar att de förlag eller förlagsgrupper som omnämns mer i förhållande till vad de ger ut 

kommer att få en hög procentsiffra. Vad gäller de övriga förlagen, som ger ut långt mer än de 

omnämns, får de däremot en lägre procentsiffra eftersom de omnämns mindre än sin 

utgivning.  

Bonnierägda = 290 % 

KF-ägda = 360%  

Natur & Kultur = 220% 

Piratförlaget = 200 % 

Övriga =  47%  

 

Diagram 4. Andel omnämnda titlar/förlag eller förlagsgrupp i procent, GP 5 oktober 2015 till 15 november 

2015. 

 

 

Enligt diagram 4 ser vi att även i denna källa, GP, står de övriga förlagen för den största delen 

(43%) av omnämningarna medan de Bonnierägda förlagen har näst flest (33%). Tittar vi på 

förhållandet mellan den totala utgivningen enligt NB och vad som presenteras i GP under den 

undersökta perioden, finner vi även här en liknande tendens som vi såg hos DN - nämligen att 

utgivningen och mediernas framställning inte korrelerar. Detta gäller för samtliga förlag, men 

i varierande omfattning. Liksom hos DN omnämns Bonnierägda förlag mer i förhållande till 

hur mycket dessa förlag ger ut, de KF-ägda förlagen presenteras närmare tre gånger  mer än 

de ger ut och Piratförlaget omnämns (4%) hela fyra gånger så mycket som de ger ut (1%) 

titlar enligt NB. 

Även Natur & Kulturs titlar presenteras i högre grad än utgivningen visar, även om detta 

glapp inte är lika stort som hos de andra förlagens. Vad avser de övriga förlagen gäller också 

här det omvända - dessa ger ut långt mer, nästan dubbelt så mycket, än vad de presenteras i 

GP. 
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Vi visar förhållandet mellan utgivning och vad som lyfts fram i källorna, genom att räkna ut 

förändringen i procent. Detta har också här beräknats enligt formeln i figur 7 och siffrorna ser 

ut som följer; 

Bonnier = 300 % 

KF-ägda = 280% 

Natur & Kultur = 120% 

Piratförlaget = 80%  

Övriga = 55%  

 

Diagram 5. Andel omnämnda titlar/förlag eller förlagsgrupp i procent, TV4 5 oktober 2015 till 15 november 

2015. 

 

 

När vi tittar på diagram 5, där TV4:s omnämningar belyses, ser vi en liknande tendens som i 

de två tidigare källorna. Men en skillnad är att de övriga förlagen omnämns i större 

utsträckning (53%) än vad de gör i DN och GP, dock är de Bonnierägda förlagens titlar även 

här näst mest omnämnda (30%). Skevheten i förhållandet utgivning och omnämningar visar 

sig även i TV4:s framställning.  

Piratförlaget är också hos TV4 de som uppvisar den största skillnaden med samma siffror som 

gällde för GP, det vill säga de innehar  1% av den totala utgivningen enligt NB under 

perioden och förlaget  står för 4% av det som framställs i källorna under perioden. Även de 

Bonnierägda förlagen uppvisar i det närmaste samma siffror som hos de tidigare angivna 

källorna, de presenteras (30%) nästan tre gånger mer än den del de utgör (11%) i NB.  

När vi tittar på KF-förlagens siffror finns det ett glapp också hos TV4, dock är det långt ifrån 

lika stort som hos de tidigare analyserade källorna, dessa förlag innehar 7% av 

omnämningarna i TV4 under perioden på samma gång som de utgör 5% av NB. Natur & 

Kultur, som innehar 5% av utgivningen enligt NB, ligger på samma siffror som hos 

föregående källa där de också här omnämns 6%. Liksom hos de tidigare nämnda källorna ger 
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de övriga förlagen ut (78%) mer än de presenteras (53%), även om glappet inte är lika stort 

som hos DN och GP.  

Vi förtydligar förhållandet mellan utgivning och vad som lyfts fram i denna källa, TV4, 

genom att räkna ut förändringen i procent. Detta har även här beräknats enligt formeln i figur 

7. Nedan anges siffrorna för förändringen i procent; 

Bonnier = 272 % 

KF-ägda = 140% 

Natur & Kultur = 120% 

Piratförlaget= 400%  

Övriga förlagen = 68% 

 

Diagram 6. Andel omnämnda titlar/förlag eller förlagsgrupp i procent, SVT 5 oktober 2015 till 15 november 

2015. 

 

 

Vad gäller SVT kan man se en liknande tendens som hos de föregående källorna - de övriga 

förlagen har flest omnämningar, 40%, följt av Bonnier med 29%. Även när det gäller 

förhållandet  mellan vad som ges ut och hur mycket som omnämns, följer det i stort de andra 

källornas siffror. Piratförlaget uppvisar också hos denna källa den största avvikelsen och 

samma siffra som hos både GP och TV4 gäller även för SVT. Hos de KF-ägda förlagen råder 

också hos SVT en stor skevhet mellan förlagens del av utgivningen (5%) enligt NB och hur 

mycket som presenteras i  källan (17%). 

De Bonnierägda förlagen visar i det närmaste samma siffror som hos de tidigare angivna 

källorna, då de presenteras (29%) närmare tre gånger mer än den del de utgör (11%) i NB. 

Även Natur & Kultur visar på glapp mellan förlagets del av utgivningen (5%) och hur mycket 

de omnämns (10%) i SVT, det visar alltså på det bubbla mot vad de ger ut enligt NB under 
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perioden. I likhet med föregående källor ger de övriga förlagen ut mer än de presenteras och 

här ser vi att förhållandet åter är i princip det dubbla. 

Även här klargör vi förhållandet mellan utgivning och vad som lyfts fram i källorna, genom 

att räkna ut förändringen i procent. Detta har också här beräknats enligt formeln i figur 7  och 

siffrorna ser ut som följer; 

Bonnier = 263 % 

KF-ägda = 340% 

Natur & Kultur = 200% 

Piratförlaget = 400%  

Övriga förlagen = 51%  

 

Steg 5 - Hur stor andel av de omnämnda/recenserade titlarna finns i bestånden hos de 

undersökta biblioteken? 

 

Tabell 4. Illustration över antal omnämnda titlar per källa,  samt hur många av dessa som finns i mediebestånden 

hos de undersökta biblioteken.  

 

 

När det gäller Bibliotek 1 finns 275 av de 298 titlar som lyfts fram i DN i bibliotekets bestånd, 

vilket betyder att de har köpt in 92% av den litteratur som presenterats i DN under vår 

undersökningsperiod. Siffrorna över Bibliotek 2 är 268 inköpta titlar av de 298 som lyfts 

fram, vilket ger att 90%  av de titlar som presenterats i DN finns i bibliotekets bestånd. 

 

När det gäller Bibliotek 1 finns 182 av de 211 titlar som lyfts fram i GP i bibliotekets bestånd, 

vilket betyder att de har köpt in 86% av den litteratur som presenterats i GP under vår 

undersökningsperiod. Siffrorna över Bibliotek 2 är detsamma, 182 inköpta titlar av de 211 
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som lyfts fram, vilket ger att 86%  av de titlar som presenterats i GP finns i bibliotekets 

bestånd. 

 

När det gäller Bibliotek 1 finns 41 av de 46 titlar som lyfts fram i TV4 i bibliotekets bestånd, 

vilket betyder att de har köpt in 87% av den litteratur som presenterats i TV4 under vår 

undersökningsperiod. Siffrorna över Bibliotek 2 är 37 inköpta titlar av de 46 som lyfts fram, 

vilket ger att 78%  av de titlar som presenterats i TV4 finns i bibliotekets bestånd. 

 

När det gäller Bibliotek 1 finns 63 av de 71 titlar som lyfts fram i SVT i bibliotekets bestånd, 

vilket betyder att de har köpt in 88,7% av den litteratur som presenterats i SVT under vår 

undersökningsperiod. Siffrorna över Bibliotek 2 är i detta fall exakt desamma, vilket ger att 

88,7%  av de titlar som presenterats i SVT finns i bibliotekets bestånd. 

 

6.1 Slutsatser av den empiriska testundersökningen  
 

I vår testundersökning har vi funnit en rad intressanta svar, som dock bör beaktas med 

försiktighet på grund av den ringa testperiod vi haft till vårt förfogande. Trots detta ger de en 

antydan om hur förhållandet kan se ut, vilket därför gör det intressant att resonera kring.  

Det första vi kunnat utläsa är att det föreligger en skevhet i förhållandet mellan utgivning och 

bibliotekens inköp, eftersom inköpssiffran i förhållande till utgivningen ligger på 43% vilket 

vill säga mindre än halva utgivningen. 

Vidare har vi sett att en klart mindre del av det som ges ut omnämns i våra källor, där den 

högsta siffran uppgår till 26% av utgivningen och den lägsta till 4% (se tabell 2). När det 

gäller hur mycket, eller snarare lite, av vad lyfts fram/synliggörs kan vi även dra paralleller 

med dagordningsteori som bland annat säger att ”man ser bara det som synliggörs”. Med 

andra ord har medierna redan gjort ett urval som påverkar användarnas val och i sin tur 

bibliotekens bestånd. Den demokratiska urvalsprincipen, att låta användaren styra utbudet, 

blir paradoxalt nog odemokratisk på så vis att ”de stora jättarna” redan valt vad som finns att 

välja mellan. Här ser vi doxan där biblioteken med sin goda tanke att vara demokratiska 

istället blir medskyldiga till reproduktionen av de stora aktörernas dominering. Som vi 

tidigare påvisat menar också betydande forskare att mediekoncentration hämmar demokratin, 

Doyle går till och med så långt att hon anser att fenomenet även skadar den sociala 

sammanhållningen. 

När det gäller de olika förlagens representation i utgivningen kan vi se att den kategori vi 

kallar övriga förlag dominerar stort. Här är det såklart svårt att dra några slutsatser då denna 

kategori utgörs av väldigt många förlag i en sammanslagning (se diagram 1). 

Vad gäller fördelningen av representerade bokförlag är de Bonnierägda förlagen - utöver de 

övriga förlagen, som utgörs av många små - dominerande i samtliga källor. Detta är inte helt 

oväntat då koncernen är marknadsledande i Sverige, en ställning de skaffat sig inom det 

litterära fältet genom innehav av ett stort kapital. När det kommer till siffrorna över hur 

mycket som omnämns i relation till hur mycket som ges ut finner vi ett liknande förhållande, 

Bonnier omnämns 263-300% mer än vad förlagen ger ut. Men denna omständighet gäller till 

viss del även för de andra stora förlagen, vilka ofta omnämns långt mer än utgivningen visar. 

Detta kan tyda på att de stora förlagen redan kan spelreglerna inom fältet, dels eftersom de 

genom sitt sociala kapital skaffat sig mer och mer kontroll över den ekonomiska makten inom 
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fältet och dels genom doxan där de övriga aktörer på fältet accepterar denna dominans utan att 

vara medvetna om sin underordning.  

Vi har alltså sett att Bonnierförlagen presenteras mycket i förhållande till sin utgivning, detta 

förhållande gäller även för de andra större förlagen, dock med en större variation än Bonnier 

som håller en mer stadigt jämn nivå. Tittar man på de KF-ägda förlagen finner vi en variation 

från 140-360%. Vad detta beror på är svårt att bedöma. Det skulle kunna handla om att 

mätperioden helt enkelt är för kort och att därför variabler såsom Nobelpris och Augustpris 

etc. kan ha stor inverkan på resultatet. Därför är en längre mätperiod nödvändig. Men det kan 

också bero på andra orsaker såsom att även dessa större förlag har en relativt stark ställning 

inom fältet, vilket kan medföra att de större förlagen ger sig själva möjlighet att synas vid 

exempelvis nomineringar och utnämningar av olika priser. Vår analys visar att Bonnier och 

Norstedts är överrepresenterade i nomineringarna av Augustpriset; dessa  kan därmed 

ytterligare manifestera sitt försprång inom fältet.  

En annan intressant aspekt som vi noterat är  att de TV-program vi granskat presenterar långt 

färre antal titlar än våra undersökta dagstidningar. Även om man kan tänka sig att det skulle 

kunna bero på programmens karaktär och att det därför kan vara svårt att jämföra 

dagstidningar och TV-program, har dessa källor ändå gjort ett val. Vad detta beror på och hur 

det påverkar inköpen borde undersökas vidare, inte minst då TV har stor genomslagskraft.  

När det gäller de undersökta bibliotekens mediebestånd har vi funnit att i princip alla de 

omnämnda titlarna finns i mediebeståndet hos våra undersökta bibliotek (se tabell 4). Den 

högsta siffran är DN:s presentation och beståndet i Bibliotek 1 med 92%, den lägsta siffran 

finner vi i beståndet hos Bibliotek 2 vilket uppnår 78% av de titlar som presenterades i TV4, 

slutligen finner vi medianvärdet 86%. Utifrån dessa siffror kan man dra slutsatsen, med 

utgångspunkt i denna undersökning, att det faktiskt spelar roll vad som lyfts fram i 

massmedia. Med hänvisning till dagordningsteorin, enligt ovan, påverkar troligen mediernas 

urval vad biblioteken kommer att köpa in, inte bara genom användarstyrningen utan troligen 

också genom andra inköpskanaler vilka även dessa influeras av vad massmedierna 

presenterar.  

Men trots att vi i vår teststudie funnit att biblioteken köper i princip allt som omnämns i våra 

mediekanaler bör dessa siffror beaktas med försiktighet. Detta beror på att vi inte med 

säkerhet kan säga att mediepresentationen har styrt inköpen. Vi kan visserligen säga att de 

titlar vilka omnämns i våra källor i hög grad återfinns i de undersökta bibliotekens 

mediebestånd. Detta kan ge oss en liten antydan om något slags samband, men det är långt 

ifrån generaliserbart. Fenomenet bör undersökas i större skala för att vi ska kunna dra mer 

generella slutsatser därutav.  
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7. Sammanfattning och slutdiskussion 
 

Att få fram siffror över totalutgivningen enligt NB fungerar bra eftersom dessa katalogiseras 

av KB och finns tillgängliga på deras webbsida. Det är ett större arbete med att ta fram 

bibliotekens inköp, men inte omöjligt att genomföra. En nära kontakt vid de bibliotek som 

skall undersökas är nödvändigt, samt tillgång till bibliotekets katalog och dess styrdokument. 

Dessutom är det nog fördelaktigt att komplettera med intervju av medieansvarig. Förutom 

detta behöver man även mäta alla förlag som förekommer i det nyinköpta mediebeståndet, 

något vi tyvärr inte haft möjlighet att göra i denna studie. Eftersom det  inte har varit möjligt 

att få fram siffror på vad som köpts in under vår undersökningsperiod på grund av bibliotekets 

inköpsrutiner,  har vi därför istället gjort en mätning av det totala nyförvärvet under ett helt år. 

På grund av denna studies relativt ringa omfång har det därför inte varit genomförbart att göra 

en analys av förlagsrepresentationen i bibliotekets totala nyförvärv. 

När det gäller den kvantitativa innehållsanalysen, där vi räknade förlagens representation i 

såväl olika mediekanaler som i Nationalbibliografin, gick detta i stort sett bra. NB var bara att 

ta fram och räkna, DN och GP likaså.  Däremot stötte vi på viss problematik när det gäller 

TV-programmen, främst Nyhetsmorgon i TV4. Dessa program arkiveras inte vilket gör att det 

försvårar insamlandet av materialet på så sätt att man måste spela in programmen i sin helhet. 

Detta gör att mycket tid krävs för inspelning och genomtittning eftersom programmet sänds 

alla dagar i veckan. Ett förslag till genomförandet av en större studie av detta slag är att man 

helt enkelt väljer att endast analysera måndag-fredag då detta följer sändningen av SVT:s 

morgonprogram Gomorron Sverige. 

Vi har funnit att biblioteken köper i stort sett allt som media lyfter fram i vår undersökning. 

För att bli mer säkra måste en mycket längre mätperiod till. Det är därför vi föreslår en 

mätperiod om tre år. Givetvis kan det uppstå förskjutningar när det gäller omnämningar och 

när de olika titlarna kommer med i NB, men görs mätningen under en treårsperiod kan man 

göra en mer ingående granskning av år två och där titta närmare på de sista veckorna under år 

ett och de första under år tre, i såväl mediekanalerna som NB och de undersökta biblioteken. 

Detta är ett troligen ett mycket omfattande arbete, men vi tror ändå att det är genomförbart.  

Ytterligare bör nämnas att det vi kan se i vår lilla teststudie kan, utifrån vårt resultat,  ge en 

aning om hur mycket som omnämns i förhållande till hur mycket som ges ut. Men detta gäller 

endast de undersökta förlagen. När det gäller kategorin övriga förlag kan vi egentligen inte 

säga om de - eller vilka av dessa - som omnämns mer eller mindre i förhållande till sin 

utgivning.  

Vi har sett att KF har stora resurser vad gäller förlagsverksamheten, men har de samma 

möjligheter när det kommer till marknadsföring? Detta tål att tänka på då Bonnier äger såväl 

dagspress som TV och film med mera. Och vidare de riktigt små förlagen - vad har dom att 

komma med/säga till om? Eller finns det andra variabler som styr? Exempelvis det faktum att 

Piratförlaget trots sin relativt lilla utgivning, i förhållande till Bonniers, får stort utrymme. 

Beror det möjligen på summan av deras olika former av kapital? Förlaget ägs av kända och 

erkända författare som redan har stort tillträde inom det litterära fältet. Dessa har därutöver - 

eller möjligen på grund av sin ställning - getts möjlighet att knyta andra erkända och kända 

författare till förlaget. Kanske är det detta som gör att inte bara Bonnier - som är giganter i 

jämförelse med de andra stora förlagen - utan även de andra större förlagen har en hel del 

inflytande på det litterära fältet? En större studie får visa om Bonnier drar ifrån de övriga stora 

förlagen eller om dessa visar sig hänga med i mediekonkurrensen. 
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För att återkomma till mätperioden av vår empiriska studie, vill vi lyfta fram såväl för- som 

nackdelar. Det faktum att vår undersökningsperiod inföll under en period med många priser 

tror vi varit en fördel för vår insikt om betydelsen av rapporteringen kring dessa utmärkelser. 

Det händer väldigt mycket under den här perioden – spekulationer kring eventuell vinnare, 

nomineringar, annonsering av vinnare och så vidare. Mer litteratur än vanligt lyfts troligen 

fram. I denna mindre studie kan resultatet bli missvisande, eftersom vi inte har någon 

möjlighet att jämföra flera tidsperioder. Därmed kan vi inte med säkerhet säga hur stor roll 

”den stora prisperioden” spelar.   

Naturligtvis kan bibliotekens budget vara en begränsning i sig, men köps det som visas i 

medierna in på bekostnad av annan litteratur som faktiskt givits ut? Detta är en viktig fråga att 

belysa och för att kunna fastställa om det förhåller sig på det viset är en mer ingående analys 

av bibliotekens inköpta böcker nödvändig att utföra. Detta kan göras genom att man i 

analysen av mediebeståndet subtraherar de omnämnda titlarna från de totalt inköpta under 

perioden, dvs. det totala inköpta titlarna minus de omnämnda titlarna, men även minus de 

litteraturstödda  titlarna, vilket bör ge oss svar på hur mycket som köps in utöver vad 

medierna lyfter fram och vad staten tillhandahåller. Det är inte ogörligt, men kräver ett stort 

arbete! 

Vår empiriska teststudie visar att biblioteken köper in så gott som alla omnämnda titlar. Den 

pekar även mot att de stora förlagen - och främst Bonnier - är överrepresenterade i mediernas 

omnämningar samt långt mer omnämnda än de representeras i förhållande till den totala 

utgivningen. Skulle ett sådant samband även yttras i en mer omfattande studie,  enligt vår 

föreslagna modell, menar vi att det i sådant fall finns en korrelation mellan medieägande, 

litteraturpresentationer och folkbibliotekens inköp. Men detta gäller alltså endast om en större 

studie visar samma tendenser som vår lilla modelltestning gjort. Om så skulle vara fallet är 

detta verkligen en fråga som bör sättas upp på den politiska agendan! Inte minst för att föra 

upp frågan vid folkbibliotekens mediestrategiska utvecklingsarbete. 

 

7.1 Vidare forskning 
 

När det gäller vidare forskning i föreliggande ämne är det främst en studie utifrån vår 

föreslagna modell som vi förespråkar. Dock med viss modifikation såsom att mätning av TV4 

förkortas till endast vardagar, men även komplettera med andra metoder såsom intervju med 

medieansvarig samt genomgång av diverse styrdokument. En annan, större förändring av vår 

modell, som vi vill föreslå är att man utför studien enbart på litteratur som riktar sig till vuxna. 

Det finns fler anledningar till detta, den enklaste orsaken är att man därmed gör studien 

mindre omfattande.  Ett viktigare motiv är dels att en mycket liten del av det som omnämns är 

barn- och ungdomslitteratur och dels förekommer skillnader i inköpsrutiner vad gäller barn 

och vuxenlitteratur.  

I en studie med ett annat forskningsperspektiv skulle man kunna undersöka andra teman, 

exempelvis recensenter. Detta skulle vidare kunna kopplas till olika aspekter såsom genus 

genom att titta på vad som lyfts fram och av vem det lyfts fram. 

Ett annat intressant fenomen som vore intressant att studera närmare, är DN:s tio-i-topplista. 

Vi såg i vår analys att de stora förlagen, framförallt Bonnier, var överrepresenterade i denna 

lista. Därför skulle det kunna vara givande att studera listan under en längre period för att se 

om vårt resultat är mer allmängiltigt. 
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Bilaga 1. 

 

 

Dagens Nyheter         

Författare Titel Förlag Genre 

Titel finns 

ej 

Antal omnämningar (om fler än 

en) 

Abdulawa, S Morgon iJenin Norstedts skönlitt.     

Abdulawa, S Det blå mellan himmel och hav Norstedts skönlitt.     

Adbåge, E Nu är det sent Rabén och Sjögren B&U   3 

Ajvide Lundqvist Rörelsen Ordfront Skräck   4 

Alakoski, S Svinalängorna Bonnier skönlitt.     

Aleksijevitj Bön för Tjernobyl Ersatz Facklitt.   2 

Aleksijevitj De sista vittnena Ersatz Facklitt.   7 

Aleksijevitj Kriget har inget kvinnligt ansikte Ersatz Facklitt.     

Aleksijevitj Tiden secon hand - slutet f r den… Ersatz Facklitt.     

Aleksijevitj Zinkpojkar Ersatz skönlitt.     

Alexis Olssin, P Tennis Drucksache Poesi B1, B2   

Almond, D En sång till Ella Berghs B&U     

Angerborn, I Sorgfjäril Rabén och Sjögren B&U     

Angerborn, I Tredje tecknet Rabén och Sjögren B&U     

Andersen, J Denna dagen, et liv Norstedts Gcz…     

Anderson, L H Skärvor av minnen Lavender lit B&U     

Andersson, L Egenmäktigt förfarande N&K skönlitt.     

Andrews, J Jag och Earl och tjejen som dör W&W B&U     

Aurell, T Pingstbrud Bonnier skönlitt.     

Axelsson, S Ett eget liv Ordfront skönlitt.   3 



 

Babjenko, A Bilder av ett litet krig Ersatz Facklitt.   2 

Babjenko, A Dagar i Alchan-jurt Ersatz skönlitt.     

Babjenko, A Krigets färger Ersatz Lz…   2 

Badawi, R 1000 piskrapp Svenska PEN Facklitt. B2 2 

Bannerhed, T I starens tid Weyler Facklitt.   2 

Bannerhed, T Korparna Weyler Facklitt.     

Berggren, H m.fl. Är svensken människa? Norstedts Facklitt.     

Bergman, H En döds memoarer Bonnier skönlitt.     

Bergqvist, E Inte är vind Bonnier Poesi     

Bivald, K Livet, motorcyklar och andra… Forum skönlitt.     

Bjärbo, L Djupa ro Rabén och Sjögren B&U     

Bjärvall, K Yes! Därför köper vi det vi inte behöver Ordfront Facklitt.   2 

Björk, N Lyckliga i alla sina dagar W&W Facklitt.     

Blasim, H Irakisk kristus Albert Bonniers skönlitt.   6 

Blixen, K Babettes gästabud Forum skönlitt.     

Bojs, K Min europeiska familj Bonnier Facklitt.   3 

Bolton, S Små svarta lögner Modernista Deckare     

Brunnström, L m.fl. Den (o)hållbara förpacknigen Balkong förlag Facklitt.     

Brussig, T Hjältar som vi N&K skönlitt. B1   

Brussig, T På den kortare sidan av Sonnenallé N&K skönlitt. B1   

Buruma, I År noll : historien om 1945 N&K Facklitt.   3 

Bylund, J Stockholmsjävlar Forum skönlitt.     

Böll, H Doktor Murkes samlade tystnad Lindelöws skönlitt.     

Carlberg, I Det står ett rum här och väntar på dig Norstedts Lz…     

Carrasco, J Flykten N&K skönlitt.   2 



 

Cartarescu, M Levanten österlandet Bonnier skönlitt.     

Cedequist, J Kanalplan 100 år Hammarby IF och … Facklitt. B1, B2   

Cixous, H Inuti Modernista skönlitt.     

Cixous, H Medusas skratt Modernista skönlitt.     

Colgan, J Det lilla bageriet på strandpromenaden Massolit skönlitt.     

Combüchen, S Spill : en damroman Norstedts skönlitt.     

Dahlberg, G Att umgås med spöken Ruin skönlitt. B1   

Dahlén, M Nextopia Volante Facklitt.     

Danius, S Husmoderns död Bonnier Facklitt.     

Darrieussecq, M Man måste älska männen mycket Norstedts skönlitt.     

Davidsson, C Höga berg och djupa dalar Albert Bonniers skönlitt.     

DeLillo, D Vitt brus Bonnier skönlitt.     

Didion, J Et år av magiskt tänkande Atlas Gz…     

Diderlaurent, J-P Mannen som läste högt på 6.27-tåget Norstedts skönlitt.   2 

Donner, J Sverige : resor i ett främmande… Albert Bonniers Facklitt.   4 

Donner, J Sverigeboken Albert Bonniers Facklitt. B2 2 

Dostojevskij, F Onda andar W&W skönlitt.     

Dunca, P m.fl.  Regi Bergman Bonnier Ikz…     

Edström, V Astrid Lindgren : vildtoring och… Rabén och Sjögren Gcz…     

Einhorn, L Ninas resa Prisma Lz…     

Ekman, K Då var allt levande och lustigt Albert Bonniers Cjz…   4 

Ekman, K Skraplotter Albert Bonniers skönlitt.     

Elmbrandt, B Innan mörkret faller Atlas Facklitt.   2 

Enquist P O Ett annat liv Norstedts skönlitt.     

Erba, A Blodsbunden Albert Bonniers skönlitt.     



 

Ericsson, D Vad skulle vi göra om vi inte var rädda? Lindelöws skönlitt. B1   

Eriksson, C De försvunna Forum Deckare     

Fagerholm, M Den amerikanska flickan Bonnier skönlitt.     

Fare, S Brunkeberg och torget som försvann Trafik nostalgiska Facklitt. B2   

Ferri, J-Y m.fl. Caesars papyrus Egmont Pubishing B&U B2   

Fioretos, A Mary Norstedts skönlitt.   9 

Flygt, T Underdog Norstedts skönlitt.     

Folkhammar, K Magisterlekarna N&K skönlitt.   2 

Forssén Ehrlin, C-J Kaninen som så gärna ville somna Ehrlin B&U     

Fosse, J Trilogin Bonnier skönlitt. 

 

  

Foster, Å Förresten gör folk så märkliga saker… Forum skönlitt.     

Frame, J Lagunen Bonnier skönlitt.     

Franzen, J Renhet Bonnier skönlitt.   4 

Fredriksson, A Tidsdagsklubben Forum skönlitt.     

Frostenson, K Sånger och formler W&W Poesi   2 

Gardell, M Raskrigaren Leopard Facklitt. B2   

Gatti, F Peståren Leopard skönlitt.     

Gay, R Bad feminits Albert Bonniers Facklitt.   2 

Gay, R I vilt tillstånd Albert Bonniers skönlitt. B1   

Gedin, P Isaac Grünewald : modernist… Bonnier Ibz…     

Gogol Kappan Norstedts skönlitt.     

Goscinny, R Asterix och vikingarna Egmont Pubishing B&U     

Green, G Honorärskonsuln Norstedts skönlitt.     

Grass, G En invecklad historia Bonnier skönlitt.     

Gulliou, J På jakt efter spioner och scoop Norstedts Gcz… B1, B2   



 

Gunér, E m.fl. Nina och snäleoparden Norstedts B&U     

Gustavsson, H Iggy 4-ever Galago B&U B1   

Götestam, A Magiska fingrar Unga Lava B&U     

Haag, M Det är något som inte stämmer Piratförlaget skönlitt.   2 

Hagerman, M Käraste Herman Norstedts Lz…   5 

Hallström, S Jag vill att mina barn ska tillhöra Norstedts Poesi B1, B2   

Hammarskiöld, A 

m.fl. Minnets stigar Bonnier Facklitt.     

Hanson, C Masja Albert Bonniers skönlitt.     

Harrison, D Stora döden Ordfront Facklitt.     

Hassen Khemiri, J Allt jag inte minns Bonnier skönlitt.   7 

Hassen Khemiri, J Jag ringer mina bröder Bonnier skönlitt.     

Healy, E Elisabeth är försvunnen Forum Deckare     

Helander, K En teater f r alla sinnen : 30 år med… Stockholmia Facklitt. B1, B2   

Henry Ja, jag har men, hurså? Forum Facklitt.     

Highsith, P Främlingar på ett tåg Modernista Deckare     

Hilton, J Monster i garderoben N&K Ikz   3 

Hirdman, Y Den r da grevinnan : en europeisk… Ordfront Lz…     

Hitler, A Min kamp Shildt Lz… B1   

Hjertzell, M Vad gör man inte Gilla böcker B&U     

Holmberg, Bo R Eddie Bolander & jag Norstedts B&U     

Holmqvist, M Djursholm : Sveriges ledarsamhälle Atlantis Facklitt.   2 

Houellebecq, M Elementarpartiklarna Bonnier skönlitt.     

Houellebecq, M Kartan och landskapet Bonnier skönlitt.     

Houellebecq, M Plattform Bonnier skönlitt.     

Houellebecq, M Refug Bonnier skönlitt.     



 

Houellebecq, M Underkastelse Bonnier skönlitt.   5 

Houellebecq, M Konkurens till döds Fisher och co skönlitt.     

Howley, K Ringens härskare N&K Facklitt.     

Hägg, G 1001 böcker du måste läsa innan du dör Bonnier Facklitt.     

Höglund, A Att vara jag Piratförlaget B&U     

Höglund, A Kan du vissla, Johanna? Bonniers juniorförlag B&U     

Höglund, A Mina och Kåge Alfabeta B&U     

Höglund, A Månen blev rädd Raben & Sjögren B&U     

Höglund, A Nattresan Bonniers juniorförlag B&U B2   

Höglund, A Om detta talar man endast med kaniner Piratförlaget B&U     

Höglund, A Sagan om pannkakan Opal B&U     

Indrason, A Den som glömmer Norstedts Deckare     

Jangfeldt, B Med livet som insats W&W Gz…     

Jansson, T Sent i november Shildt B&U     

Johannisson, K Den sårade divan Bonnier Facklitt.   7 

Jonasson, J Mördar-Anders och hans vänner Piratförlaget skönlitt.     

Jonsson, M Emelie Nicklasson och jag Alfabeta B&U B2   

Jägerfeld, J Här ligger jag och blöder Gilla böcker B&U     

Kadefors, S Sandor slash Ida Bonnier Carlsen B&U     

Karlsson, E m.fl. Snöret, fåglen och jag Hippo B&U     

Karlsson, S-O Västmanland N&K skönlitt.     

Karlsson, Y m.fl. Skriv om och om igen Huddinge : X Publ. B&U     

Kepler, L Playground Bonnier Deckare     

Kieri, K Dansar Elias?Nej! Norstedts B&U     

Kihlgård, P Serenader två Albert Bonniers skönlitt.     



 

Kindblom, M Den svenska dr mfabriken… Carlsson Facklitt. B2   

Kleberg, L Vid avantgardets korvägar : om… N&K Gz… B2   

Klein, N Det här förändrar allt Ordfront Facklitt.   3 

Klemperer, V LTI : tredje riktes språk Glänta förlag Facklitt.     

Klougart, J Om mörker Albert Bonniers skönlitt.     

Knausgård, K O Min kamp Norstedts skönlitt.   2 

Knausgård, K O Ut ur världen Norstedts skönlitt.   2 

Kristensen, M Kolbarnet Leopard Deckare     

Kvint, K Astrid i vida världen : sannsagan om.. Kvint Gcz…     

Kärnborg, U Klickokratin Atlas Facklitt.     

Lapidus, J Snabba cash Bonnier Deckare     

Larsmo, O Djävulssonaten Bonnier Facklitt.     

Larsson, L-O Gustav Vasa : Landsfader eller tyrann Prisma Facklitt.     

Lawrence, D H Mannen som dog Tiden skönlitt.     

Lee Masters, E Spoon river Prisma Poesi     

Lerin, L Axelns tid Albert Bonniers Ibz…     

Lerin, L Naturlära till varje pris Albert Bonniers Ibz…     

Liksom, R Hytt nr 6  W&W skönlitt.     

Liksom, R Sånt är livet W&W skönlitt.   2 

Lind, J Vita kommun Kabusa Poesi B1   

Lind, Å m.fl. Mormors sjal Raben & Sjögren B&U     

Lindbäck, J Jan Svensson Lilla Piratförlaget B&U     

Lindenbaum Gittan och gråvargarna Norstedts B&U     

Linder Krauklis, A-K Finna dolda ting Galago Facklitt B1, B2   

Linder Krauklis, A-K De övergivnas armé Norstedts Facklitt.     



 

Lindgren, A Krigsdagböcker Salikon Gcz…     

Lindgren, A Dina brev lägger jag under madrassen Salikon Gcz…     

Lindgren, T Nåden har ingen lag Norstedts skönlitt.     

Lindqvist, C Qin Albert Bonniers Facklitt.     

Lindström, A Alla går iväg Alfabeta B&U     

Lindström, K m.fl. Din tur, Adrian Mirando B&U     

Linton, M Knark Atlas Facklitt.   3 

Long, M-C Den blomstertid nu kommer Opal B&U     

Lundqvist, U Århundradets barn : fenomenet… Raben & Sjögren Gcz…     

Löwengrip, I Egoboost Bonnier Facklitt.     

Löwengrip, I Isabellas hemligheter Bonnier Facklitt.     

Lövestam, S Som eld Lilla Piratförlaget B&U     

Mahmoud, A Mellan rummen Atlas Inz… B2   

Malmquist, T I varje  gonblick är vi fortfarande… N&K skönlitt.   5 

Mann, T Frihetens problem Albert Bonniers Facklitt.     

Mansfield, K Trädgårdsfesten Ellerström skönlitt.     

Mantel, H Mordet på Margaret Thatcher Weyler skönlitt.     

Melin, M Mycket mer än en puss Norstedts B&U     

Michaelis, A Nashville eller vargleken Opal B&U     

Mohtadi, L Den dag jag blir fri N&K Gcz…     

Mossaed, L Ja föder rådjuret Lejd Poesi     

Naumann, C Bära barnet hem N&K skönlitt.   4 

Naumann, C Springa med åror Bonnier skönlitt.     

Ndiaye, M Mitt instängda hjärta N&K skönlitt.     

Ndiaye, M Tre starka kvinnor N&K skönlitt.     



 

Ndiaye, M Ladivine N&K skönlitt.     

Niemi, M Populärmusik från Vittula Norstedts skönlitt.     

Nilsson, F Jagger, Jagger N&K B&U     

Nilsson, F Ishavspirater N&K B&U   2 

Nilsson, O Isidor och Paula N&K skönlitt.     

Nilsson, P Svenne Rabén & Sjögren B&U     

Nilsson, U m.fl. Adjö, Herr Muffin Bonnier Carlsen B&U     

Niven, J Som stjärnor i natten Lilla Piratförlaget B&U   2 

Nodov, F Svart kvinna N&K Facklitt.     

Nordqvist, S Var är min syster? Opal B&U     

Nyström, M Eviga ögonblick Fri tanke Facklitt.     

Ohlsson, B Gregorius Bonnier skönlitt.     

Ohlsson, K Mysteriet på Hester Hill Lilla Piratförlaget B&U     

Olausson, S Det kunde varit jag Kartago Lz…     

Olsson, L Världen på vinden Rabén & Sjögren B&U     

Paulsen, R Vi bara lyder Atlas Facklitt.   2 

Pehrsso, L Den nya staden Albert Bonniers Facklitt.   2 

Penny, L Sex, lögner och revolution Ordfront Facklitt     

Persson, G Min väg, mina val Bonnier Lz…     

Piketty, T Kapitalet i det tjugoförsta århundradet Karneval Facklitt.     

Pleijel, A Spådomen Norstedts skönlitt.   3 

Pulkkinen, R Främlingar Norstedts Fantasy     

Quick, M Medieplanering f r folkbibliotek… Btj Facklitt.     

Ramnek, C Från ateljén : en bok om att göra  N&K Ibz… B2   

Ramqvist, K Den vita staden Norstedts skönlitt.   2 



 

Rasch, E Tår och skratt Norstedts Ikz…     

Red. Etiska perspektiv inom arkeologin Arkeologiska ints. Lund Rapport B1, B2   

Red. Mediebilden av Romer 

Institutet för 

mediestudier Rapport B1, B2 3 

Red.  Rummet Galago Facklitt. B2 3 

Red. Rättviseförmedilngens rapport Rättviseförm. Rapport B1, B2   

Red. Svenska akademiens ordbok Gleerup Facklitt.     

Red. S dra Ängby : modernism, arkitektur… Carlsson Facklitt. B1, B2   

Robinson, M Lila Weyler skönlitt.   3 

Rosenberg, G 

Ett kort uppehåll på vägen från 

Auschwitz Bonnier Lz…     

Roth, J Radetzkymarschen Bonnier skönlitt.     

Rowell, R Komma fram Gilla skönlitt.     

Rubstein, L Ryska dagsedlar Ersatz skönlitt. B2   

Rydholm På tur med Trenter Trafik-nostalgiska… Gcz…     

Sandberg, K Liv till varje pris Norstedts skönlitt.   2 

Schiefauer, J pojkarna Bonnier B&U     

Schulman, A m.fl. Tid : livet är inte kronologiskt Bookmark Gcz…   2 

Sebold, A Flickan från ovan Bonnier skönlitt.     

Sem-Sandberg, S De fattiga i Lodz Bonnier skönlitt.     

Sexton, A Sanningen de döda vet Ellerström Poesi     

Skriner, E Bondeoffer Ordfront Deckare     

Sköld, M Äntligen diktaur : Reportage om det… N&K Facklitt.     

Slaughter, K Det vackraste Harper Collins Thriller     

Snyder, C Löparflickan Albert Bonniers skönlitt.     

Solnit, R Män förklarar saker för mig Daidalos Facklitt.     



 

Stark, U m.fl. Göran och Draken Rabén & Sjögren B&U     

Stoor, S Bli som folk Norstedts skönlitt.   2 

Strandberg, M Färjan Norstedts Skräck   2 

Strömstedt, M Astrid Lindgren : en levnadsteckning Rabén & Sjögren B&U     

Sturmark, C Upplysning i det 21:a århundradet Fri tanke Facklitt.     

Sundbaum-Melin, A Hon & han : en kärlekshisoria mellan… Norstedts skönlitt.     

Sundbaum-Melin, A Singel i Sumpan Norstedts skönlitt.     

Sundbaum-Melin, A Sumpan forever Bilda Facklitt. B1, B2   

Svanberg, F Människosamlarna Statens historiska… Facklitt. B1, B2   

Svening, O De stolta förlorarna Sekel Facklitt B2   

Svening, O H vdingen : Hjalmar Branting… Bonnier Lz…     

Söderberg, H Doktor Glas Bonnier skönlitt.     

Söderberg, M Athena Gilla böcker B&U     

Sörlin, S Världens ordning N&K Facklitt.     

Thorell, C Jungfrukällorna Bonnier Poesi     

Thorvall, K Flickan i verkligheten Bonnier skönlitt.     

Thydell, J  I taket lyser stjärnorna N&K B&U     

Toibin, C Nora Webster Norstedts skönlitt.     

Tokarczuk, O Jacobsböckerna Ariel skönlitt. B1   

Torp, E När jobbet skadar själen Atlas Facklitt.     

Tovelisa Hemma Pagina Facklitt. B1, B2   

Tranströmer, T 17 dikter Bonnier Poesi     

Tranströmer, T Den stor gåtan Bonnier Poesi     

Tranströmer, T Det vilda torget Bonnier Poesi 

 

  

Tranströmer, T För levande och döda Bonnier Poesi     



 

Tranströmer, T I arbetets utkanter Albert Bonniers Gcz…   2 

Tranströmer, T Sorgegondolen Bonnier Poesi     

Tranströmer, T Östersjöar Bonnier Poesi     

Tromly, S Det är dags att inte freaka ut Opal B&U     

Tydell, J I taket lyser stjärnorna N&K B&U     

Törnebohm, T Arktisk feber Ord & visor Facklitt. B2   

Törnqvist, L Man tar vanliga ord : att läsa om… Salikon Gcz…     

Uddenberg, N Ideér om livet N&K Facklitt.     

Uddenberg, N Lidande & läkedom Fri tanke Facklitt.     

Ulmaja, N ABC och allt om D Bonnier B&U     

Uusma, B Expeditionen : min kärlekshistoria Norstedts Facklitt.     

Von Bremzen, A Det goda sovjetiska köket W&W Lz…     

Yazbek, S Resa in i tomheten Ordfront Facklitt.   2 

Zander, J Orten W&W Deckare     

Zucman, G Gömda rikedomar Daidalos Facklitt.      

Zweigberg, H Kärleken till livet Piratförlaget Ijz…   2 

Valentine, J Eld färg ett Atrium B&U     

Vallgren, C-J Den stora vindunderliga kärlekens… Bonnier skönlitt.     

Vallgren, C-J Svinen Bonnier Deckare/Thriller     

Virdborg, J Skyddsrummet Luxgatan Bonnier skönlitt.     

Wahldén, C Kort kjol Norstedts B&U   2 

Wegelius, J Mördarens apa Bonnier Carlsen B&U   3 

Wegelius, J Legenden om Sally Jones Bonnier Carlsen B&U     

Wessnert Familjen Ratzbergers guide till gamla… Bonnier Carlsen B&U     

Wijkmark, C-H Stundande natten Norstedts skönlitt.     



 

Williams, J Butcher´s Crossing N&K skönlitt.     

Witt-Brattström, E Kulturmannen och andar texter Norstedts Facklitt. B1   

Åbom, P.E Farsoter och epedimier Atlantis Facklitt. B2   

Åsbrink, E Och i Wienerwald står träden kvar N&K Lz…     

Öijer, B K. Och natten viskade Annabel Lee W&W Poesi     

Östergren, K Samlade noveller N&K skönlitt.   3 

Östling Att överleva dagen Symposion Facklitt.     

Östnäs, E Sagan om Turid, kungadottern Berghs B&U B2   

        EJ B1 = 23 

 115 st. "dubbletter" (413-

115=298 titlar) 
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Bilaga 2. 

 

Göteborgsposten         

Författare Titel Förlag Genre Titel finns ej 

Antal omnämningar (om fler än 

en) 

Agazzi, F Tack och förlåt Syster förlag skönlitt. B1, B2   

Adams, D Liftarens guide till galaxen Alba Sci     

Adbåge, E Nu är det sent Rabén och Sjögren B&U     

Aira, C Fri flykt framåt : hur jag blev… Bonnier skönlitt.     

Ajvide Lundqvist Rörelsen Ordfront Skräck   2 

Ajvide Lundqvist Himmelstrand Ordfront Skräck     

Aleksijevitj Bön för Tjernobyl Ersatz Facklitt.   2 

Aleksijevitj De sista vittnena Ersatz Facklitt.     

Aleksijevitj Kriget har inget kvinnligt ansikte Ersatz Facklitt.     

Aleksijevitj Tiden secon hand - slutet f r den… Ersatz Facklitt.   3 

Aleksijevitj Zinkpojkar Ersatz skönlitt.     

Alevras, D Världens sista kväll Norstedts skönlitt.     

Al-Khamisi Regnet luktar inte här Atlas Lz…     

Almond, D En sång till Ella Berghs B&U     

Almqvist Drottningens juvelsmycke Bonnier skönlitt.     

Andersson, C En morgon vid havet : inandning… Heidruns förlag Poesi B1   

Andersson, C Tillkortakommanden Bonnier Poesi     

Andersson, C Operation Norrsken : om Stasi… Norstedts Facklitt.     

Andersson, L Allvarligt talat N&K Facklitt. B2   

Andersson, L Egenmäktigt förfarande N&K skönlitt.     



 

Arnstad, H Älskade fascism : de svartbruna… Norstedts Facklitt.     

Bannerhed, T I starens tid Weyler Facklitt.     

Bannerhed, T Korparna Weyler Facklitt.   2 

Basford, J Förtrollande skoge Pagina Facklitt. B1, B2   

Basford, J Hemliga tädgården Pagina Facklitt. B1, B2   

Berglund, M Ett föremåls berättelse om obesvar Bonnier skönlitt.     

Bergmark Elfgren, 

S Just nu ha vi varnadra Raben & Sjögren B&U     

Berthet, S Dimensioner Modernista B&U B1   

Bjärvall, K Yes! Därför köper vi det vi inte behöver Ordfront Facklitt.     

Blasim, H Irakisk kristus Albert Bonniers skönlitt.     

Bojs, K Min europeiska familj Bonnier Facklitt.     

Bolano, R Tefefonsamtal Tranan skönlitt.     

Brown, A Reggisören Lava Deckare     

Brülde, B Hur bör vi handla? Thales Facklitt.     

Brülde, B m.fl. Lyckans och lidandets etik Thales Facklitt.     

Bätverfeldt, J Håller vi på att f rvandla livet till… 8tto/Volante Facklitt. B1, B2   

Börtz, T När sista dörren stängts Bucket List Books skönlitt. B1   

Cleese, J Men hur som helst Bonnier Ikz…     

Damberg, J m.fl. Som hon drack Atlas Facklitt.     

Davidsson, C Höga berg och djupa dalar Albert Bonniers skönlitt.     

De la Motte, A Ultimatum Forum Deckare     

De Paula Eby, T Tiden läker inga sår Forum Lz…     

Despotovic, K m.fl. Den urbana fronten… Arkitektur förlag Facklitt. B1   

Donner, J Sverige : resor i ett främmande… Albert Bonniers Facklitt.     

Dooer, A Ljuset vi inte ser Bookmark skönlitt.     



 

Ek, E Jag grejar, alltså finns jag : fixa… Bonnier Carlsen B&U     

Ekbäck, C I vargavinterns land Bonnier skönlitt.     

Ellis, S Mina hjältinnor Bonnier Gz…     

Ellroy, J En amerikans myt Bra böcker skönlitt.     

Engström, T Norr om paradiset Bonnier Deckare     

Erba, A Blodsbunden Albert Bonniers skönlitt.     

Fioretos, A Mary Norstedts skönlitt.     

Forsslund, K-E Med Dalälven från källorna… Bonnier Facklitt.     

Fosse, J Trilogin Bonnier skönlitt. B2   

Foster, Å F rresten g r folk så märkliga saker… Forum skönlitt.     

Franzen, J Renhet Bonnier skönlitt.     

Frey, J Spelet Bonnier Carlsen B&U     

Frostenson, K Sånger och formler W&W Poesi     

Fröberg, J m.fl. Gröt : en fantasktisk historia Verbal förlag Facklitt. B1, B2   

Funck, E Åh! Fri tanke B&U     

Gammel, M Genier N&K Facklitt.     

Garcia Marques, G Generalen i sin labyrint Bonnie skönlitt.     

Garcia Marques, G Kärlek i kolerans tid Bonnier skönlitt.     

Garder, J Sofies värld Norstedts skönlitt.     

Gatti, F Peståren Leopard skönlitt.     

Gattis, R Sex dagar Albert Bonniers skönlitt.   3 

Gay, R Bad feminits Albert Bonniers Facklitt.     

Gedin, P Isaac Grünewald : modernist… Bonnier Ibz…     

Graham, K Det susar i säven Raben & Sjögren B&U     

Greider, G Städerna som minns Joe Hill… Bonnier Lz…     



 

Gustavsson, H Iggy 4-ever Galago B&U B1   

Gynne, G m.fl. Bilden av Evert Taube Taubesällskaet Ijz… B1, B2   

Haffner, E Blodsbröder Lind & co skönlitt.     

Hagerman, M Käraste Herman Norstedts Lz…   3 

Hallström, S Jag vill att mina barn ska tillhöra Norstedts Poesi B1, B2 3 

Hanson, C Masja Albert Bonniers skönlitt.     

Hardardottir, H Var är Kaninis? Grensman B&U     

Hassen Khemiri, J Allt jag inte minns Bonnier skönlitt.   2 

Hawkins, P Kvinnan på tåget Massolit Deckare     

Hedström, I Måltavla Alfabeta Deckare     

Henry, C Ja, jag har men, hurså? Forum Facklitt.   2 

Hilton, J Monster i garderoben N&K Ikz…     

Holmén, M  Clinch Albert Bonniers Deckare     

Holmqvist, M Djursholm : Sveriges ledarsamhälle Atlantis Facklitt.     

Houellebecq, M Underkastelse Bonnier skönlitt.     

Hägg, G D'Annunzio Norstedts Gz…     

Höglund, A Alkemistens dotter N&K skönlitt.     

Höglund, A Om detta talar man endast med kaniner Piratförlaget B&U     

Jakobsson, A Svinnlandet Offside Press Facklitt. B2   

Johannisson, K Den sårade divan Bonnier Facklitt.   2 

Johansson, N m.fl. Omäniskor Raben & Sjögren B&U     

Jonasson, J Mördar-Anders och hans vänner Piratförlaget skönlitt.     

Jones, O Etablissemanget : och hur det … Ordfront Facklitt.     

Jönsson, B Leva livet hela livet Brombergs Facklitt.     

Jönsson, B Tio tankar om tid Brombergs Facklitt.     



 

Kallentoft, M Eldjägarna Forum Deckare     

Karlsson, S-O Västmanland N&K skönlitt.     

Keen, A Internet är ine svaret Volante Facklitt. B1, B2 2 

Kepler, L Playground Bonnier Deckare     

Kleberg, L Vid avantgardets korvägar : om… N&K Gz… B2   

Klein, N Det här förändrar allt Ordfront Facklitt.     

Klements, K Medan jag skrivs Ellips förlag Poesi B1, B2   

Klougart, J En av oss sover Albert Bonniers skönlitt.     

Klougart, J Om mörker Albert Bonniers skönlitt.   2 

Kristoffersson, S Ikea : en kulturhistoira Atlantis Facklitt. B2   

Källgård, A Nära Nauru Carlsson Facklitt. B2   

Lagercrantz, D Det som inte dödar oss Norstedts Deckare     

Lapidus, J Aldrig fucka upp W&W Deckare     

Lapidus, J Livet deluxe W&W Deckare     

Lapidus, J Mamma försökte W&W Deckare     

Lapidus, J Snabba cash W&W Deckare     

Lapidus, J Sthlm Delete W&W Deckare   3 

Lapidus, J VIP-rummet W&W Deckare     

Larsmo, O Djävulssonaten Bonnier Facklitt.     

Larsmo, O Förrädare Bonnier Facklitt.     

Lekander, N Nina och Simone : ett feministiskt… Constant Reader Poesi B1, B2   

Levengood, M m.fl. Gamla tanter lägger inte ägg Piratförlaget skönlitt.     

Levengood, M m.fl. Gud som haver barnen kär Piratförlaget skönlitt.     

Levengood, M Hjärtat får inga rynkor Piratförlaget skönlitt.     

Levengood, M Och jag läste att det var om jligt… Piratförlaget skönlitt.     



 

Levengood, M Rosor min kära, bara rosor Piratförlaget skönlitt.     

Levengood, M Solblekt av livet Piratförlaget skönlitt.     

Levengood, M Sucka mitt hjärta, men brist dock ej Piratförlaget skönlitt.     

Li, Y Ensamhetens konst Norstedts Deckare     

Lidström, K m.fl. Din tur, Adrian Mirando B&U     

Lidström, K m.fl. Det hungriga slottet X Publishing Poesi     

Lidström, K m.fl. Den nya husmanskosten Norstedts Facklitt     

Liksom, R Sånt är livet W&W skönlitt. B1   

Lindström, E Alla går iväg Alfabeta B&U     

Lidström, K m.fl. Din tur, Adrian Mirando B&U     

Linton, M Knark Atlas Facklitt.     

Ljungberg, A-M Maja och döden  Kabusa B&U     

Long, M-C Den blomstertid nu kommer Opal B&U     

Lndberg, C En vidunderlig kärlekshistoria 

Woah Dad! 

Telegram skönlitt. B1   

Läckberg, C Isprinsessan Warne Deckare     

Lööf, J Jan Lööf : 75 år av dumheter Kartago Gcz…     

Lööw, H Nazismen i Sverige 2000-2014 Ordfront Facklitt.     

Ma, D Det glödande klotet Alfabeta skönlitt.     

MacBride, S Hälsning från de döda 

HarperCollins 

Nordic Deckare B1   

Malmquist, T I varje  gonblick är vi fortfarande… N&K skönlitt.     

Mantel, H Mordet på Margaret Thatcher Weyler skönlitt.     

Martinson, H Aniara Bonnier Poesi     

Mazetti, K Snö kan brinna Alfabeta skönlitt.     

McCarthy, C Advokaten Modernista skönlitt.     



 

Morrissey, S Självbiografi Bonnier Ijz…     

Möller, B Ordglädje! Dialog Facklitt.     

Ndiaye, M Tre starka kvinnor N&K skönlitt.     

Ndiaye, M Ladivine N&K skönlitt.     

Nerman, J m.fl. Det andra Götebrog Ninja Print Facklitt B1, B2   

Nesbø, J Midnattssol Piratförlaget Deckare     

Nilsson, F Ishavspirater N&K B&U   2 

Nilsson, P Tvåan Alfabeta B&U     

Nilsson Piraten, F Bombi Bitt och jag Bonnier skönlitt.     

Nodov, F Svart kvinna N&K Facklitt.     

Nordenskjöld, N Bara vara Jojo Raben & Sjögren B&U     

Norin, M Rally, Lyra och Limpa Alfabeta B&U     

Nygren, M J Äventyret vi kallar livet Megamus skönlitt.     

O'Hara Lunchdikter R´amus Poesi B1, B2   

Olausson, S Det kunde varit jag Kartago Lz…     

Olsson, L Lämnad ensam Bonnier Carlsen B&U     

Oliver, J Supermat Bonnier Facklitt. B2   

Palmer, T Bakom linjen Argasso B&U     

Parr, M Våffelhjärtat Raben & Sjögren B&U     

Pehrsso, L Den nya staden Albert Bonniers Facklitt.     

Petersen, H Resa : tre romaner av Cees Nooteboom Modernista Gz…     

Pewdiepie Den här boken älskar dig Bonnier skönlitt.   2 

Pleijel, A Spådomen Norstedts skönlitt.   2 

Plenzdorf, U Den unge W:s nya lidanden Norstedts skönlitt. B1, B2   

Plenzdorf, U Lycka : legenden om Paul… Thorén & Lindskog skönlitt. B2   



 

Pohl, P Jag saknar dig, jag saknar dig! Norstedts B&U     

Puértolas, R Den lilla flickan som svalde ett moln… W&W skönlitt.     

Pulkkinen, R Främlingar Norstedts Fantasy     

Red.  Andra vägar : tion nya utopier Bokförlaget ETC skönlitt. B1, B2   

Red. Fjärilar : 100 motiv… Tukan Facklitt B1, B2   

Red.  Rummet Galago Facklitt. B2 3 

Red. Svenskarna och internet Internetstiftelsen RApport B1, B2   

Robinson, M Lila Weyler skönlitt.     

Rowling Harry Potter och de vises sten (ill.) Raben & Sjögren B&U     

Rydell, A Boktjuvarna Norstedts Facklitt.     

Sandqvist, T Romanen om örfilen Symposion skönlitt. B1, B2   

Schiefauer, J När hundarna kommer Bonnier B&U     

Schiefauer, J Pojkarna Bonnier B&U     

Schimanski, F De bortglömda Leopard Facklitt.     

Schulman, A m.fl. Tid : livet är inte kronologiskt Bookmark Gcz…     

Seethaler, R Tobakshandlaren Thorén & Lindskog skönlitt.     

Shilingmann, P Så vinner du kommunikationskriget Forum Facklitt. B2   

Smith, P M Train Brombergs Ijz…     

Stark, U m.fl. Göran och Draken Rabén & Sjögren B&U     

Stoor, S Bli som folk Norstedts skönlitt.     

Strandberg, M Färjan Norstedts Skräck     

Striberg, S Beckomberga : ode till min familj Bonnier skönlitt.     

Strindberg, A Fröken Julie Bonnier skönlitt.   2 

Sugg, Z Girl online Bonnier B&U     

Svenbro, J Sapfo har lämnat oss Ellerström Gz… B1   



 

Thor, A Dit ljuset inte når Bonnier Carlsen B&U     

Toibin, C Nora Webster Norstedts skönlitt.     

Torp, E När jobbet skadar själen Atlas Facklitt.   2 

Vallejos, D E Dromedaren på den blå… Smockadoll Poesi B1, B2   

Vallgren, C-J Svinen Bonnier Thriller     

Wa Thiong, N Djävulen på korset Modernista skönlitt.     

Wainaina, B En dag ska jag skriva om den här… Tranan Gz…     

Walton, I Den fulländade fiskaren Bonnier skönlitt. B1, B2   

Wegelius, J Mördarens apa Bonnier Carlsen B&U   2 

Wennstam, K Skymningsflickan Bonnier Deckare     

Williams, J Butcher´s Crossing N&K skönlitt.     

Winterson, J Skymningsporten W&W Skräck     

Wästberg, P Erik och Margot : en kärleks… W&W Lz…     

Zander, J Orten W&W Deckare     

Zetterqvist, J Kåken & Valand : konstnärsliv… Förf. Facklitt B1, B2   

Zucman, G Gömda rikedomar Daidalos Facklitt.      

        EJ B1 = 29 

 26 st. "dubbletter" (237-26=211 

titlar) 

        EJ B2 = 29   

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 3. 

 

TV4         

Författare Titel Förlag  Genre 

Titeln finns 

ej 

Antal omnämningar (fler än 

en) 

Axelsson 

Khilblom Kommer du tycka om mig nu? Gothia fortbildning Lz… B2 2 

Berghagen, L Filippa och morfar går på tivoli  Tukan förlag B&U B1   

Brown, A Reggisören Lava Deckare     

Damberg, J m.fl. Som hon drack Atlas Facklitt.     

De Botton, A Religion för ateister Bromberg Facklitt.     

DeLillo, D Vågen Modernista skönlitt.     

Diski, J På tunn is : en resa till Antarktis Alfabeta Gz…     

Dostojevskij, F Idioten Bonnier skönlitt.     

Ek, E Jag grejar, alltså finns jag Bonnier Carlsen B&U     

Enhager, K Tänk låsningar och lösningar Lava Facklitt. B2   

Fahrman, S Ready for take off Norstedts Facklitt. B2   

Fernholm, A Smakäventyret N&K Facklitt.     

Fröberg, J m.fl. Gröt : en fantasktisk historia Verbal förlag Facklitt. B1, B2   

Gammel, M Genier N&K Facklitt.     

Gardell, M Raskrigaren Leopard Facklitt. B2   

Haag, A Det är något som inte stämmer Piratförlaget skönlitt.     

Hagerman, M Käraste Herman Norstedts Lz…     

Hansson, C Masja Bonnier skönlitt.     

Hassen Khemiri, 

J Allt jag inte minns Bonnier skönlitt.     



 

Henry Ja, jag har men, hurså? Forum Facklitt.     

Hill, S Kvinnan i svart Modernista Skräck     

Höglund, A Att vara jag Lilla Piratförlaget B&U     

Johannisson, K Den sårade divan Bonnier Facklitt.     

Kepler, L Playground Bonnier Deckare     

Lamm Laurin, K När ditt barn inte äter Roos & Tegnér Facklitt.     

Lapidius, J Sthlm delete W&W Deckare     

Lapidius, J Snabba cash W&W Deckare     

Lindstein, M Sekten på Dimön Mörkersdottir förla Thriller     

Malmsten, B Det här hjärtat Bonnier  Poesi     

Moyes, J Arvet efter dig Pints Publishing skönlitt.     

Nodow, Fanna Svart kvinna N&K Facklitt.     

Nystedt 

Att leva med långtidssjuka barn : det blir bra 

ändå Unga Lava Facklitt. B2   

Nyström, M m.fl. Hoppfull Idus förlag B&U B1, B2   

Olsson, S Prins annorlunda Prisma Facklitt.     

Park, Y För att kunna lea Massolit Lz… 
B1, B2 

  

Red. Ridderheimrapporten Ridderheim & Falbygdens Rapport 
B1, B2 

  

Rollenhagen, S Mobikett : en handbok för mobilzombies Rollenhagen distrubition Facklitt. B1, B2   

Rudberg, D När klockan slår fem Forum Deckare     

Schieffauer, J När hundarna kommer Bonnier Carlsen B&U     

Stoor, S Bli som folk Norstedts Skönlitt.     

Stordalen, P Min hemlighet Volante Lz…     

Strandberg, K Ett par från stjärnfallsvägen  Bonnier skönlitt.     

Thuresson, L-Å Ikoner Thuressons Photo Facklitt. B1, B2   



 

Collection 

Widell, H m.fl. Försoningen  Forum skönlitt.     

Zetterberg, A Mer än hjärna Roos & Tegnér Facklitt.     

        Ej B1 6 st 

 1 st. "dubblett" (47-1=46 

titlar) 

        Ej B2 10 st   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 4.  

 

SVT         

Författare Titel Förlag  Genre Titeln finns ej 

Antal omnämningar (fler än 

en) 

Adbåge Nu är det sent Raben & Sjögren B&U     

Ajvide Lindqvist, J Himmelstrand Ordfront Skräck     

Ajvide Lindqvist, J Låt den rätte komma in Ordfront Skräck     

Ajvide Lindqvist, J Rörelsen Ordfront Skräck   3 

Aleksijevitj Bön för Tjernobyl Ersatz       

Aleksijevitj Kriget har inget kvinnligt ansikte Ersatz Kma     

Aleksijevitj Tiden secon hand- slutet för den... Ersatz Kma     

Aleksijevitj Zinkpojkar Ersatz       

Axelsson Khilblom Kommer du tycka om mig nu? Gothia fortbildning Lz…     

Bromander, H Smålands mörker Galago skönlitt.     

Carlsson, 

Christoffer Mästare, äktare, lögnare, vän Piratförlaget Deckare     

Carrasco, J Flykten  N&K skönlitt.     

Cartarescu, M Levanten österlandet Bonnier skönlitt.     

Dostojevskij, F Idioten Bonnier skönlitt.     

Ekstedt, N m.fl. Den blå maten… Ordfront Facklitt.     

Fast, C Läslust i hemmet N&K Facklitt.     

Fioretos, A Mary Norstedts skönlitt.     

Forsberg, A Sorgens avtryck : erfarenheter… 

Inst. Mediestudier 

Sthlm  Avhanding B1, B2   

Gardell, M 

Raskrigaren : seriemördaren Peter 

Ma… Leopard Facklitt.     



 

Gurt, S Ni inger dessa människor hopp W&W Facklitt.   2 

Gustavsson, H Iggy 4-ever Galago B&U B1   

Hammarlin, M. I stormens öga ? Facklitt. B2   

Hansson, C Masja Bonnier skönlitt.     

Hassen Khemiri, J Allt jag inte minns Bonnier skönlitt.   4 

Heyes, T Jag är pilgrimen Bazar Deckare     

Hilton, J Monster i garderoben N&K Ikz…     

Hjertzell, M Vad gör man inte Gilla böcker B&U     

Hägg, G D'Annuzio Norstedts Gz…     

Isol Minstingen Alfabeta B&U     

James, P Tills döden för oss samman Massolit Deckare     

Jerringer, C En skola fri från mobbning Bijerboom Books Facklitt. B1, B2   

Johannisson, K Den sårade divan Bonnier Facklitt.   2 

Kepler, L Playground Bonnier Deckare     

Lapidius, J Sthlm delete W&W Deckare     

Lidström, K Din tur Adrian Mirando B&U     

Lindström, E Alla går iväg Alfabeta B&U     

Liedman, S-E Karl Marx Bonnier Dbz…     

Loti, P Aziyade 2244 skönlitt.     

Lundbeg, F Från skott till stek Norstedts Facklitt.     

Lundgren, M Buster - retrobok volym 1. Egmont skönlitt. B1, B2   

Lööf, J Jan Lööf 75 år Kartago Gcz…     

Malmberg, S Gardet Norstedts skönlitt.     

Malmqvist, T I varje ögnonbick är vi fortfaradevid liv N&K skönlitt.   2 

McEwen, I Domaren Bromberg skönlitt.     



 

Nadas, P Minnesanteckningarnas bok Bonnier skönlitt.     

Nadas, P Orbitor         

Nesbö, J Midnattssol Piratförlaget Deckare     

Neumann, C Bära barnet hem N&K skönlitt.     

Nodow, Fanna Svart kvinna N&K Facklitt.     

Plejel, A Spådomen Norstedts skönlitt.   2 

Qviberg, M Boken om Q Bonnier Lz… B2   

Ramqvist, K Den vita staden Norstedts skönlitt.   2 

Red. #Nätsmart Rädda Barnen Handbok/rapport B1, B2   

Red. Afrofobi : en kunskaps versikt… 

Mångkulturellt 

centrum Rapport B1, B2   

Red. Rättvisaren : rättvisef rmedlingens… Rättviseförmedlingen Raport B1, B2   

Schelin S., C SOU 2015:86 ? Facklitt.     

Schieffauer, J När hundarna kommer Bonnier Carlsen B&U     

Sköld, M Äntlien diktatur N&K Facklitt.     

Strandberg, M Färjan Norstedts Skräck     

Stoor, S Bli som folk Norstedts Skönlitt.   2 

Stordalen, P Min hemlighet Volante Lz…     

Tokarczuk, O Jakobsböckerna Ariel skrifter Skönlitt. B1   

Twada, Y Det nakna ögat Sadura förlag Skönlitt.     

Ulitskaija, L Det gröna tältet Ersatz Skönlitt.     

Vallgren, C-J Svinen Bonnier Deckare/Thriller     

Wa Thiongo, N Drömmari krigets skugga Norstedts Gz…     

Wendt, J Curlybracket den gömda koden Bonnier Carlsen B&U     

Wurst, C Jag Conchita Workshop Publishing Ijz      

Widell, H M.fl. Försoningen Forum Skönlitt.     



 

Zweigberg, H Kärleken till livet Piratförlaget Ijz Fredriksson     

Åhlund, R Det som hände i källaren Raben och Sjögren B&U     

        

EJ B1 8 st.  

EJ B2 8st. 

 11st."dubbletter" (82-11=71 

titlar) 

 

 


