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regarding collection development. These are named ”the 
general education repertoire”, ”the alternative repertoire” 
and ”the demand repertoire”. In the analysis of this study, I 
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than they do now. 
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1. Inledning 
 

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga värden. 
De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att utöva sina 
demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medborgarnas 
egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod utbildning samt en 
fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information.  
(Unescos folkbiblioteksmanifest 1994) 
 

Det är i detta sammanhang som folkbiblioteket har sin grund, i tanken om människors 
rätt till folkbildning och en fungerande demokrati. Ett angeläget ansvar. I regeringens 
proposition till kommande bibliotekslag uttrycks att folkbiblioteken ska bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning, och att de bland annat ska främja intresset 
för bildning och upplysning (Kulturdepartementet 2012, s. 4). Denna utgångspunkt, 
viljan att förändra och förbättra samhället genom att visa upp och tillgängliggöra 
människors tankar och åsikter genom tiderna, oberoende av vinstintressen eller 
maktpåverkan, ser jag som nödvändigt för att ett samhälle och dess medborgare ska 
fungera på ett rättvist och humant sätt. 
 
Det finns dock skilda åsikter om vad folkbiblioteket ska erbjuda och hur de ska arbeta 
för att upprätthålla dessa grundläggande värden. Diskussionerna har tagit olika uttryck i 
olika tider och varit färgade av det rådande samhällsklimatet. Det påstås av många 
biblioteksforskare att upplysnings- och folkbildningsidealet har bleknat, att 
kulturpolitikens inriktning på senare tid har kommit att bli mer marknadsanpassad och 
att folkbiblioteken alltmer fokuserar på att erbjuda upplevelser och underhållning 
(Audunson 1996; Skot-Hansen 1999; Jochumsen & Hvenegaard Rasmussen 2006; 
Hedemark 2009). Just folkbibliotekets öppnare inställning till underhållningslitteraturen 
är något som marknadsanpassningen påstås ha bidragit till. Det har bland annat 
konstaterats att färre titlar står för en växande andel av den skönlitterära utlåningen, och 
att konstnärligt nydanande litteratur och litteratur från andra delar än västvärlden inte 
längre har en självklar plats på folkbiblioteken (Kulturdepartementet 2012, s. 22).  
 
Folkbiblioteksforskaren Ragnar Audunson ställer sig frågande till i vilken utsträckning 
underhållningslitteraturens plats på biblioteken kan motiveras utan att det börjar 
motsäga bibliotekens ursprungliga mål och värderingar (Audunson 1996, s. 31), och 
Edward D'Angelo menar att både relationen till användarna och den egna 
organisationen har förändrats, att folkbiblioteken blivit ännu en marknadsplats för 
kunderna (D'Angelo 2006, s. 113). 
 
Även folkbibliotekens arbetssätt och värderingar när det kommer till att bygga upp 
samlingarna har förändrats. Det blir allt vanligare att folkbiblioteken köper in på 
efterfrågan från användarna och D'Angelo påstår att bibliotekariernas kritiska omdömen 
inte längre ses som nödvändiga. Genom att istället fokusera på det som är populärt, det 
som garanterat kommer att lånas ut, blir urvalsprocessen alltmer automatiserad 
(D'Angelo 2006, s. 114). En del talar för att biblioteken har ett samhälleligt ansvar som 
marknaden och den kommersiella litteraturen varken kan eller har ambitionen att 
erbjuda. Där blir bibliotekets uppgift att visa de alternativ som finns, den ofta okända, 
smalare, så kallade kvalitetslitteraturen (Wikström 2010, s. 146). Andra menar att 
utgångspunkten vid uppbyggandet av folkbibliotekens bestånd måste vara användarna 
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och deras efterfrågan, vad som än må efterfrågas. Detta med argumentet att det är för 
användarna folkbiblioteket finns till (Chadwell 2009, s. 77).  
 
Bilden som målas upp av bibliotekets utveckling under senare tid är inte särskilt 
hoppfull. Många verkar tvivla på folkbibliotekets trovärdighet när det kommer till att stå 
emot marknadens normer, och oron över att värderingar som fri åsiktsbildning och 
viljan att förbättra samhället försvinner bort från folkbibliotekets verksamhet. Ett sätt att 
undersöka om denna bild stämmer är att titta på bibliotekens samlingar. Vad 
folkbiblioteken anser viktigt att fokusera på i utbudet1 ger en bild av hur de förhåller sig 
till sitt uppdrag. Här tar jag min utgångspunkt, i folkbibliotekets utbud och åsikterna 
kring hur det bör utformas. 
 

1.1 Problembeskrivning 
 

I propositionen till den kommande bibliotekslagen står skrivet att diskussionen kring 
utbud och mediebestånd på bibliotek är betydelsefull. Framförallt eftersom frågan rör 
förutsättningarna för det offentliga samtalet, människors möjlighet att följa med och 
bilda sig egna uppfattningar i samhällsdiskussioner och på så sätt vara en del av 
demokratiutvecklingen. Behovet av en aktiv och medveten urvalsmetod på biblioteken 
framhålls som viktig (Kulturdepartementet 2012, s. 21f.). Det har forskats och skrivits 
en hel del i ämnet beståndsutveckling på bibliotek. De senaste åren har denna forskning 
nästan uteslutet kretsat kring det digitala beståndet snarare än det fysiska. Det har också 
skrivits ett stort antal handböcker som beskriver hur arbetet med beståndsutveckling bör 
genomföras. De allra flesta tar emellertid endast upp de konkreta och administrativa 
delarna av arbetet, och utesluter resonemang kring bibliotekets värdegrund.  
 
Som jag nämnde i inledningen förändras debatterna kring folkbibliotekets utbud 
parallellt med andra idéer i samhället. Denna ständiga förändring kräver också 
uppdaterade undersökningar kring hur bibliotekarier förhåller sig till sitt uppdrag i det 
nuvarande samhället. Fokuseringen på det digitala beståndet gör också att debatterna 
kring utformandet av det fysiska beståndet inte får hamna i skymundan. Bob 
Usherwood påpekar att det är av stor vikt att debatten om utbudet hålls levande, och att 
texter som uppmuntrar till diskussion i ämnet fortsätter skrivas (2007, s. 7). Svein Arne 
Tinnesand menar att det i och med marknadsanpassningen och en i mångt och mycket 
förändrat syn på bibliotekets uppgift, är viktigare än någonsin att ta upp frågan om urval 
och inköp på bibliotek (Tinnesand 2006, s. 65). Mitt bidrag till diskussionen kring 
utformandet av och tankarna kring folkbibliotekets utbud blir därför att undersöka vad 
bibliotekarier, än så länge nyckelpersonerna i urvalsprocessen, har för åsikter i frågan. 
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med uppsatsen är att ge en bild av hur bibliotekarier på folkbibliotek resonerar 
kring folkbibliotekets utbud. Jag vill synliggöra bakomliggande idéer kring utbudets 
utformande och visa hur bibliotekariers tankar kring folkbibliotekets uppgift tar sig 
uttryck i arbetet med beståndet.  

                                                 
1 När jag i uppsatsen skriver om bibliotekets utbud, syftar jag på hela det fysiska utbudet av media (böcker, film, musik, tidningar 
med mera) 
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För att uppnå detta syfte arbetar jag utifrån dessa två frågeställningar: 
 

– Hur väl stämmer bibliotekariers åsikter om hur folkbibliotekets utbud bör 
utformas överens med hur de i praktiken arbetar med urval och inköp? 

 
– Vad vill bibliotekarier att folkbiblioteket genom sitt utbud ska erbjuda 

samhället? 
 

1.3 Avgränsningar 
 

För tillfället är utbudet av e-böcker ett omdiskuterat ämne på folkbiblioteken, jag har 
dock valt att fokusera på arbetet med och tankarna kring det fysiska beståndet. Valet 
motiveras av att det digitala beståndet än så länge inte genomgår samma urvalsprocess 
som det fysiska, att bibliotekarierna inte har samma ansvar eller möjlighet att aktivt 
påverka urvalet av titlar. De e-böcker som finns tillgängliga för lån på folkbiblioteken är 
utvalda av företaget som erbjuder tjänsten, och biblioteken har alltså inte något att säga 
till om vad gäller utbudet av titlar. Jag har även valt att avgränsa min undersökning till 
folkbibliotekets utbud och undersöker alltså inte tankar kring utbudet på skol- eller 
universitetsbibliotek. 
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2. Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

I detta kapitel presenterar jag den tidigare forskning som gjorts inom området 
beståndsutveckling och om folkbibliotekens utveckling i dagens samhälle. Jag beskriver 
först kort hur folkbiblioteken vuxit fram och vilka som är dess grundläggande värden, 
för att sedan komma in på hur folkbiblioteken anpassat sig till dagens marknads-
tänkande. Detta för att ge en bild av hur folkbiblioteken förändrats parallellt med 
samhällets rådande värderingar och hur de under senare tid kommit att förhålla sig till 
sina grundläggande uppgifter på ett annat sätt än tidigare. Till sist beskriver jag hur 
arbetet med beståndsutveckling kan se ut, och vad det finns för olika åsikter om hur 
beståndet bäst ska utformas. 
 

2.1 Folkbibliotekets framväxt 
 

Några av folkbibliotekets mest utmärkande drag eller rent av självklarheter idag är 
bland annat att biblioteken har öppna hyllor, utbildad personal och läsplatser. Detta kom 
in på folkbiblioteken först runt 1910 i Sverige, i samband med att pionjären Valfrid 
Palmgren varit i USA och influerats starkt av de så kallade ”public library”-idéerna. Här 
var också fri litteratur till alla och den enskildes fria lärande några av de viktigaste 
värderingarna. Joacim Hansson, professor i biblioteks- och informationsvetenskap, har 
skrivit om detta och folkbibliotekets vidare utveckling i texten Det lokala 
folkbiblioteket: förändringar under hundra år. Han tar vidare upp, att i samband med att 
folkrörelserna växte fram i slutet av 1800-talet, och bibliotek i anknytning till dem, kom 
den demokratiska tanken till konkret uttryck. Bland annat fackföreningsrörelsen 
strävade efter att bilda sina medlemmar och hjälpa dem att bli demokratiskt delaktiga 
medborgare. I arbetet med detta kom biblioteken att spela en viktig roll. (Hansson 2005, 
s. 36f.).  
 
Under en stor del av 1900-talet präglades biblioteksverksamheten bland annat starkt av 
den uppsökande verksamheten. Detta innebar att bibliotekarierna tog sig ut och träffade 
människor i deras vardag med syftet att främst öka lusten för läsning hos den delen av 
befolkningen som i vanliga fall inte läste böcker (ibid., s. 40ff.). Under 1980-talet 
inträffade dock en förskjutning vad gällde bibliotekets uppgift. Ett kraftigt 
marknadstänkande växte fram i samhället och nådde även bibliotekssektorn, vilket 
resulterade i att biblioteken vände sig bort från den tidigare alternativa kulturprofilen. 
Istället pratades det om att börja driva bibliotek som bokhandlar och folkbibliotekets 
användare sågs numera som kunder (ibid., s. 47ff.). 
 

2.1.1 Marknadsanpassningen 
 
Den utveckling som Hansson beskriver är i stora drag densamma som Dorte Skot-
Hansen redogör för i artikeln Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik. Hon 
menar att folkbiblioteken och kulturen i stort gått från ett humanistiskt och senare 
sociologiskt förhållningssätt, till att idag förhålla sig mer instrumentellt till den egna 
verksamheten. Det hon påvisar är att folkbiblioteken blivit mer och mer 
marknadsanpassade, vilket bland annat innebär, som jag tidigare nämnt, att användare 
ses som kunder vars behov måste tillgodoses och att biblioteken inriktar sig mer på att 
erbjuda underhållning (Skot-Hansen 1999, s. 12ff.). 
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 Åse Hedemark har i sin avhandling Det föreställda folkbiblioteket: en diskursanalytisk 
studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006, märkt att folkbibliotekens 
grundläggande värderingar kommit i skymundan genom den senare tidens 
samhällsförändringar. De förändringar som nämns är informationsteknologins intåg och 
det alltigenom instrumentella och ekonomiska tänkandet som gör att alltfler delar av 
samhället marknadsanpassas (Hedemark 2009, s. 10). Hon har funnit att makt, 
massmedia, pengar och expertkunskap är intressen som växt sig starka i dagens 
moderna samhälle och att detta resulterat i ett större fokus på underhållning, att politiker 
tar till instrumentella argument när folkbibliotekens verksamhet ska motiveras och att 
relationen mellan bibliotekarie och användare avhumaniserats (ibid., s. 22).  
 
Andra forskare inom området har kommit till liknande slutsatser om folkbibliotekens 
utveckling i dagens samhälle. Bland annat Ragnar Audunson beskriver i sin avhandling 
Change process in public libraries att folkbiblioteken på ett annat sätt än tidigare 
försöker nå ut till så många som möjligt, nämligen genom att erbjuda underhållning. 
Han undrar dock hur mycket utrymme underhållningslitteraturens kan få innan det 
börjar motsäga bibliotekens grundläggande mål och värderingar (Audunson 1996, s. 
31). Detta tar även biblioteksforskarna Henrik Jochumsen och Casper Hvenegaard 
Rasmussen upp i boken Folkebiblioteket under forandring : modernitet, felt og diskurs. 
De menar att folkbibliotekens ökade fokus på att erbjuda upplevelser och underhållning 
hör ihop med att de, trots att de rent praktiskt inte faller inom marknadsekonomins 
ramar eftersom de till största delen är finansierade av offentliga medel, har kommit att 
vara med i den ökade konkurrensen om medborgarnas uppmärksamhet (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 200f.). 
 
Bob Usherwood skriver i boken Equity and excellence in the public library: why 
ignorance is not our heritage, att det finns många som inte tycker att den traditionella 
biblioteksservicen är relevant för människor i dagens samhälle. Detta synsätt, att 
människor inte längre skulle vara intresserade av att söka upplysning, har enligt 
Usherwood börjat resultera i att biblioteken gallrar ut mycket av den klassiska 
litteraturen med argumentet att det är för avancerat för dagens medborgare. På detta sätt 
anser han att biblioteken själva bidrar till att fördumma samhället. Han tar även upp att 
bibliotekarier som försöker argumentera mot de normer som marknaden styrt upp, ofta 
anklagas för att vara traditionalister eller bakåtsträvare (Usherwood 2007, s. 3). 
Författaren till boken Barbarians at the gates of the public library: how postmodern 
consumer capitalism threatens democracy, civil education and the public good, Edward 
D’Angelo, hävdar att biblioteket kan vara ett av de tydligaste exemplen på hur den 
postmoderna konsumtionskapitalismen påverkat samhället. Han menar att 
folkbibliotekets ursprungliga uppdrag var att stödja och upprätthålla ett kunnigt och 
sympatiskt samhälle, men att det idag bara kan ses som ett center för kundinriktad 
informationsservice. Han menar också att vi går mot ett annat sätt att bygga 
folkbibliotekets samlingar, kritiska omdömen ses inte längre som nödvändiga, urval och 
inköp av böcker kommer automatiseras mer och mer, bland annat genom att lämna ut 
uppdraget till externa aktörer (D’Angelo 2006, s. 113ff.). Det senare har redan kommit 
att bli en allt vanligare metod för medieinköp och har inträffat även i Sverige. Här kallas 
det profilköp och innebär för bland annat Stockholm stadsbibliotek att de låter 
Bonnierägda Adlibris sköta inköpen på mellan 50 och 60 procent av skönlitteraturen. 
När detta kom ut var det många som blev upprörda och tyckte att stadsbiblioteket låtit 
sig påverkas för mycket av marknaden, och gett efter för underhållningslitteraturen och 
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användarnas efterfrågan (Pettersson 2011, s. 6). Även i propositionen för den kommande 
bibliotekslagen tas diskussionen kring profilköp upp. Att låta marknadsaktörer sköta urvalet 
utifrån en generell inköpsprofil befaras resultera i en allt smalare titelbredd med förtur för 
de populäraste titlarna (Kulturdepartementet 2012, s. 22). 
 

2.1.2 Folkbildning 
 
Begreppet folkbildning blir intressant när man pratar om folkbibliotekens uppdrag att 
bilda människor och bidra till den demokratiska utvecklingen. Folkbildning som idé kan 
vara en grund för folkbiblioteken att stå på i utvecklingen av beståndet. Angela 
Zetterlund har i boken Folkbildning och bibliotek?: på spaning efter spår av 
folkbildning och livslångt lärande i biblioteksvärlden, skrivit ett kapitel om 
folkbildningens roll i biblioteksvärlden idag. Hon påpekar att begreppet är omdiskuterat 
och mångtydigt, men att en gemensam tanke finns, nämligen att folkbildning innebär en 
tro på kunskap och att människor genom den kan utvecklas i tanke och själ. Att 
kunskapen kan lösa mänskliga problem och i vidare mening bidrar till att förbättra 
världen. Den idé om folkbildning som mest förknippas med folkbibliotek anser hon är 
självbildningsidealet, vilket innebär att den enskilda individen använder biblioteket för 
att täcka brister i sin utbildning eller för att på helt egna vägar skaffa sig kunskap eller 
på annat sätt utvecklas i sig själv (Zetterlund 1997, s. 28ff.). Liknande tankar förmedlar 
Maj Klasson i samma bok, där hon bland många definitioner av ordet folkbildning även 
påpekar att det kan ses som ett handlande. Antingen att högutbildade grupper försöker 
förmedla kunskaper till de lågutbildade, eller att grupper och individer försöker skapa 
sina egna vägar till bildning och kunskap. I båda fallen handlar det om att 
folkbildningen är en förutsättning för en fungerande demokratiutveckling där människor 
bygger upp en vilja att förändra och förbättra samhället. Klasson påpekar även att 
bibliotekets tidigare så starka koppling till folkrörelser och andra 
folkbildningsinstitutioner alltmer kommit att tonas ner (Klasson 1997, s. 10ff.). 
 
Skillnaden mellan folkbildning, bildning och utbildning kan emellanåt vara svår att 
urskilja, då begreppen inte alltid hålls isär. Bildning syftar dock på en friare form av 
utbildning, helt utan krav, uttalade mål eller behov att redovisa uppnådd kunskap. 
Joacim Hansson menar att folkbiblioteken har hamnat någonstans mellan den fria 
bildningen och det formella utbildningsväsendet, och att människor besöker 
folkbiblioteken i allt högre utsträckning för att låna kurslitteratur snarare än litteratur för 
det egna fria lärandets skull. Han anser att det är viktigt att skilja på bildning och 
utbildning och dess olika funktioner, och att folkbiblioteken måste se till att inte låta sig 
påverkas för mycket av utbildningsinstitutionerna utan hellre verka som ett alternativ till 
dessa (Hansson 2005, s. 39, 61). 
 
I en annan text av Hansson uttalar han sig om relationen mellan folkbiblioteket och 
folkbildningen i dagens samhälle. Han anser att det mest utmärkande idag jämfört med 
hur det var för ungefär hundra år sedan är avsaknaden av den politiska medvetenheten 
och det aktiva demokratiska deltagandet som folkbildningens grundidé bygger på 
(Hansson 2010, s. 12f.). Han tycker sig också se ett klart samband mellan de 
folkbibliotek som anser sig bygga verksamheten på folkbildningens ideal, och de 
folkbibliotek där avståndet till dessa ideal är större och där biblioteken snarare försöker 
följa med i en mer allmän samhällsutveckling utan bestämt mål. Folkbiblioteken av det 
senare slaget kan utstråla en viss nervositet och ovisshet, medan folkbiblioteken med 
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nära koppling till folkbildningsidealet har en tydligare bild av vad de är till för och vilka 
uppgifter som behöver göras, de är tryggare i sig själva vilket också tar sig uttryck i en 
mer givande verksamhet (ibid., s. 24ff.).  
 

2.2 Beståndsutveckling 
 

En svårighet i arbetet med beståndsutveckling är på vilken grund och med vilka 
argument biblioteken ska besluta om vad som ska köpas in till beståndet. I en tid då 
debatten om inköpspolitiken på svenska folkbibliotek var intensiv skrevs boken 
Skönlitteratur på bibliotek – rapporter från folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och 
läsning. Den kom ut 1983 och i inledningen skriver Dag Hallberg att biblioteken från ett 
håll får kritik för att bedriva en oseriös inköpspolitik där de ger efter för och köper in 
alltmer underhållningslitteratur. Från ett annat håll konstateras det motsatta, att 
biblioteken köper för mycket smal litteratur som inte lånas av särskilt många, och att de 
istället borde köpa in fler exemplar av populära böcker som är mycket efterfrågade 
(Hallberg 1983, s. 15). För att underlätta, förtydliga och skapa någon slags enhetlig 
grund för bibliotekarierna att stå på i arbetet med beståndsutveckling på folkbibliotek 
har det skrivits en mängd handböcker som alla tar upp liknande strategier. En av dessa 
är Anna-Lena Höglund och Christer Klingbergs bok Strategisk medieplanering för 
bibliotek. I boken beskriver de utförligt hur biblioteken ska tänka och jobba för att ta 
fram en så kallad medieplan, ett dokument där det enskilda biblioteket konkret 
sammanfattar riktlinjer att följa under inköpsprocessen (Höglund & Klingberg 2001, s. 
98). 
 
Höglund och Klingberg framhåller särskilt att biblioteken måste undersöka vilka som 
bor i lokalsamhället och försöka utforma ett bestånd som passar dem. De menar att 
inköpen ska grundas på lokalbefolkningens behov, samtidigt som hänsyn måste tas till 
grundläggande demokratiska mål och kulturpolitiska mål. Enligt författarna ska urvalet 
av medier till folkbiblioteket främst bygga på tanken att alla medborgare ska ha tillgång 
till bildning och utbildning (ibid., s. 36ff.). De framhåller även vikten av att utvärdera 
och kontinuerligt följa upp hur arbetet med beståndet fortskrider, om bibliotekens mål 
uppfyllts. Detta är viktigt dels för att ändra vissa mål eller jobba efter andra metoder om 
utvärderingen visar det, men också för att det måste pågå en ständig diskussion på 
biblioteken om hur utbudet ska se ut och hur det på bästa sätt byggs upp (ibid., s. 15ff.). 
 
Mycket av det Höglund och Klingberg tar upp, skriver även Birger Hjørland om i boken 
Faglitteratur: kvalitet, vurdering og selektion : grundbog i materialevalg. Något han 
betonar särskilt är att biblioteken i den konkreta urvalsprocessen hela tiden måste ha 
upplysningstankens filosofi som en stadig grund. Han menar att ”biblioteket ska vara en 
fristad i ett i övrigt genomkommersialiserat samhälle” (Hjørland 1996, s. 10f.). Höglund 
och Klingberg beskriver liknande ståndpunkter, de anser också att biblioteken i första 
hand ska köpa in och erbjuda litteratur som annars kan vara svår att få tag på. De menar 
att den lättåtkomliga massmarknadslitteraturen egentligen inte har sin självklara plats på 
biblioteken då den oftast inte svarar mot de demokratiska och kulturpolitiska målen som 
biblioteken jobbar efter (Höglund och Klingberg 2001, s. 36). I propositionen till den 
kommande bibliotekslagen har det lagts till en formulering om att ”folkbibliotekens 
utbud av medier och tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet”. I och med detta 
tillägg framhålls vikten av att det på folkbiblioteken måste göras ett aktivt urval, och att 
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kvalitetskriterier ska tas hänsyn till vid både inköp och gallring (Kulturdepartementet 
2012, s. 5, 22). 
 
Debatten jag tog upp i början av detta kapitel, om huruvida biblioteken har kommit att 
köpa in mer och mer populistisk litteratur, är något som Catharina Stenberg redogör för 
i sitt bidrag till boken Skönlitteratur på bibliotek – rapporter från 
folkbiblioteksutredningen om inköp, lån och läsning. Hon lyfter bland annat fram ett 
debattinlägg där en inköpsansvarig bibliotekarie svarar på den kritik som framförs 
angående att bibliotekarier fjäskar för underhållningslitteraturen och försummar 
kvalitetslitteraturen. I debattinlägget skriver bibliotekarien att han aldrig under sina tio 
år som bibliotekarie varit med om låntagare som klagat över att de inte har tillräckligt 
med klassiker eller annan så kallad god litteratur på biblioteken. Han fortsätter och 
skriver: 
 

… Det är naturligtvis djupt tragiskt. Inte desto mindre är det en sanning man inte får blunda 
för. För vem inbillar sig att den svenskundervisning som bedrivs i landet, den förlagspolitik 
som utövas och den massmediapolitik som är förhärskande, ja, överhuvudtaget den 
samhällsfostran folket bestås, skall kunna leda till annat än ytligheter i anspråk? (Stenberg 
1983, s. 89) 

 
Det Stenberg försöker påvisa med detta debattinlägg är att bibliotekarien som skrivit det 
håller med kritikerna, men att skulden inte kan bara kan läggas på biblioteken utan 
snarare på samhällets normer. I undersökningar visas att bland annat klassiker och lyrik 
tillhandahålls av biblioteken i mycket högre grad än de efterfrågas av allmänheten. 
Slutsatsen blir att det inte är biblioteken i första hand som kan beskyllas för att svika 
kvalitetslitteraturen, utan låntagarna, och i förlängningen samhällets och marknadens 
påverkan på sina medborgare, och underhållning som ett enkelt medel att tjäna pengar 
(ibid., s. 132). 
 

2.2.1 Utlåningsstatistik som mått på kvalitet 
 
Frågan om budget och krav på effektivitet genom att titta på utlåningsstatistik har 
kommit att bli en avgörande del i arbetet beståndsutveckling på biblioteken. Bland 
andra Lis Byberg skriver om detta i boken Velge og vrake: samlingsutvikling i 
folkebibliotek. Hon beskriver de krav som idag finns på kommunala verksamheter att 
visa att de ger skattebetalarna valuta för pengarna. Folkbiblioteken måste visa att 
samlingarna används och här blir utlåningsstatistiken helt avgörande, som ett mått på 
kvalitet. I och med att inköpsbudgeten oftast är relativt liten och i många fall minskar, 
har biblioteken inte råd att köpa böcker som inte kan uppfylla kravet på höga utlån 
(Byberg 2006, s. 16). Svein Arne Tinnesand skriver i samma bok om en undersökning 
där jämförelser har gjorts mellan utlåningen på norska folkbibliotek och bokhandlarnas 
försäljning av böcker. Resultatet visade att utlåningsstatistiken på folkbiblioteken på 
senare år mer och mer kommit att likna bokhandlarnas bästsäljarlistor. Tinnesand menar 
att detta är resultatet av ett alltmer efterfrågestyrt utbud, och att det med största 
sannolikhet resulterar i att utlåningsstatistiken under en kort tid ökar. Han påpekar dock 
att detta inte får ses som det primära syftet (Tinnesand 2006, s. 60ff.). I Höglund och 
Klingbergs metoder för att räkna ut hur beståndet utnyttjas tittar de mycket på 
utlåningsstatistiken, dock framhåller de att höga utlåningssiffror inte får bli ett 
självändamål. Höga utlån är endast ett acceptabelt mått om biblioteken vet att de 
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utlånade medierna har medverkat till att uppfylla användarnas behov och bibliotekets 
övergripande målsättningar (Höglund & Klingberg 2001, s. 43). 
 

2.2.2 Köpa på efterfrågan 
 

Att folkbiblioteken bygger sitt bestånd alltmer på efterfrågan från användarna är något 
som tagits upp i samtlig litteratur jag läst. Ett återkommande synsätt är att köp via 
efterfrågan nästan enbart resulterar i ett utbud av lättsmält underhållningslitteratur. 
Höglund och Klingberg beskriver dock en annan syn på saken. Att köpa på efterfrågan 
blev ett begrepp och togs an som inköpsmetod i större utsträckning efter det så kallade 
GÖK-projektet. Projektet syftade till att göra folkbiblioteken mer lättillgängliga och 
låntagarvänliga, och då ingick bland annat att biblioteken köpte på efterfrågan. I motsats 
till vad kritikerna befarade, att nästan enbart massproducerad och populistisk skön- och 
facklitteratur skulle efterfrågas, visade det sig att det som efterfrågades mest var den 
kvalificerade facklitteraturen som biblioteken själva ofta avstått från att köpa (Höglund 
& Klingberg 2001, s. 38). Usherwood skriver angående att köpa på efterfrågan, att de 
som ställer sig positiva till detta sätt att bygga upp beståndet menar att det är 
skattebetalarnas pengar biblioteken köper för, och att det därför är kundernas rätt att få 
låna det de själva önskar. Det vore att slösa med medborgarnas pengar att köpa böcker 
och andra media som inte lånas ut regelbundet. Han visar också att det finns åsikter om 
att bibliotekets kärnuppgift är att ”ta reda på vad kunderna vill ha, och ge dem det”. De 
kritiska rösterna säger dock att biblioteket kan göra så mycket mer än att bara 
tillfredsställa efterfrågan, att användarna kanske inte vet vad de vill ha och menar att det 
finns en fara i att biblioteken köper det som de tror kommer efterfrågas och på så vis 
låter både sig själva och användarna att styras av massmediakanalerna. Att biblioteken 
är med och skapar den efterfrågan som de själva många gånger är kritiska mot 
(Usherwood 2007, s. 18f.). 
 
I artikeln What's Next for Collection Management and Managers? User-Centered 
Collection Management, tar Faye Chadwell upp en vanligt förekommande strategi i 
arbetet med att bygga upp ett efterfrågestyrt bestånd. Strategin bygger på att försöka 
eliminera fjärrlånen genom att istället genast köpa in det användarna vill beställa. Hon 
menar att detta i längden blir mer kostnadseffektivt. Hon påpekar också att användarna 
ofta förväntar sig att få snabb service och att detta är något som biblioteken måste 
försöka möta. Chadwell anser att fler bibliotek borde ha som princip att köpa direkt på 
efterfrågan istället för att fjärrlåna eller vänta på att bibliotekarierna ska bestämma om 
det efterfrågade materialet borde köpas in eller inte. Att inte köpa direkt på efterfrågan 
menar hon kan resultera i att biblioteken inte längre känns relevanta i medborgarnas 
vardag (Chadwell 2009, s. 71ff.). 
 

2.2.3 Alternativ till det kommersiella 
 

Ett annat sätt att se på saken, är att folkbiblioteket genom sitt medieutbud måste försöka 
motverka den nuvarande trenden mot marknadspåverkan och efterfrågan. I boken Där 
människor och tankar möts – bibliotek som folkbildning tar Eva-Maria Flöög upp frågan 
om bibliotekens förhållande till kommersialismen. Hon påpekar att de kulturpolitiska 
målen från 2009 tagit bort formuleringen om att kulturen ska ”motverka 
kommersialismens negativa verkningar” som fanns med i målen från 1974. Flöög 
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resonerar kring om det kan vara så att gränsen mellan det smala och det kommersiella i 
dagens samhälle inte är lika tydlig som förr, eller att kulturutredningen helt enkelt inte 
har mod nog att stå för ett alternativ till populärkulturen (Flöög 2010, s. 125). 
 
I samma bok skriver även Cecilia Wikström och Ingrid Atlestam om sina tankar kring 
marknadens påverkan på biblioteket och bibliotekets utbud. Wikström gör klart att 
biblioteken har ett annat ansvar än marknaden, ett samhälleligt ansvar. Medborgarnas 
rätt till mångfald, frihet och kvalitet menar hon är något som marknaden varken kan 
eller har ambitionen att erbjuda och att biblioteket därför måste komma in som ett 
alternativ (Wikström 2010, s. 146). Atlestam i sin tur tar utgångspunkt i tanken om fri 
tillgång till information, och förklarar att detta inte kan betyda att alla har rätt att läsa 
exempelvis alla de senast nyutkomna och mest populära deckarna. Istället framhåller 
hon att biblioteken måste kunna visa på de alternativ som finns, de böcker som inte 
exponeras i massmedia, och att det är först när alternativen synliggörs som fri tillgång 
och frihet att välja blir giltiga begrepp. Hon frågar sig om det inte är just detta, att 
erbjuda även sådant som inte är kommersiellt gångbart, som är bibliotekens uppgift 
snarare än att rikta in sig på att kunna redovisa stigande utlånings- och besökssiffror 
(Atlestam 2010, s. 49f.). 
 
Enligt regeringens proposition till kommande bibliotekslag har titelbredden på 
folkbiblioteken minskat i fråga om skönlitterära böcker, tidningar och tidskrifter. Det 
som lånas ut på biblioteken är i hög grad samma litteratur som säljs i bokhandlarna, och 
bland titlarna saknas ofta ny smal kvalitetslitteratur och litteratur från andra delar än 
västvärlden. I propositionen uttrycks en oro över att likriktningen med bästsäljarna och 
den minskade titelbredden begränsar användarnas valmöjligheter och tillgången till 
alternativ litteratur (Kulturdepartementet 2012, s. 22). Tinnesand skriver i boken Velge 
og vrake – samlingsutvikling i folkebibliotek, om hur bibliotekarier på norska 
folkbibliotek tar frågan om utvecklingen av beståndet på stort allvar och ser det som en 
svår uppgift att vinna trovärdighet i dagens marknadsorienterade samhälle. Tinnesand 
menar att det som gör folkbiblioteken till en förtroendeingivande institution i samhället 
måste bygga på att de erbjuder en stor bredd vad gäller både litteratur och annan form 
av information, sådant som inte bara är ett resultat av marknadstvång. Skulle 
folkbiblioteken rätta sig efter den övriga konkurrensen skulle resultatet i förlängningen 
bli att legitimiteten försvagades. Folkbibliotekets uppgift är att visa att det finns en 
annan syn på saker och ting än den som oavbrutet visas upp i den allmänna 
offentligheten. Allt detta gör frågan om urval och inköp av medier till en allt viktigare 
fråga som kräver tid och eftertanke (Tinnesand 2006, s. 65ff.). 
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3. Teori 
 
I detta kapitel redogör jag för den teori som ligger till grund för analysen av mitt 
empiriska material. Teorin bygger på en undersökning av Sanna Talja i vilken hon 
kommit fram till tre olika sätt att förhålla sig till bibliotekets utbud. Jag presenterar kort 
teorins uppkomst och sammanhang, och beskriver sedan de tre olika förhållningssätten 
närmare. Som avslutning ger jag en kort beskrivning av hur jag använder mig av teorin i 
analysen. 
 

3.1 Sanna Taljas teori 
 

Sanna Talja, professor i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet, 
har skrivit boken Music, culture, and the library – an analysis of discourses. Som titeln 
antyder har hon genom diskursanalys undersökt hur man talar om musikbibliotek, både 
bland musikbibliotekens användare och i musikbibliotekens officiella policydokument. I 
mitt arbete har jag valt att endast använda den del av undersökningen som innefattar 
Taljas teori kring hur användarna ser på bibliotekets utbud, och alltså inte vad hon fått 
fram i analysen av policydokument. Själv har jag undersökt bibliotekariers tankar kring 
folkbibliotekens utbud men ser ändå Taljas teori som användbar för min analys. Att 
Talja undersökt bibliotek vars utbud består främst av musikmedia, medan jag har valt 
att undersöka ett folkbiblioteks hela fysiska bestånd, har ingen större inverkan på 
resultatet. Talja nämner i boken att de särdrag och kategorier hon kommer fram till även 
kan appliceras på andra områden än musik, exempelvis bokbeståndet på ett bibliotek 
(Talja 2001, s. 3). 
 
När Talja i sina intervjuer med bibliotekets användare ställt frågor om hur de ser på 
bibliotekets roll och de tjänster som biblioteket erbjuder, kommer hon fram till att de 
allra flesta är eniga om att biblioteken bör erbjuda någonting för alla. Talja kallar detta 
diversity talk och menar att de talar för mångfald i utbudet. Hur denna ideala samling 
ska byggas upp har användarna dock olika åsikter om. De är medvetna om att 
biblioteken inte kan köpa in allt som ges ut, och att de därför måste ta ställning till vad 
som bör prioriteras, hur utbudet ska utformas. I analysen av användarnas utsagor om 
bibliotekets utbud, har Talja kunnat urskönja tre framträdande förhållningssätt till hur 
man bör bygga upp beståndet. De olika förhållningssätten benämner hon ”the general 
education repertoire”, ”the alternative repertoire” och ”the demand repertoire” (ibid., s. 
47ff.). Nedan redogör jag mer ingående vad de olika förhållningssätten innebär. 
  

3.1.1  The general education repertoire 
 

Inom detta förhållningssätt talar användarna om ett utbud med utgångspunkt i bildning 
och utbildning, där den grundläggande idén är att utbudet ska vara ett så kallat 
basutbud. Här spelar också det kulturhistoriska perspektivet en stor roll, vilket innebär 
att utbudet borde bygga på långsiktiga mål och behov snarare än tillfälliga 
efterfrågningar. Inom detta förhållningssätt uttrycker användarna att det är viktigare att 
utbudet erbjuder bildning hellre än underhållning. Underhållning syftar här på den del 
av utgivningen som flitigt visas upp i de kommersiella kanalerna, ofta kallad lätt eller 
dagsfärsk, och som är enkel att få tag på eller köpa på andra platser i samhället. De 
användare som förespråkar detta förhållningssätt menar att kvalitet borde gå före 
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efterfrågan, eftersom ett bestånd byggt på tillfälliga efterfrågningar snabbt kommer att 
kännas inaktuellt. Grunden inom beståndsutvecklingen innebär här att ett omfattande 
basutbud byggs upp inom varje genre, där utbudet ska skildra varje genres historia och 
utveckling med både äldre bidrag och speciellt anmärkningsvärda nyheter. Användarna 
litar på att bibliotekarierna har kunskap om vad som är kvalitet, istället för att gå efter 
vad användarna önskar vilket endast är deras egna personliga önskemål utan tanke på 
bibliotekets övriga användare (ibid., s. 50ff.). 
 

3.1.2  The alternative repertoire 
 
Enligt detta sätt att förhålla sig till beståndet ser användarna främst till bibliotekets 
möjligheter att erbjuda ett alternativt utbud av medier som inte erbjuds av andra 
kommersiella kanaler, att vara ett alternativ till masskulturen. Här ska biblioteken 
synliggöra och ge medborgarna tillgång till den mer sällsynta och smala utgivningen, 
vilket ska bidra till att visa en annan helhetsbild av vad som ges ut och att det i och med 
detta uppstår en faktisk valmöjlighet för användarna. Precis som inom ovanstående 
förhållningssätt riktas kritik mot att köpa in sådant som är populärt just för stunden, 
samtidigt kritiseras även ovanstående förhållningssätt för att bara vilja erbjuda ett 
enahanda klassiskt och konventionellt material. Här ses det som bibliotekets uppgift att 
våga ta risker och erbjuda överraskningar. Experimentell media och nya fenomen inom 
olika genrer anses vara kvalitet. Tanken är att användarna med hjälp av biblioteket har 
möjlighet att bredda sin syn på vad exempelvis litteratur är. Inom detta synsätt anses de 
som är intresserade av den ”vanliga” eller populära utgivningen, den som exponeras 
mycket i massmedia, inte ha samma djupa intresse som de som är intresserade av den 
mer alternativa och smala utgivningen, och att de därför inte har lika starkt behov av att 
hitta den på biblioteket. Detta kan också vara en möjlighet för de som gillar den 
populära utgivningen att hitta någonting oväntat och på så sätt fördjupa sitt intresse 
inom ett visst område. Trots den alternativa inriktningen anses det inom detta 
förhållningssätt att biblioteken också borde försöka skapa en slags balans mellan det 
som användarna efterfrågar och det som anses vara mer kvalitativt (ibid., s. 54ff.).  
 

3.1.3  The demand repertoire 
 

Inom detta förhållningssätt tycker användarna att biblioteket borde utgå från vad 
lokalsamhället har för smak och intressen. Beståndsutvecklingen bygger här helt och 
hållet på att ge användarna vad de vill ha, att följa efterfrågan. Detta förhållningssätt 
förutsätter att biblioteket gör regelbundna användarundersökningar för att kartlägga 
användarnas behov, att de tittar på utlåningsstatistiken och följer topplistorna. Genom 
att titta på utlåningsstatistiken ser biblioteken också vad som inte är värt att köpa in, 
vilken slags material som står på hyllorna utan att bli utlånade och som borde gallras 
bort. Här ser biblioteken inte kritiskt på den populära utgivningen, utan tänker snarare 
att det som är populärt nu även kommer att vilja lånas i framtiden. Inom detta 
förhållningssätt görs det tydligt att det är den lokala efterfrågan som tas i beräkning, inte 
det som anses vara mest populärt rent generellt. Kritiken riktas här mot en dömande 
attityd där biblioteken själva försöker ta ställning till vad användarna borde låna eller 
vad som är bra och dåligt. Användarna menar här att det finns så oändligt många åsikter 
om vad som är bra och att utbudet därför borde grundas på efterfrågan och konkreta 
behov hellre än ideologiska mål och abstrakta sätt att se på kvalitet. Här ses inte den 
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kommersiella utgivningen som ensidig och begränsad i mängd, utan snarare att det är 
den som bäst lyckats möta folkets förväntningar (ibid., s. 58ff.). 
 

3.2 Användning av teori 
 

I analysen av mitt empiriska material utgår jag från de tre förhållningssätt som jag 
redogjort för ovan. Genom att tillämpa Taljas teori på mitt eget material får jag en 
tydligare struktur på analysen och kan därmed ge en klarare bild av mina informanters 
intervjusvar. Jag fokuserar i analysen på ett förhållningssätt åt gången. För varje 
förhållningssätt tar jag upp vad mina informanter sagt som kan härledas till de åsikter 
Talja tagit upp som utmärkande för just det perspektivet. På detta sätt kan jag upptäcka 
tendenser hos mina informanter som talar för att de exempelvis förespråkare ett 
förhållningssätt framför de andra. Teorin blir ett sätt att lyfta fram relevanta argument ur 
mitt empiriska material för att sedan utifrån dessa dra slutsatser kring mina 
forskningsfrågor. Det innebär också att jag sätter in min egen empiri i ett större 
sammanhang, och på så sätt kan bidra till debatten om bibliotekets utbud.  
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4. Metod 
 
I detta kapitel skriver jag om semistrukturerade telefonintervjuer som metod för att 
samla in empirirskt material, och förklarar varför just denna metod passar för min 
undersökning. Jag förklarar även hur jag gått tillväga i urvalet av informanter, samt vad 
jag tagit för etiska hänsynstaganden och hur jag genomförde intervjuerna, det sista för 
att ge läsaren en mer transparent bild av hur det empiriska materialet tagits fram. 
 

4.1 Val av metod 
 

I denna undersökning har jag valt att genomföra semistrukturerade intervjuer via 
telefon. En semistrukturerad intervju är en kvalitativ intervjuteknik där utgångspunkten 
är att varje människa förstår världen på sitt eget sätt. Intervjun blir det verktyg med 
vilket dessa olika verklighetsuppfattningar får komma till uttryck. I och med att jag i 
uppsatsen vill höra och försöka förstå hur bibliotekarier resonerar kring folkbibliotekets 
utbud, fann jag att intervjuer var den mest passande metoden för att undersöka detta. 
Både Repstad och Luo & Wildemuth har skrivit om semistrukturerade intervjuer, och 
menar att de passar att genomföra i undersökningar där syftet är att skaffa sig en 
fördjupad förståelse för människors erfarenheter och upplevelser inom ett visst område, 
för att sedan analysera och presentera dessa tankar för andra att ta del av. Detta är även 
utgångspunkten i min undersökning (Repstad 2007, s. 17; Luo & Wildemuth 2009, s. 
233).  
 
Som ett första steg utformade jag en intervjuguide. Där skrev jag ner övergripande 
teman och frågor jag ville ha svar på under intervjuerna. För att inte missa något tog jag 
hjälp av begrepp från Sanna Taljas teori och sådant jag läst i den tidigare forskningen 
som kändes relevant att ha med. Syftet med min intervjuguide var att använda den som 
en hjälp att komma ihåg de frågor jag ville ha svar på, och för att kunna hålla en 
någorlunda struktur under intervjun, men inte att nödvändigtvis följa den till punkt och 
pricka. Repstad och Luo & Wildemuth framhåller arbetet med intervjuguiden som 
viktigt i och med att det lägger grunden för vilka svar intervjun sedan frambringar. De 
menar också att uppdelningen i intervjuguiden ger den som intervjuar möjligheten att i 
efterhand kunna jämföra svaren från olika informanter (Repstad 2007, s. 86f.; Luo & 
Wildemuth 2009, s. 233f.). Jag spelade in intervjuerna på band för att i efterhand kunna 
transkribera dem, och använda transkriberingarna som underlag vid arbetet med 
analysen. Att spela in och transkribera intervjuerna är något som Luo & Wildemuth 
rekommenderar. Det kan annars vara svårt att anteckna och lyssna samtidigt och 
dessutom att komma ihåg allt som sagts. Många viktiga synpunkter kan råka komma 
bort på vägen (Luo & Wildemuth 2009, s. 236f.). 
 
Jag valde att genomföra intervjuerna via telefon dels av praktiska skäl, och dels för att 
det både föreslogs av och kändes smidigare för intervjupersonerna. Jag funderade över 
om intervjuerna inte skulle bli lika innehållsrika eller personliga via telefon jämfört med 
om jag intervjuat på plats, att jag kanske skulle gå miste om viss information och 
kommunikation. I en artikel skriven av Judith Sturges och Kathleen Hanrahan berättar 
de om sina erfarenheter av telefonintervjuer i jämförelse med vanliga ”ansikte-mot-
ansikte”-intervjuer. De kommer fram till att svaren de fick inte var beroende av vilken 
intervjumetod de använde. Intervjuerna tog ungefär lika lång tid att genomföra och de 
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upplevde inte telefonintervjuerna som mindre djupa eller mindre kvalitativa. Snarare 
kunde de se en hel del fördelar med telefonintervjuer, till exempel att det kändes lättare 
och bättre att anteckna under intervjun utan att det störde informanten och att personen 
som blev intervjuad var mer avslappnad i telefon än ansikte mot ansikte. De avslutar 
med att framhålla att telefonintervjuer med framgång kan användas inom kvalitativ 
forskning (Sturges & Hanrahan 2004, s. 112ff.).  
 
I den litteratur som finns skriven om kvalitativ forskning tas nästan alltid intervjuer 
”ansikte-mot-ansikte” upp som den överlägset bästa metoden när intervjuer ska 
genomföras. I en artikel har Gina Novick i en utförlig litteraturgenomgång av texter om 
kvalitativ forskning uppmärksammat bristen på reflektioner kring telefonintervjuer. Ofta 
ses de som en nödlösning om det inte går att få till en intervju på plats. Det lilla som 
skrivs handlar om att telefonintervjuer bör användas främst vid väldigt strukturerade 
intervjuer som bara kräver korta svar, och antyder att intervjuer som görs på plats är mer 
naturliga och genererar djupare och mer kvalitativa svar. Kritiker menar att forskaren 
vid en telefonintervju går miste om sådant som kroppsspråk, miner eller andra 
antydningar som inte kan läsas av via telefon, och att detta resulterar i missförstånd och 
försämrad kommunikation. Novick skriver att detta tas upp som en avgörande orsak till 
varför telefonintervjuer inte ses som kvalificerade inom den kvalitativa forskningen. Det 
visar sig dock att det egentligen inte finns några belägg för eller undersökningar som 
bevisar att detta stämmer, att den synliga men icke hörbara kommunikationen skulle 
vara avgörande i huruvida resultatet kan ses som kvalitativt eller inte (Novick 2008, s. 
393ff.). I mitt fall tyckte jag att intervjuerna gav djupa och innehållsrika svar, och 
informanterna kändes bekväma och avslappnade. Att kroppsspråk eller andra 
antydningar försvinner helt via telefon är jag väl medveten om, men tror ändå att detta 
inte varit direkt avgörande vid insamlingen av mitt empiriska material eller att det 
påverkat resultaten av min undersökning. 
 

4.2 Urval 
 

Två av kriterierna inför mitt sökande efter intervjupersoner var att bibliotekarierna 
skulle jobba på folkbibliotek och delta i urvalsprocessen på biblioteket. Till en början 
var tanken att jag skulle närvara vid inköpsmöten på folkbibliotek och kontaktade därför 
endast bibliotek i närområdet. Det visade sig att endast ett fåtal bibliotek fortfarande 
hade inköpsmöten, men att många av de jag kontaktade gärna ville berätta om hur de 
arbetade med urval och inköp på biblioteket. Jag valde därför att istället genomföra 
intervjuer med de bibliotekarier som erbjöd sig att ställa upp. Med anledning av detta 
förfarande valdes alltså bibliotek först, och utifrån biblioteken har sedan bibliotekarier 
för intervjuerna tillkommit. Sammanlagt intervjuade jag sex bibliotekarier på sex 
folkbibliotek i fem olika kommuner med varierande storlek. Av ovan nämnda anledning 
är samtliga kommuner belägna i Västsverige. 
 

4.3 Etiska hänsynstaganden 
 

I mailförfrågningarna jag skickade ut till olika folkbibliotek skrev jag tydligt att det var 
en kandidatuppsats på Högskolan i Borås jag samlade material till och förklarade kort 
syftet med undersökningen. Jag klargjorde också att intervjun skulle bandas och att 
inspelningen raderas efter uppsatsens godkännande. Jag informerade även om att de 
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som ställde upp på intervjun garanterades konfidentialitet, alltså att alla identifierbara 
uppgifter som namn, kommun och bibliotek inte finns synliga i uppsatsen, samt att 
deltagandet var helt frivillig och att de när som helst hade rätt att avbryta sin 
medverkan. I telefon, precis innan intervjun började, frågade jag ännu en gång om ett 
godkännande angående inspelning av intervjun för att försäkra mig om att det gick bra 
och att det inte skett något missförstånd (Repstad 2007, s. 90). 
 

4.4 Genomförande 
 
Jag har genomfört sex intervjuer via telefon med bibliotekarier på folkbibliotek. Med 
godkännande från informanterna spelades intervjuerna in för att senare transkriberas. 
Intervjuerna tog 20-30 minuter och genomfördes mellan den 23:e och 25:e april. Tid för 
intervjuerna bokade jag genom mailkontakt med de bibliotekarier som ville ställa upp. 
Innan intervjuerna genomfördes försäkrade jag mig om att inspelningsutrustningen 
fungerade och att jag satt i ett rum utan störande ljud. Jag inledde telefonsamtalet med 
att presentera mig och lät dem ta sig till en tyst plats i biblioteket. Jag frågade återigen 
om det var okej att jag spelade in intervjun och alla gav sitt godkännande. Förutom att 
spela in antecknade jag även under intervjuerna det jag ansåg extra relevant. Innan jag 
började själva intervjun berättade jag hur den var upplagd, att jag först skulle komma att 
fråga lite kort om deras bakgrund som bibliotekarie, sedan komma in på frågor om hur 
de jobbar med urval och inköp på biblioteket, för att som avslutande del fråga om deras 
personliga åsikter om bibliotekets utbud. Min förhoppning var att genom denna korta 
introduktion få informanterna att känna sig mer medvetna och bekväma i situationen, 
samtidigt som det förhoppningsvis satte igång tankarna kring dessa frågor redan från 
början. I min intervjuguide hade jag delat in intervjun i de tre teman jag nyss nämnde, 
med tillhörande underfrågor till varje tema: ”bakgrund”, ”urval och inköp” och 
”utbudet”. Jag hade intervjuguiden framför mig under intervjuerna men använde den 
mer som en hjälp till struktur i intervjun än som exakta frågor att ställa och få svar på. I 
och med att informanterna har olika sätt att ta sig an och svara på frågorna, anpassade 
jag mina frågor efter detta. Ibland besvarades flera av frågorna utan att jag behövde 
ställa dem, och ibland fick jag ställa följfrågor som inte stod med i intervjuguiden. Jag 
uppfattade det som att informanterna kände sig bekväma i situationen och några av dem 
sa att de tyckte att det var ett roligt och intressant ämne att prata om. Intervjuerna 
avslutades med frågan om de hade något att tillägga, innan jag tackade dem för att de 
ställt upp och avslutade samtalet. 
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5. Resultatredovisning 
 
I detta kapitel ger jag inledningsvis en kort presentation av de bibliotekarier jag 
intervjuat, för att sedan i stora drag redovisa resultatet från intervjuerna. Detta för att ge 
en tydlig bild av det insamlade materialet som ett underlag inför analysen. 
 

5.1 Presentation av informanter 
 
Informant A har en bibliotekarieexamen från Bibliotekshögskolan i Borås. Hon blev 
klar med utbildningen sommaren 1990 och har jobbat som bibliotekarie sedan dess. Där 
hon jobbar nu ansvarar hon för hela vuxenavdelningen av biblioteket. Hon köper in all 
vuxenmedia, gallrar, jobbar med fjärrlån och sköter kontakten och samarbetet med 
närliggande bibliotek. Dessutom har hon personalansvar, är med och lägger scheman 
och har budgetansvaret för bibliotekets vuxenavdelning. 
 
Informant B gick ut Bibliotekshögskolan 1992 och började jobba på bibliotek direkt 
efter examen. Han ansvarar för inköpen av all vuxenmedia, bevakar inköpsförslag från 
allmänheten och sköter det rent praktiska arbetet när de beställer media. Han har också 
ansvar för att samlingarna hålls i gott skick genom att gallra och komplettera. 
 
Informant C har jobbat som bibliotekarie sedan 1993 och studerat 2 år på 
Bibliotekshögskolan i Borås. Hon är ansvarig för att köpa in all facklitteratur för vuxna 
och ansvarar där också för gallring. Hon har även hand om fjärrlånen, databaserna och 
den lilla katalogisering som görs på biblioteket. 
 
Informant D har även hon gått den 2-åriga bibliotekarieutbildningen på 
Bibliotekshögskolan i Borås, och jobbat som bibliotekarie sedan 1996. På biblioteket är 
hon enhetschef, vilket innebär att hon jobbar mycket med budget och personalansvar 
och likaså planering och utveckling av verksamheten. Därtill har hon även pass i 
informationsdisken, jobbar med medieinköp, fjärrlån och andra bibliotekariesysslor. Vid 
inköpsprocessen har hon ansvar för vissa fackavdelningar. 
 
Informant E började jobba som bibliotekarie på 70-talet, och har förutom 2 år på 
Bibliotekshögskolan i Borås också läst litteraturhistoria och språk på högskolenivå. Hon 
ansvarar för programverksamheten och en del konstverksamhet på biblioteket. Hon står 
även i informationsdisken och har ansvar för att köpa in all svensk, engelsk, tysk och 
fransk skönlitteratur till vuxenavdelningen. 
 
Informant F gick ut Bibliotekshögskolan på 80-talet och har jobbat som bibliotekarie i 
drygt 20 år. Han har det övergripande ansvaret för bibliotekets inköp, men jobbar även 
med gallring, bokuppsättning, informationspass och andra vanligt förekommande 
uppgifter på bibliotek. 
 
Värt att uppmärksamma är att alla mina informanter har gått den 2-åriga utbildningen på 
Bibliotekshögskolan i Borås och att de har ungefär lika lång erfarenhet av att arbeta på 
folkbibliotek. Vid den tiden mina informanter utbildade sig var Högskolan i Borås det 
enda alternativet för de som ville utbilda sig till bibliotekarie i Sverige. Hade jag även 
intervjuat yngre bibliotekarier med annan utbildning och erfarenhet hade resultatet 
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möjligtvis blivit annorlunda. Detta är svårt att spekulera kring men också något som är 
bra att vara medveten om vid genomgången av det empiriska materialet.  
 

5.2 Folkbibliotekets uppgift 
 
I inledningen av intervjun frågade jag informanterna vad de tycker är folkbibliotekets 
uppgift. Tanken var att få en bild av deras utgångspunkt i arbetet som bibliotekarie, och 
för att senare kunna koppla dessa åsikter till deras resonemang kring beståndet. Svaren 
jag fick var väldigt enhetliga. En av informanterna sammanfattar sin syn på 
folkbibliotekets uppgift på ett tydligt sätt: 
 

Fritt och öppet, just främja demokratin och läsupplevelser, allt det står ju folkbiblioteken 
för på ett sätt som man inte hittar någon annan stans. Att det är till för alla helt enkelt. 
(Informant A) 

 
Att folkbiblioteket är till för alla, öppet för alla kommuninvånare, är återkommande hos 
samtliga informanter. Något annat de tar upp är barn och ungdomar som en viktig grupp 
för biblioteket att prioritera. Först och främst framhåller de vikten av att barn och unga 
överhuvudtaget kommer till biblioteket och känner sig välkomna, men också att 
folkbiblioteken måste jobba mycket med läsfrämjande för dessa grupper. Att uppmuntra 
till läsning är något som överlag nämns, både för barn och vuxna och gällande både 
skön- och facklitteratur. Några av informanterna menar även att folkbibliotekets uppgift 
är att erbjuda människor möjligheten att söka information på olika sätt, både digitalt och 
i bokväg. Att folkbiblioteket ska vara en social mötesplats och erbjuda en bredd av 
media var också sådant som togs upp. En bredd av media menar de innefattar både 
efterfrågad och smalare litteratur. De påpekar också vikten av avgiftsfria lån som en del 
i det demokratiska uppdraget. Att ta hänsyn till användarna vid utformandet av 
folkbibliotekets verksamhet uttrycker en informant: 
 

Kort och gott att arbeta så mycket som möjligt ut mot allmänheten ut mot besökarna och få 
dem att känna sig hemmastadda, få dem att uppfatta att biblioteket är till för dem och att 
man kan vara öppen för vad dom har för önskemål. (Informant E) 

 
Informanten ville understryka att folkbiblioteket ska vara ett forum för tankar och 
åsikter, och att biblioteketet därför måste ta tillvara på vad användarna har att säga. 
 

5.3 Urval och inköp 
 
Jag fortsatte intervjun med att fråga hur de arbetar med urval och inköp av medier på 
biblioteket. Om de följer några speciella kriterier vid urvalet av titlar, vilka faktorer som 
påverkar inköpen och hur det diskuteras kring urval på biblioteket. Det kom fram att 
endast ett av de sex biblioteken fortfarande har inköpsmöten. De bibliotek som inte har 
inköpsmöten har haft det tidigare, men poängterar att det inte längre finns tid till att sitta 
ner tillsammans. Personalen har mer att göra och en av informanterna tyckte att 
inköpsmöten var för ineffektivt. Arbetet med urval och inköp sker alltså numera främst 
självständigt. Några informanter berättar att de har mailkontakt om det uppstår 
frågetecken angående enskilda titlar, men att inköpsarbetet mestadels sköts enskilt. Två 
av informanterna förklarar att de själva är inköpsansvariga och att resten av personalen 
får lämna kommentarer i BTJ:s digitala lista, eller ge förslag och önskemål om vad som 
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ska köpas in på annat sätt. En av informanterna jobbar på ett bibliotek i en stad där det 
finns så kallade inköpsgrupper. Dessa grupper köper gemensamt in bland annat deckare, 
fantasy och utländsk litteratur till alla bibliotek i staden, samtidigt som de enskilda 
biblioteken köper in viss litteratur själva. Informanten ser en del nackdelar med detta 
sätt att sköta inköpen. Bland annat att de enskilda biblioteken ibland köper in böcker 
som inköpsgrupperna också köper in, vilket resulterar i att biblioteken får väldigt många 
exemplar av vissa böcker. Det är främst deckare och andra populära titlar som blir 
dubbelköpta, och när dessa inte längre är populära bli de stående. Informanten anser att 
pengarna skulle kunna användas på bättre sätt och att metoden för inköp inte fungerar 
särskilt bra. I samma stad har folkbiblioteken ett ”flytande bestånd”. Detta innebär att 
låntagarna kan låna material på ett stadsdelsbibliotek, lämna tillbaka det på ett annat, 
och det lånade materialet blir kvar på det bibliotek där det lämnades in. Informanten 
menar att detta kan fungera i en kommun med en homogen befolkning men att det inte 
fungerar i den kommun där informanten jobbar: 
 

… eftersom ett flytande bestånd innebär att aktiva låntagare som är vana att använda 
datorer och som är vana att beställa sina böcker via internet … dom som är välbeställda 
reserverar böckerna så att alla böcker hamnar på den sidan stan. (Informant F) 

 
Under intervjun frågade jag om det diskuteras kring urval på biblioteket, vad som i så 
fall diskuteras och om informanterna tyckte att det behövs mer tid för diskussion. Några 
informanter tycker inte att det behövs mer tid för diskussion och att det är skönt att 
kunna sköta den delen av arbetet när det passar en bäst, att de inte behöver känna någon 
press och att de inte har behov av att diskutera. Andra tycker att det egentligen behövs 
mer tid för diskussion, men att det som bör diskuteras är om böcker rent allmänt, 
snarare än om vad de väljer att köpa in. På ett av biblioteken hålls det så kallade 
boktipsmöten, där kollegorna diskuterar kring böcker de läst eller hört om, mest för att 
skaffa sig mer kunskap om litteratur för egen del. Andra säger att de pratar om böcker 
och annan nyutkommen media även om de inte har inköpsmöten, och om inte annat för 
att prata om hur pengarna ska disponeras. De ser också nackdelar med att tiden för 
diskussion kring inköpen inte längre finns, och att inköpen sköts mer och mer 
självständigt. En av informanterna säger: 
 

Men samtidigt är det ju så att man kan missa självklarheter och man kan vara kanske lite för 
enögd, man kanske kunde behöva ha mer påverkan från andra. (Informant E) 

 
Några av informanterna påpekar att det diskuterades kring inköpen betydligt mer förr. 
En av informanterna säger att urvalsprocessen var något det tidigare lades mycket mer 
tonvikt på, och att diskussionerna kring vad som var kvalitetslitteratur eller inte idag 
nästan har försvunnit. Informanten påpekar också att diskussioner kring vad som inte 
borde köpas in på grund av att det till exempel är för våldsamt inte alls finns idag, att 
det har blivit ett mer tillåtande klimat på folkbiblioteken. 
 
Samtliga informanter framhåller att de köper väldigt mycket på efterfrågan, och att det 
går mer och mer åt det hållet. Inköpsförslagen från biblioteksanvändarna är många och 
informanterna säger att de är väldigt generösa med att köpa in det som efterfrågas. 
Hälften av informanterna säger att de köper in direkt när de får ett inköpsförslag, medan 
andra hälften först kollar upp och tänker igenom om det är ett förslag som passar att 
köpa in till biblioteket. Anledningen till att ett förslag inte köps in kan antingen bero på 
att bibliotekarierna tycker att den föreslagna titeln är för smal för biblioteket, att den 
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antagligen inte kommer bli utlånad mer efteråt, eller att boken anses ha väldigt låg 
litterär kvalitet. Ofta är det också budgeten som avgör om ett inköpsförslag kan köpas in 
eller inte. 
 
De kriterier informanterna utgår från i urvalsprocessen formuleras på olika sätt. En 
informant menar att de inte köper in den allra sämsta litteraturen och att de försöker ha 
ett någorlunda kvalitetstänk när de väljer vilken media som ska köpas in. Två 
informanter är noga med att påpeka att de köper in media som passar just deras 
låntagare, de som bor i kommunen, och att det då inte är så aktuellt med den allra 
smalaste litteraturen på biblioteket. Samtidigt nämner alla informanter att det är viktigt 
att tänka på att köpa in ett brett utbud. På ett av biblioteken finns en medieplan som är 
styrande vid inköp, där nämns bland annat barn och unga, invandrare och 
funktionshindrade som prioriterade grupper för biblioteket att ta extra hänsyn till vid 
inköp av media. Budgeten framhåller samtliga informanter som en av de största 
faktorerna som måste tas hänsyn till i inköpsprocessen. I en kommun blir biblioteken 
tilldelade en mediebudget grundad på hur främst lånestatisktiken och delvis 
besöksstatistiken ser ut. Informanten som jobbar vid ett av dessa stadsdelsbibliotek 
anser att det blir en snedfördelning av resurserna. De bibliotek vars användare är vana 
låntagare, men som inte spenderar tid på biblioteket, får en hög mediebudget. I områden 
där lokalbefolkningen inte är vana låntagare, men där biblioteken är välbesökta, får de 
en lägre mediebudget. Informanten menar att detta resulterar i att de vana låntagarna får 
mer att välja på medan de ovana låntagarna, och kanske de som har störst behov av 
resurserna, får allt färre valmöjligheter på sitt lokala bibliotek. Informanten avslutar och 
säger: 
 

Det är ju ganska märkligt att människorna som har resurser, som har pengar, får ännu mer, 
och dom som inget har får ännu mindre, det är ganska märkligt, men det är väl dagens 
samhälle, det är väl så lite grann. (Informant F) 

 

5.4 Bibliotekets utbud 
 
När informanterna får frågan om hur de ser på bibliotekets utbud och hur det bör byggas 
upp, är ett genomgående svar att det ska finnas en bredd i utbudet, att det ska finnas 
mycket att välja mellan och att det ska vara en balans mellan den kommersiella och den 
smala litteraturen. En av informanterna sammanfattar det såhär: 
 

Jag tycker att det ska finnas någonting för alla, att man ska komma till biblioteket och 
kunna förvänta sig att det finns både den mest populära bästsäljaren egentligen, men 
samtidigt det här breda basutbudet som är kvalitet i mångt och mycket och som kanske inte 
alltid riktar sig till mer än ett fåtal personer i kommunen, men det ska ändå finnas där om vi 
tycker att det har en plats i biblioteket. (Informant B) 

 
En av informanterna framhåller också vikten av att biblioteket ska kunna erbjuda ett 
representativt utbud av klassiker och de bästa svenska författarna. Alla informanter 
berättar att de köper in mycket av det som efterfrågas. De påpekar dock att utbudet inte 
får vara helt efterfrågestyrt, att efterfrågan snarare ska ses som ett hjälpmedel i 
utvecklandet av beståndet. En informant säger: 
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Nuförtiden tror jag att det går åt det hållet mer och mer att det blir efterfrågestyrt, det 
behöver inte va negativt utan det kan va tvärtom att man så att säga hushåller med sina 
resurser och väljer det i första hand. (Informant B) 

 
Samme informant menar också att efterfrågan inte behöver innebära att biblioteket bara 
köper in de allra senaste bästsäljarna, utan att det ofta visar sig att användarna även 
efterfrågar böcker med kvalitet.  
 
Det negativa med att köpa på efterfrågan anser informanterna är att det blir ett stort 
fokus på böcker som syns mycket i media, att det kan bli allt för styrande, och att dessa 
böcker ofta är populära bara ett litet tag för att sen bli stående oanvända i hyllan. En 
informant tror att ett helt och hållet efterfrågestyrt utbud skulle bli ytligt och torftigt, 
men att biblioteket ändå inte kan låta bli att köpa in de mest populär titlarna eftersom de 
annars skulle få låna in dem från ett annat bibliotek. Några tar också upp att biblioteket 
måste tänka på utlåningsstatistiken, att den inte får vara för låg, och att det därför 
behövs populära böcker i beståndet. 
 
Att biblioteket även ska erbjuda smalare titlar är alla informanterna överens om. De 
flesta benämner de smala titlarna som kvalitetslitteratur och menar att det finns 
användare som inte alls vill läsa den lättsmälta litteraturen och att det måste finnas 
böcker för dem också. Nästan alla informanter nämner Kulturrådsböckerna, de böcker 
som får distributionsstöd från staten, som den huvudsakliga källan genom vilken 
kvalitetslitteraturen kommer in på biblioteket. Samtidigt påpekar de att många av 
titlarna känns alldeles för smala och kommer återigen in på att de måste kunna visa på 
att böckerna blir utlånade. En informant menar att det inte går att ha ett alltför smalt 
utbud på folkbiblioteket eftersom det ska vara till för alla och säger: 
 

Det är så att vi anser oss få en så väldigt stor del av staten då via det här distributionsstödet 
och många av dom titlarna är ju värdefulla att ha på biblioteket, sen finns det en hel del av 
dom titlarna också som aldrig eller väldigt sällan lånas ut så vi känner väl att vi har en slags 
grund bara genom den tillförseln. Det finns inget som hindrar att vi köper ytterligare 
smalare litteratur men vi får ju alltid balansera det mot efterfrågan och den lite mer 
populära litteraturen, att vi kan tillhandahålla båda delarna. (Informant B) 

 
Mot slutet av intervjun frågade jag om informanternas tankar kring folkbildning och hur 
de såg på ett bestånd präglat av de idéerna. Informanternas svar överensstämmer med 
varandra och de uttrycker klart och tydligt att det är en av folkbibliotekets viktigaste 
uppgifter att erbjuda kommuninvånarna ett folkbildande utbud av medier. De menar 
bland annat att biblioteken ska erbjuda en bredd av medier inom alla möjliga områden 
för den som är intresserad, att biblioteket ska kunna erbjuda människor att själva 
vidareutbilda sig och lära sig något nytt. En informant menar att ett folkbildande utbud 
innebär att användarna lätt och utan kostnad ska kunna få tag i exempelvis 
faktauppgifter om olika saker, kunskap om skönlitteratur och författare, och att detta 
även måste gälla barnböckerna. En annan informant påpekar att det är viktigt att i 
inköpsprocessen ställa sig frågan i vilket syfte boken som köps in kan användas, och att 
det inte går att slarva sig igenom inköpsprocessen. När jag till sist frågar informanterna 
vad som bör prioriteras när det kommer till att bygga upp ett bestånd på folkbiblioteket 
börjar de med att räkna upp exempelvis barn och invandrare som prioriterade grupper, 
skönlitteratur, men även facklitteratur, och klassikerna. I slutändan kommer de alla fram 
till att de vill prioritera allt lika mycket, att det egentligen inte går att välja. 
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6. Analys och diskussion 
 
I analysen använder jag mig av Sanna Taljas teori om de tre olika sätten att förhålla sig 
till bibliotekets utbud. I detta kapitel drar jag även paralleller mellan mitt empiriska 
material och den tidigare forskningen. 
 

6.1 The general education repertoire 
 
Utgångspunkten inom detta synsätt är enligt Talja att möjligheten till bildning och 
utbildning bör vara det främsta argumentet när biblioteket köper in media. Det kan 
ibland vara svårt att skilja på om informanterna pratar om bildning eller utbildning eller 
om de helt enkelt inte alltid gör skillnad på dessa begrepp. Detta spelar dock ingen 
större roll i och med att båda begreppen tas upp som likvärdigt viktiga att ta hänsyn till 
inom detta perspektiv. Informant F förespråkar detta förhållningssätt genom att 
framhålla utbildning som viktigare än underhållning i samband med utbudet. Han tycker 
att kurslitteratur för vuxenstuderande borde prioriteras snarare än fler exemplar av 
populära deckare, och förklarar att utbudet inte ser ut så idag. Han menar att den stora 
vikt som läggs vid utlåningsstatistiken är en bidragande orsak till detta: 
 

Tänk dig en deckare då, det står jättemånga i kö, och då säger alla, ja vi måste köpa många 
deckare, men så har vi en kurs i matte för dom som studerar på komvux eller nåt och det är 
10 i kö, och inte så mycket som på deckaren då. Men det blir falskt, för folk ställer sig i kö 
och sen har kursen redan varit när det blir deras tur. Så egentligen borde vi köpa mer 
litteratur för vuxenstuderande. (Informant F) 

 
Detta synsätt förespråkas av vissa men inte av andra i den tidigare forskning jag läst, 
dock återigen beroende på hur skillnaden mellan bildning och utbildning uppfattas. 
Vissa ser begreppen som motsatser till varandra, medan andra snarare tycker att de 
flyter ihop utan tydlig gräns. På ett sätt kan åsikterna som Informant F uttrycker kopplas 
till folkbildning och främst självbildningsidealet som Zetterlund skriver om, att 
människor kommer till biblioteket för att exempelvis täcka brister i sin utbildning 
(Zetterlund 1997, s. 28). Även Höglund och Klingberg anser att både bildning och 
utbildning ska vara det främsta skälet vid urval av medier till folkbiblioteken (Höglund 
& Klingberg 2001, s. 36). Hansson, som gör klar skillnad på begreppen utbildning och 
bildning, tycker att folkbiblioteken snarare ska erbjuda bildning än utbildning för att 
finnas till som ett alternativ till utbildningsinstitutionerna och alltså istället framhålla det 
fria kravlösa lärandet (Hansson 2005, s. 61). Det är svårt att reda ut denna fråga, dock 
handlar det enligt Talja inom detta perspektiv mer om bildning och utbildning kontra 
efterfrågan och underhållning, och går inte in på ingående definitioner av dessa begrepp. 
 
Det visar sig att informanterna kommer in på detta synsätt redan i frågan om vad de 
anser är folkbibliotekets uppgift. Bland andra Informant A menar att biblioteket ska 
erbjuda böcker inom många ämnen, och att det ska finnas ett brett utbud inom alla 
möjliga områden så att vem som vill kan fördjupa sig i sitt eget intresse. Detta stämmer 
överens med det basutbud som Talja menar är en av grunderna inom detta synsätt, att 
beståndet ska innehålla gedigna samlingar inom alla genrer, istället för att ha en ojämn 
fördelning med mer media inom vissa få områden. 
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När informanterna får frågan om vad de tycker att folkbildning är, och hur de tänker 
kring ett utbud som förespråkar detta, pratar de alla om det som en självklarhet för 
folkbiblioteken. Informant B tror att biblioteken fortfarande har en väldigt viktig roll när 
det kommer till att bilda allmänheten: 
 

Den klassiska idén om folkbildning när det kommer till biblioteket, att utbilda sig, det kan 
vi bidra med fortfarande till väldigt stor del och jag tycker det är en av bibliotekets stora 
uppgifter … när du tänker på litteratur då kanske så tycker jag att det är självklart att det på 
nåt vis är ett samhälles kärna. Det märker man också när man möter låntagarna att det finns 
en förväntan på oss att vi ska va en sån resurs för dem, att det spelar nästan ingen roll hur 
mycket andra typer av medier och tillgång till internet det finns överallt.  
(Informant B) 

 
Även Informant D framhåller bibliotekets roll som en plats där människor kan 
vidareutbilda sig och lära sig något nytt, och menar att det är en uppgift hon definitivt 
tycker att biblioteken ska ha, och att det är en uppgift som består. Informant E uttrycker 
också den starka kopplingen till folkbildning:  
 

Biblioteket är ju en bildningsinstitution i sig, så får man folk att komma till biblioteket, och 
besöka det nåt sånär regelbundet, så folkbildar man dem. (Informant E) 

 
De intervjusvar jag fått som förespråkar detta förhållningssätt är många och tydliga, 
informanterna anser att ett folkbildande utbud på biblioteket är viktigt. Detta motsäger 
det jag funnit i den tidigare forskningen, där de flesta anser att upplysnings- och 
folkbildningsidealet idag har bytts ut mot ett mer kundinriktat och marknadsanpassat 
fokus där folkbiblioteken tar mer hänsyn till underhållning och efterfrågan än tidigare 
(Audunson 1996; Skot-Hansen 1999; D’Angelo 2006; Jochumsen & Hvenegaard 
Rasmussen 2006; Usherwood 2007 och Hedemark 2009). 
 
Informant E uttrycker något som Talja tar upp i teorin, nämligen att detta perspektiv 
förspråkar ett basutbud med kulturhistorisk hänsyn snarare än efterfrågningar av 
”dagsfärsk” litteratur som snabbt kommer kännas inaktuell. Informant E menar att det 
kommer ut mycket böcker som vill vara lite flashiga och festliga, men som kanske inte 
besitter någon vidare kvalitet och som snart blir ointressanta för användarna. Hon menar 
att biblioteket snarare borde fokusera på att erbjuda ett representativt utbud av klassiker 
och de bästa svenska författarna, att det är viktigt att värna om och visa upp även de 
böcker som har några år på nacken. Hon tycker också att biblioteket ska erbjuda ett 
seriöst utbud av facklitteratur, att inte bara det mest efterfrågade köps in utan att 
användarna känner att biblioteket erbjuder en djup och seriös grund även där. Jag tolkar 
detta som att Informant E har en liknande syn som den Audunson uttrycker när han 
ställer sig frågande till hur mycket utrymme biblioteken kan tillägna 
underhållningslitteraturen innan det börjar motsäga de mål och värderingar som 
biblioteken har, bland annat bildningsuppdraget (Audunson 1996, s. 31). Informant E 
ser det nämligen också som att biblioteken har en annan uppgift än att bara erbjuda 
underhållning. 
 

6.2 The alternative repertoire 
 
Inom detta perspektiv beskriver Talja att den smala och mer sällsynta utgivningen står i 
fokus, och att tanken är att biblioteket ska erbjuda ett utbud med titlar som inte bara är 



  24 
 

de mest populära och mest exponerade. Informanternas förhållande till ett alternativt, 
smalt utbud är något tvetydigt. Samtliga informanter tycker absolut att biblioteket ska 
erbjuda alternativa titlar, samtidigt som de ser problematiskt på ett alltför smalt utbud, 
och trots många positiva kommentarer verkar det inte som att ett smalt utbud är 
någonting de arbetar aktivt för att erbjuda.  
 
Fyra av sex informanter tar upp att titlarna från Kulturrådet utgör en grund för eller helt 
täcker deras behov av smala titlar. Men som sagt är förhållandet till dessa böcker heller 
inte helt problemfritt. Speciellt Informant C beskriver böckerna från Kulturrådet som så 
väldigt smala att de inte riktigt vet vad de skulle göra med dem. Resultatet på det 
biblioteket har blivit att ställa alla Kulturrådsböckerna i en speciell hylla. Hon förklarar 
att hyllan har en framlyft plats i biblioteket och att det är en hel del användare som går 
direkt dit och kollar. Samma informant påpekar några gånger under intervjun att 
biblioteket måste tillhandahålla även den smalare litteraturen, att det finns ett behov där 
också. Hon menar att det är många som inte alls är intresserade av att läsa de senaste 
deckarna eller den allra mest lättsmälta litteraturen, utan som snarare vill ha lite svårare 
och udda litteratur: 
 

Så det är lika viktigt, sen är ju inte den mängden så stor då, men den måste finnas, för var 
ska dom ta vägen om det inte finns på biblioteket. (Informant C) 

 
Den sista kommentaren i citatet anser jag extra intressant. Det Informant C här pekar på 
är något som tagits upp frekvent i den tidigare forskning jag läst, nämligen att 
biblioteket har ett ansvar att erbjuda ett utbud som inte så lätt kan hittas någon 
annanstans i samhället, att vara ett alternativ till det kommersiella. Bland annat 
Wikström menar att ett utbud präglat av mångfald och kvalitet inte är något som 
marknaden har ambitionen att erbjuda, och att den litteraturen därför måste ha en given 
plats på biblioteket (Wikström 2010, s. 146). Atlestam stämmer in och ställer frågan om 
det inte är just detta som är bibliotekens uppgift, att erbjuda sådant som på grund av 
försäljningssiffror och vinstintressen inte platsar på andra ställen i samhället (Atlestam 
2010, s. 49). Eller som Hjørland uttrycker det, att ”biblioteket ska vara en fristad i ett i 
övrigt genomkommersialiserat samhälle” (Hjørland 1996, s. 10), och där Tinnesand 
samtidigt menar att folkbiblioteket utan de alternativa titlarna förlorar sin legitimitet 
(Tinnesand 2006, s. 65). Detta som Informant C uttrycker, ”för var ska de ta vägen om 
det inte finns på biblioteket”, skulle jag säga är det tydligaste argumentet för varför 
detta perspektiv förespråkas. 
 
Informant A tycker också att det måste finnas ett utbud av smalare titlar på biblioteket, 
men påpekar även hon att sändningen från Kulturrådet täcker upp en stor del av det 
behovet. Hon menar också att det är viktigt att erbjuda smalare böcker som inte 
efterfrågas, i och med att inte alla vågar eller vill fråga efter böcker de är intresserade 
av, och att de personerna lätt glöms bort när ett efterfrågestyrt utbud förespråkas. 
Informant B och D menar också att de får behovet av alternativa titlar tillfredsställt till 
stor del av böckerna från Kulturrådet. Informant B påpekar något som Talja också tar 
upp inom detta synsätt, nämligen att även om biblioteket framförallt ska erbjuda ett 
utbud som är ett alternativ till de populära titlarna, måste det fortfarande balanseras mot 
efterfrågan. 
 
Något som kommer fram under intervjuerna är att informanterna pratar om den 
alternativa och smala litteraturen som kvalitetslitteratur. Anmärkningsvärt är att det 
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informanterna pratar om som kvalitet, samtidigt visar sig vara det som de är allra 
försiktigast med att köpa in. I propositionen till den kommande bibliotekslagen har en 
formulering om att utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet lagts till 
(Kulturdepartementet 2012, s. 5), och det kvarstår att se om detta tillägg kommer 
förändra arbetet med beståndet. Informant E tycker att det är viktigt att köpa in smala 
titlar, kvalitet, till biblioteket. Hennes önskan är att användarna ska kunna hitta media 
som de inte riktigt förväntar sig, och att det bredvid en populär deckare ska finnas en 
bok med mer kvalitet: 
 

Det är roligt att kunna köpa in några såna titlar också för det får inte bli för förutsägbart, 
folk tycker ju att det är roligt att hitta annorlunda böcker på biblioteket. Det är roligt att bli 
lite överraskad, och det är kul att kunna ha lite smalare böcker också, det har man ju märkt 
på folks reaktioner. (Informant E) 

 
Detta stämmer överens med det Talja skriver om att ett alternativt utbud handlar om att 
våga ta risker, bjuda på överraskningar och visa användarna att det finns andra böcker 
än de som frekvent uppmärksammas i media. Även Usherwood tar upp en aspekt av 
detta, nämligen att de smalare titlarna måste köpas in till biblioteket därför att 
användarna kanske inte vet att de titlarna finns och därför inte kan efterfråga dem 
(Usherwood 2007, s. 18). Det Informant E uttrycker i citatet ovan kan tyda på att de 
smalare titlarna som inte är så förutsägbara och som överraskar användarna bidrar till 
att, precis som Talja tar upp, ge användarna en vidgad helhetsbild av vad som faktiskt 
ges ut och att detta kan bidra till att ge användarna nya intryck och ett fördjupat intresse 
inom olika områden. 
 
Den kritik Talja tar upp inom detta perspektiv är mot att bara köpa in det kommersiella 
utbudet och att köpa in helt och hållet på efterfrågan, eftersom det ofta efterfrågas titlar 
som är populära bara för stunden och att det som sagt finns mycket titlar som 
användarna inte ens vet existerar. Informant C håller med om detta: 
 

Alltså vi köper ju väldigt mycket på efterfrågan, men skulle vi bara göra det skulle vi fylla 
huset med 20 exemplar av den senaste populära deckaren eller ”50 nyanser av honom” och 
sådär, idag har ju fokus liksom smalnat av, man fokuserar väldigt mycket på några få titlar 
och författare som går ut i media på olika sätt och man pratar om det överallt.  
(Informant C) 

 
Fler informanter håller med om att ett helt efterfrågestyrt utbud inte är önskvärt. 
Informant D menar att eftersom det är främst media som styr vad folk vill läsa för 
stunden, vilket kan vara titlar som får mycket medial uppmärksamhet en kort period och 
dessutom kan vara ganska dåliga, så är det inte bra om efterfrågan får styra helt och 
hållet. Ett intressant perspektiv i frågan tar Stenberg upp i och med debatten där 
folkbiblioteken beskylls för att svika kvalitetslitteraturen och endast köpa in 
efterfrågestyrd och populistisk litteratur. Stenberg tar kritiken ett steg längre och 
kopplar ihop det med samhällets värderingar. Hon håller med kritikerna, men påpekar 
att biblioteken faktiskt tillhandahåller en stor del kvalitetslitteratur. Problemet är att 
användarna inte vill låna den. Detta anser Stenberg beror på hur samhället, massmedia 
och marknaden påverkar människor att enbart ägna sig åt lättsmält och lättsåld 
underhållning, och inte egentligen på bibliotekens inköpspolitik (Stenberg 1983, s. 132). 
 
Informant F instämmer i kritiken och tycker att det köps alldeles för mycket deckare och 
att biblioteken lägger alltför stort fokus på populistisk litteratur. Han tycker att det är en 
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skev fördelning och att det finns viktigare anledningar till att köpa in vissa titlar än att 
de är populära. Informant E uttrycker liknande kritik angående ett efterfrågestyrt utbud: 
 

Det blir lite ytligt och lite svajigt, tror jag, jag är inte riktigt med på det spåret. Missförstå 
mig inte, man får ju titta, vilka böcker är det som är högst på beställningslistorna, vilka är 
det folk har satt upp sig på, det får vi titta på … vi får ju göra ett urval och köpa dom också. 
Men ett efterfrågestyrt bibliotek det blir ju ganska torftigt till slut, tror jag. (Informant E) 

 
Det kommer fram i intervjusvaren att användarna ofta efterfrågar böcker som egentligen 
inte direkt uppfyller bibliotekets mål, men informanterna ger uttryck för att det inte 
alltid går att stå emot efterfrågan. Höglund och Klingberg resonerar också kring denna 
problematik och menar att den underhållningslitteratur som ofta efterfrågas inte 
självklart platsar på biblioteken i och med att den inte svarar mot bibliotekets 
demokratiska och kulturpolitiska mål, och att det är viktigt att tänka på (Höglund & 
Klingberg 2001, s. 36). De tankar som informanterna uttrycker kan enligt Jochumsen 
och Rasmussen bero på att folkbiblioteken av någon anledning, trots att de inte är 
vinstdrivande utan till största delen finansieras av offentliga medel, kommit att delta i 
konkurrensen om medborgarnas uppmärksamhet och därav känner att de måste köpa in 
den mest populära litteraturen, för att locka folk till biblioteket (Jochumsen & 
Hvenegaard Rasmussen 2006, s. 200). 
 

6.3 The demand repertoire 
 
Detta förhållningssätt innebär enligt Talja att främsta fokus i urvalsprocessen ligger på 
lokalsamhällets efterfrågan, och att ingen kritik riktas mot att köpa in populära titlar om 
användarna efterfrågar det. Samtliga informanter berättar att de köper väldigt mycket på 
efterfrågan och inköpsförslag, och att det går mer och mer åt det hållet. Att det är den 
lokala efterfrågan som betonas här snarare än den generella efterfrågan, är något som 
bland annat Informant F ger uttryck för när han säger att utbudet ”ska vara för VÅRA 
låntagare”, och syftar på de invånare som bor i närområdet. Detta är något som även 
Höglund och Klingberg understryker, att noggrant undersöka den lokala befolkningens 
demografi och behov för att sedan använda det som underlag vid urval och inköp av 
medier till biblioteket. De framhåller denna del som väldigt central i arbetet, men att 
hänsyn samtidigt måste tas till de grundläggande demokratiska och kulturpolitiska 
målen (Höglund & Klingberg 2001, s. 36). Detta sätt att arbeta med beståndet som 
Höglund och Klingberg tar upp kommer till konkret uttryck när Informant C nämner att 
de har en medieplan att utgå från vid inköpsprocessen. Detta innebär att de köper 
mycket på efterfrågan men att de fortfarande måste förhålla sig till kommunens mål om 
prioriterade grupper och diskutera inköpsförslagen mot de uppsatta kvalitetskraven i 
medieplanen. 
 
Informant B är positiv till att köpa på efterfrågan, men säger att det är viktigt att betona 
att biblioteken oftast inte jobbar helt efterfrågestyrt, utan att hänsyn till efterfrågan kan 
ses mer som ett hjälpmedel och ett sätt att hushålla med sina resurser. Denna syn delar 
han med Chadwell, som också anser att biblioteken skulle tjäna på att köpa in det som 
användarna efterfrågar istället för att exempelvis fjärrlåna materialet (Chadwell 2009, s. 
72). Debatten om bibliotekens utbud, där många har åsikten att folkbiblioteken blivit 
alltför populistiska och efterfrågestyrda (Hallberg 1983, s. 15), tar Informant B upp 
under intervjun. Han menar att det diskuteras mycket kring att fokus på efterfrågan har 
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gjort att biblioteken slängt ut kvalitetslitteraturen, men tycker själv att det sällan är så 
illa som det låter. Han tror att det egentligen är väldigt få bibliotek som helt tappar 
känslan för vad biblioteket bör eller inte bör köpa in. Samme informant anser snarare att 
ett efterfrågestyrt utbud kan höja kvaliteten på biblioteket: 
 

Och det som är intressant när man gör så, det är att man märker att låntagarna efterfrågar 
väldigt ofta kvalitet, kanske frågar efter böcker som vi normalt borde ha köpt men som vi 
kanske har missats vid något tillfälle, det kan var något väldigt positivt med att samverka 
med kommuninvånarna. (Informant B) 

 
Denna åsikt tar även Höglund och Klingberg upp. De förklarar att biblioteken i och med 
GÖK-projektet, vars syfte var att göra folkbiblioteket mer låntagarvänligt och därför 
började köpa mer på efterfrågan, upptäckte att användarna efterfrågade långt mer så 
kallad kvalitetslitteratur än vad kritikerna räknat med (Höglund & Klingberg 2001, s. 
38). Här kommer diskussionen kring vad efterfrågan egentligen innebär fram. Många 
gånger likställs efterfrågan med underhållning, men här visar det sig att efterfrågan 
också kan innebära något annat, att det efterfrågas sådant som inte är den mest 
förutsägbara populära litteraturen utan istället kvalitetslitteratur. 
 
Informant E anser att det inte riktigt går att undvika att köpa de böcker som ligger högst 
på försäljningslistorna. Hon menar att det hade varit som att överlåta det åt andra 
bibliotek att köpa dem och att de ändå skulle behöva låna in dem när de efterfrågas på 
biblioteket. Informant D förespråkar ett efterfrågestyrt utbud och visar också att de 
jobbar efter den principen: 
 

Sen blir det mer och mer inköpsförslag eller önskemål från våra kunder. Så vi har alltid till 
varje bokmöte en hög med sådant som vi inte har som vi skaffar in snabbt då, på efterfrågan 
… För har man tagit sig hit och gjort sig besväret att fråga efter nånting så tycker jag att vi 
kan hjälpa till att få fram det. (Informant D) 

 
Informant D är den enda av informanterna som benämner biblioteksanvändarna som 
kunder, vilket kan säga en del om hur biblioteket ser på sina användare. Det finns olika 
åsikter kring vad bibliotekets användare bör kallas, men kundbegreppet har i och med 
marknadsanpassningen och den ökade efterfrågestyrningen blivit allt vanligare. Om 
detta skriver bland andra Usherwood, och påvisar även att många har liknande åsikter 
som de Informant D uttrycker ovan, nämligen att bibliotekets främsta uppgift är att ge 
kunderna vad de vill ha (Usherwood 2007, s. 18). Denna ståndpunkt har även Chadwell, 
enligt henne borde alla bibliotek ha som princip att köpa direkt på efterfrågan så att 
användarna kan få en snabbare service. Hon menar också att detta sätt att sköta inköpen 
är nödvändigt om biblioteken vill fortsätta vara en relevant institution i människors 
vardag (Chadwell 2009, s. 77). 
 
Informant C säger att de är väldigt generösa med att köpa in det som efterfrågas på 
biblioteket, men att de först måste sätta sig in i vad det är som efterfrågas och kolla det 
mot kriterierna i medieplanen eftersom de ibland får in förslag på böcker med lägre 
kvalitet. Hon berättar också att det är svårt att inte köpa det som efterfrågas: 
 

Folk köar gärna, vi kan ju inte köpa så många exemplar av varje titel, men dom köar gärna i 
veckor, månader för att läsa den senaste boken istället för att välja nånting annat då, så det 
är tryck på det här som pratas mycket om. (Informant C) 
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Hon fortsätter att berätta att de ofta försöker erbjuda användarna att låna någonting 
annat likvärdigt under tiden de väntar på en bok, men att det sällan händer att de vill det. 
Många användare är alltså väldigt måna om att få läsa de allra senaste böckerna och 
pressen blir då stor på biblioteket att köpa in dessa. Talja menar att de kommersiella 
titlarna inom detta perspektiv inte ses som något dåligt för biblioteken att köpa in, utan 
snarare att det är dessa titlar som lyckats med att möta folkets förväntningar. Åsikten är 
att biblioteken därför borde köpa in dessa populära böcker för att ge användarna det de 
vill ha, hellre än att köpa in smala titlar som väldigt få vill låna. Det verkar som att 
informanterna tar hänsyn till detta. Informanterna E och F säger nämligen att de först 
och främst måste ta hänsyn till lokalbefolkningen, och att de därför inte kan köpa in den 
allra smalaste litteraturen. Även Informant D menar att de gånger inköpsförlagen 
kommer upp till diskussion är när det är något väldigt smalt som efterfrågas: 
 

Samtidigt får man ju inte glömma av att vi måste ju låna ut det vi har också. Det är ju det 
som är det viktiga, så vi kan inte bara ha svårtillgängligt och smalt, men alltså helt 
efterfrågestyrt det tror jag inte på, för vi måste se till att ha kvar en bredd, och ett djup … 
Men det finns liksom en gräns för hur mycket man kan ha som bara står.  
(Informant D) 
 

Detta resonemang är något tvetydigt, där hon både förespråkar och kritiserar det 
efterfrågestyrda utbudet. Informant E har en liknande åsikt och menar att de på grund av 
budgeten och utlåningssiffrorna måste prioritera det som främst blir utlånat framför att 
köpa in någonting smalt. Att utlåningsstatistiken är något som biblioteket måste ha i 
åtanke vid inköpsprocessen framhåller även Informant A: 
 

… sen får man ju ta hänsyn till de låntagare vi har så att vi kan ju inte, det är ju ingen idé att 
köpa böcker som ingen lånar om vi vet det, men i och med att vi har så man kan fråga efter 
böcker så hoppas vi väl att vi kan tillgodose vad människor vill ha i alla fall.  
(Informant A) 

 
Detta visar på ett instrumentellt sätt att se på arbetet med beståndet, vilket bekräftar vad 
bland andra Hedemark kommit fram till i sin forskning, nämligen att 
marknadsanpassningen inneburit att det instrumentella och ekonomiska tänkandet fått 
en starkare position (Hedemark 2009, s. 10). En del tycker att bibliotekens sätt att låta 
utlåningsstatistiken styra inköpen inte går ihop med bibliotekens värderingar (Byberg 
2006, s. 16; Tinnesand 2006, s. 64). Höglund och Klingberg framhåller däremot 
utlåningsstatistiken som ett bra och användbart mått för att anpassa beståndet till den 
lokala befolkningens behov, men påpekar samtidigt att höga utlåningssiffror inte får bli 
ett mål i sig (Höglund & Klingberg 2001, s. 43). Som jag uppfattar informanternas svar 
är de instrumentella delarna, såsom budget och antal utlån, något de måste ta hänsyn till 
vare sig de vill eller inte. 
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7. Slutsatser 
 
I detta avslutande kapitel tar jag upp sådant som framkommit i analysen av mitt 
empiriska material, för att på så sätt besvara mina båda frågeställningar och dra 
slutsatser av det jag fått fram. Jag börjar med att återge uppsatsens problem, syfte och 
frågeställningar. Kapitlet är indelat efter mina två frågeställningar och avslutas med 
förslag till fortsatt forskning. 
 
I uppsatsen har jag utgått från problemet att dagens ökade fokus på folkbibliotekets 
digitala bestånd bidragit till att diskussionen kring det fysiska beståndet hamnat i 
skymundan. I och med marknadsanpassningen och en därmed förändrad syn på 
folkbibliotekets uppgift, har jag också velat ta upp frågan om hur bibliotekarier idag 
arbetar med urval och inköp, och på så sätt bidra till att hålla liv i debatten kring det 
fysiska utbudets utformande. 
 
Syftet har varit att ge en bild av hur bibliotekarier resonerar kring folkbibliotekets 
utbud, synliggöra bakomliggande idéer vad gäller utbudets utformande och klargöra hur 
bibliotekariers tankar kring folkbibliotekets uppgift tar sig uttryck i arbetet med 
beståndet. För att uppnå syftet har jag arbetat utifrån två frågeställningar som jag nedan, 
var och en för sig, diskuterar och besvarar. 
 
Stämmer bibliotekariers åsikter om hur folkbibliotekets utbud bör utformas 
överens med hur de i praktiken arbetar med urval och inköp? 
 
Med denna frågeställning har jag velat fokusera på de praktiska delarna av 
beståndsarbetet. Med hjälp av Taljas teori har jag i analysen tydligt kunnat se hur 
informanterna på olika sätt arbetar med beståndet och vilka delar de anser viktiga att ta 
hänsyn till. Ett starkt utmärkande drag hos samtliga av mina informanter är att de har en 
vilja att utforma bibliotekets utbud så att det ska passa alla. Detta var även en slutsats 
Talja kom fram till i sin undersökning, en gemensam önskan om mångfald i utbudet. 
Informanterna vill kunna erbjuda både smala, bildande och efterfrågade titlar. En inte så 
oväntad men sympatisk grund att utgå från i beståndsarbetet. 
 
Att ibland kontrastera begreppen ”smalt”, ”bildande” och ”efterfrågestyrt” utbud har i 
min uppsats varit nödvändigt. Jag är medveten om att ett smalt utbud också kan vara ett 
bildande utbud och vice versa, och att det som efterfrågas kan vara både bildande och 
smalt. För att kunna strukturera mitt material och dra slutsatser utifrån analysen har jag 
dock varit tvungen att skilja dem åt. Tanken är att fokus inte ska läggas vid 
benämningarna, utan snarare vid det som särskiljer de olika förhållningssätten. Med 
hjälp av Taljas beskrivningar av de olika begreppen, har jag genom användningen av 
hennes teori också förklarat hur begreppen ska tolkas i denna uppsats. Under 
intervjuerna försökte jag i möjligaste mån få informanterna att prata fritt kring dessa 
begrepp. Som framgår i analysen har informanterna en likartad bild av begreppens 
innebörd som den Talja tar upp. 
 
Den gemensamma utgångspunkten för mina informanter är alltså att utforma utbudet så 
att det passar alla. I analysen kommer jag dock fram till att detta inte alltid går ihop med 
hur de arbetar för att faktiskt uppnå detta. Ett tydligt exempel är i frågan om den smala 
litteraturen. Till en början förespråkar informanter ett alternativt utbud. De pekar bland 
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annat på att det är många som inte alls är intresserade av att läsa de mest populära 
böckerna, och att det därför är viktigt att erbjuda alternativ till dessa. I och med att 
informanterna tycker att böckerna som de automatiskt får från Kulturrådet täcker 
behovet av smal litteratur, kan jag inte se att biblioteken jobbar aktivt för att få in 
smalare titlar i beståndet. Jag får också intrycket av att informanterna ser den smala 
litteraturen mer som något roligt att ha vid sidan om det övriga beståndet, samtidigt som 
de är noga med att påpeka att den inte får försvinna helt och hållet. Ingen tar dock upp 
något om att den borde lyftas fram ännu mer. Det mest anmärkningsvärda i 
diskussionen anser jag är att informanterna kallar den smala litteraturen för 
kvalitetslitteratur. De tycker alltså att de smala böckerna har kvalitet, samtidigt som det 
framgår att det är dessa böcker som de är allra försiktigast med att köpa in. Den 
efterfrågade litteraturen, den som exponeras och pratas om i media, kräver däremot inte 
samma diskussioner angående om den ska köpa in eller inte. Vid flera tillfällen nämner 
informanterna att de böcker som efterfrågas ofta har en lägre kvalitet eller är väldigt 
styrda av bästsäljarlistorna. Att de är mer reserverade när det kommer till att köpa in 
kvalitet till biblioteket, än sådant de själva tycker håller en lägre kvalitet, ser jag som 
problematiskt när det kommer till hur de jobbar med att utforma utbudet.  
 
Enligt informanterna köper biblioteken in väldigt mycket av det som efterfrågas av 
användarna. De menar också att detta sätt att utforma beståndet blir allt mer styrande. 
Detta skulle enligt mig kunna vara en bidragande orsak till att titelbredden på 
folkbiblioteken minskat. Som en av informanterna påpekar, att hade de bara köpt in på 
efterfrågan skulle biblioteken fyllas med exemplar av den senaste populära deckaren. 
Att informanterna sedan tydligt betonar att efterfrågan inte får vara helt styrande, visar 
på en medvetenhet om att beståndet måste innehålla en blandning. Men det faktum att 
titelbredden faktiskt har minskat, ser jag som ett skäl att ta upp diskussionen om hur 
efterfrågan ska behandlas och om vad andra bidragande orsaker kan vara. 
 
En av informanterna nämner att de har en medieplan att förhålla sig till när de jobbar 
med beståndet. I och med att de i medieplanen skrivit ner vilka kriterier som ska 
efterföljas vid urvalsprocessen, verkar de också ta för vana att diskutera de 
inköpsförslag som kommer in och kan välja bort de förslag som inte lever upp till 
kriterierna. Med detta menar jag att bibliotekarierna vid just detta bibliotek verkar ta 
aktiv ståndpunkt och det gör det hela till ett bättre arbetssätt. Att köpa in utan att 
reflektera skulle i värsta fall kunna resultera i att biblioteken bygger upp ett bestånd som 
de inte själva kan argumentera för och som inte fyller de mål som folkbiblioteket har. 
 
I analysen framkommer det att informanterna ser efterfrågan som ett viktigt verktyg vid 
utformandet av utbudet, eftersom användarna kan se luckor i beståndet och föreslå titlar 
som bibliotekarierna inte själva funderat över eller glömt att köpa in. En av 
informanterna påpekar att användarna ofta efterfrågar kvalitetslitteratur, och menar att 
diskussionen om att biblioteken slängt ut kvalitetslitteraturen inte är så illa som det 
kanske låter. Detta perspektiv tycker jag är viktigt att lyfta fram. I diskussioner kring att 
köpa på efterfrågan ligger fokus ofta på den efterfrågan som skapas av exempelvis TV, 
radio och tidningar, där endast ett fåtal titlar får allt utrymme. Självklart är det så att 
bibliotekets användare efterfrågar precis allt möjligt, därför är efterfrågan viktigt att 
förhålla sig till i utformandet av utbudet, samtidigt som bibliotekarierna kritiskt måste 
reflektera vad det är som efterfrågas. 
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Vad vill bibliotekarier att folkbiblioteket genom sitt utbud ska erbjuda samhället? 
 
I min andra frågeställning fokuserar jag på bibliotekariernas ideologiska tankar kring 
utbudet. Tydligast dyker de ideologiska tankarna upp i frågorna kring folkbildning och 
hur de ser på folkbibliotekets uppdrag. I analysen framgår det väldigt tydligt att 
informanterna anser att folkbildning är något av det absolut viktigaste biblioteket kan 
erbjuda samhället. Jag fann att detta sa emot mycket av den forskning som menar att 
upplysnings- och folkbildningsidealet börjat försvinna på biblioteken. Det jag i senare 
delar av analysen kommer fram till visar dock att det som informanterna vill erbjuda 
samhället inte helt stämmer överens med hur de rent praktiskt arbetar med att utforma 
beståndet. I det här sammanhanget ser jag det som extra tydligt att diskussioner kring 
bibliotekariers ideologiska tankar om vad utbudet ska erbjuda samhället måste finnas. I 
och med att tankarna om att vilja erbjuda ett folkbildande utbud är så pass starka, men 
att de i praktiken köper in allt mer populära titlar, tycker jag visar på att ideologin 
kommit i skymundan. 
 
När jag läst om eller hör informanterna tala för ett efterfrågestyrt utbud, tycker jag själv 
ofta att resonemangen är relativt ytliga och utan djupare ideologiskt resonemang. Att 
köpa in vad användarna vill ha ses ofta som ett argument i sig. Andra argument är att 
det bidrar till höga utlåningssiffror och en bättre service. Jag skulle vilja att de tar 
argumenten ett steg längre och för ett tydligare resonemang kring hur ett efterfrågestyrt 
utbud på biblioteken kan bidra till att uppfylla bibliotekens mål. 
 
En av informanterna påpekar tydligt att det köps alltför mycket populistisk litteratur till 
biblioteken och menar att det måste finnas viktigare anledningar till att köpa in vissa 
titlar än att de är populära. Jag tycker att detta är en väldigt intressant synpunkt som tar 
upp en del av den problematik jag funnit i analysen. Frågan om vad bibliotekarierna 
genom bibliotekets utbud vill erbjuda samhället anser jag hela tiden måste finnas i 
bakhuvudet när bibliotekarierna jobbar med utbudet. Det visade sig att många 
informanter saknade att sitta ner och diskutera tillsammans, och menade att det inte 
fanns tid till detta. Jag tycker det är underligt att biblioteken valt att dra ner på just tiden 
att sitta ner tillsammans och diskutera.  
 
Som jag tidigare påpekade efterfrågar jag ett tydligare resonemang när ett efterfrågestyrt 
utbud förespråkas. Under intervjuerna får jag känslan av att informanterna ibland köper 
in det som efterfrågas utan att reflektera över vad det bidrar med till utbudet. Det 
framkommer att informanterna också känner sig tvungna att köpa in titlar som blivit 
väldigt populära och efterfrågade. Detta innebär att de köper in sådant som de själva 
många gånger är kritiska mot, och som inte stämmer överens med deras egna 
ideologiska tankar. Självklart är detta en svår avvägning, men det jag vill framhålla är 
att bibliotekarier hela tiden måste fråga sig vad bibliotekets uppgift och grundläggande 
värden är, och om de jobbar för att upprätthålla dessa. 
 
En av informanterna ställde sig frågan var människor ska få tag på den smala 
litteraturen om inte på biblioteket. Jag tycker att detta är en tydlig och bra utgångspunkt 
i resonemanget kring vad biblioteket ska erbjuda samhället. Även andra informanter var 
noga med att påpeka vikten av att erbjuda titlar som inte konstant visas upp i media. En 
vilja att finnas till som en fristad i samhället uttrycks och denna vilja måste tas till vara. 
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Jag anser av de svar jag fått att informanterna har tydliga och höga tankar om vad 
biblioteket bör erbjuda samhället. I och med att tankarna och viljan att förändra och 
förbättra samhället är så pass stark, ser jag det som en förlust att just diskussionerna 
bibliotekarier emellan inte värnas mer. Det är viktigt för området beståndsutveckling 
och för biblioteksfältet i stort att bibliotekarier hela tiden påminner sig själva och 
varandra om sina ideologiska ståndpunkter. För om ideologin endast blir tankar och 
arbetet drar åt ett annat håll förlorar biblioteken sin legitimetet och sitt värde.   
 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 
Under tiden jag jobbat med denna uppsats har det dykt upp en hel del intressanta spår, 
både i den tidigare forskningen och under intervjuerna, som skulle vara relevant att 
undersöka närmare. Bland annat att studera begreppet och fenomenet ”profilköp” för att 
se hur det påverkar arbetet med bibliotekets bestånd och vad det finns för åsikter kring 
det sättet att arbeta. En annan intressant fråga dök upp tidigt i arbetet. Eftersom jag i 
början av min undersökning tänkt närvara vid inköpsmöten, fick jag efter utskickad 
förfrågan nästan genomgående svaret att biblioteken inte längre har inköpsmöten. Detta 
var för mig en ny och intressant upptäckt som också skulle vara värdefull att fördjupa 
sig mer i. 
 
I och med att den nya bibliotekslagen träder i kraft i januari 2014, skulle det vara 
intressant att längre fram undersöka hur bibliotekarier förhåller sig till den nya 
formuleringen om att folkbibliotekens utbud ska präglas av allsidighet och kvalitet. 
Även diskussionen kring vad ett efterfrågestyrt utbud egentligen innebär, vad som 
efterfrågas och varför är ett viktigt ämne att studera närmare.  
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Bakgrund 
- Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
- Vad har du för utbildning? 
- Vad är dina arbetsuppgifter på biblioteket? 

- Har du något speciellt ansvar vid inköpsprocessen? 
- Bevakar du några specifika områden? 

- Vad anser du är folkbibliotekets uppgift och ansvar? 
- Varför? 

 
Urval och inköp 

- Hur arbetar ni med urval och inköp? 
- Självständigt/gemensamt? 
- För-/nackdelar?  

- Diskuterar ni kring urval? 
- Vad diskuteras? 
- Skulle det behövas mer tid för diskussion? 

- Följer ni några specifika kriterier vid inköp? 
- Vilka faktorer tar ni hänsyn till i samband med inköp? 

 
Utbudet 

- Vad tycker du att bibliotekets utbud bör innehålla? 
- Varför? 
- Exempel? 

- Tycker du att det bör finnas ett efterfrågestyrt utbud på biblioteket? 
- Varför/Varför inte? 
- Vad efterfrågas? 
-  Hur behandlar ni inköpsförslag? 

- Tycker du att det bör finnas ett utbud på biblioteket som erbjuder smalare titlar, 
alternativ till de populära titlarna? 

- Varför/Varför inte? 
- Vad skulle det bestå av? 

- Vad tycker du är folkbildning? 
- Exempel? 

- Tycker du att det bör finnas ett folkbildande utbud på biblioteket? 
- Varför/Varför inte? 
- Vad skulle det bestå av? 

- Vad tycker du bör prioriteras? 
- (Efterfrågan, smalare titlar, folkbildning, annat…) 
- Varför? 
- Vad prioriterar ni på biblioteket? 

- Vad tror du det beror på att det ser ut såhär? 
 

Är det något mer du vill tillägga? 
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