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det urval som sker när den distributionsstödda 

litteraturen från Statens Kulturråd når deras bibliotek. 

Uppsatsens teoretiska del använder gatekeeping-teori 

för att undersöka hur urval sker där olika faktorer 

påverkar bibliotekariens urval.  

Undersökningen visar att mycket av den tillsända 

litteraturen uppges redan finnas på biblioteken samt 

att i de flesta fallen skänks dubletter eller oönskad 

litteratur bort, mer än den distribueras vidare till 

andra bibliotek. Det som påverkar mest i urvalet är 

om litteraturen redan finns i samlingarna samt 

besökarnas användning av litteraturen.  
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1 INLEDNING 

Sedan mitten av 1970-talet har den svenska kulturpolitiken aktivt stött litteraturutgivning för 

att alla ska kunna ta del av alla typer av litteratur, oavsett var i landet man befinner sig. 

Smalare titlar får med statliga bidrag en större chans att ta sig ut på marknaden och till läsaren 

(Statens Kulturråd 2002, 9-10). 

 

Alla titlar som Statens Kulturråd distribuerar hamnar inte i bibliotekens samlingar som 

framgår av tidigare gjorda studier (se kapitel 2.3). Olika faktorer som ekonomi och 

biblioteksanvändarnas intressen påverkar om litteraturen kommer in i biblioteket, och här har 

även de lokala bibliotekarierna stor betydelse eftersom de är dessa som gör urvalet när 

litteraturen kommer till deras bibliotek.  

 

Den här uppsatsen undersöker två norrländska län och ser hur stor del av den 

distributionsstödda litteraturen man väljer att behålla, vad man behåller och var den man 

väljer bort tar vägen. För att försöka förklara urvalet som bibliotekarierna och Kulturrådet gör 

kommer uppsatsen att tillämpa gatekeeping-teori (se kapitel 3) för att undersöka varför 

litteraturen når eller inte når fram till sina användare, det vill säga biblioteksbesökarna. 

 

Uppsatsen inleds med en bakgrundsförklaring till vad distributionsstödet är, historiskt såväl 

som idag. Undersökningen har en kvantitativ inriktning där enkäter skickats ut till två 

norrländska läns samtliga huvudbibliotek, det vill säga det centrala biblioteket för en 

kommun, och riktar sig specifikt till de bibliotekarier som är ansvariga för urvalet av den 

distributionsstödda litteraturen.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är därför att  undersöka vad som händer med den 

distributionsstödda litteraturen när den ankommer till biblioteken. Distributionsstödet från 

Kulturrådet är finansierat med statsbidrag. Urvalen görs av expertgrupper och ska borga för 

att, i deras tycke, unik litteratur når fram till alla (Statens Kulturråd 2016c). I slutändan är det 

dock bibliotekarien som gör det slutgiltiga urvalet när litteraturen anländer till biblioteket.  
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Som tidigare forskning har visat behålls inte alla de distributionsstödda titlarna och det kan ur 

denna synpunkt vara intressant att försöka komma fram till några faktorer som kan förklara 

varför.  

 

Undersökningen är avgränsad till två norrländska regioner då tidigare forskning inte har 

inriktat sig på dessa två regioner. Tidigare forskning har arbetat mer med stickprov eller med 

en mer geografik spridning på respondenter. Vidare är det närmare femton år sedan 

Kulturrådet själva utredde distributionsstödet (Statens Kulturråd 2002) och det är rimligt att 

anta att det har skett förändringar under den tid som gått och därför är det befogat med en ny 

undersökning. 

 

Undersökningen har dessa frågor som utgångspunkt:  

 

1. Vilken litteratur väljs bort och vilken litteratur behåller man? 

2. Varför väljs litteratur bort? 

3. Vad händer med den litteratur som väljs bort? 
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2 BAKGRUND 

Varje år beviljar Statens Kulturråd stöd till svenska förläggare för utgivning av litteratur. 

Tanken med detta stöd är att få en större spridning på den litteratur som är tillgänglig, så att 

inte endast stora och breda titlar är det enda som är bärande i litteraturvärlden (Statens 

Kulturråd 2016c). 

 

Kulturrådets distributionsstöd kan sökas av etablerade utgivare som är verksamma i Sverige. 

Vidare kan också samiska utgivare söka stöd oavsett i vilket nordiskt land de befinner sig i, 

om utgivningen också sker i Sverige.  

 

2.1 Litteraturstöd och distributionsstöd 

Rent historiskt infördes efter ett beslut i Sveriges riksdag 1975 ett litteraturstöd. Det hade sina 

rötter i litteraturutredningen från 1968, där tanken var att ett statligt litteraturstöd skulle bidra 

till att öka yttrandefriheten och att hjälpa sådana utgivningar som vanligtvis inte var 

ekonomiskt lönsamma, i en tid där förläggare hade svårigheter att finansiera exempelvis 

smalare litteratur som poesi och debutanter. Vidare ansåg man från statens håll att alla skulle 

ha möjlighet att kunna ta till sig kvalitativ litteratur, det vill säga det som inte var klassat som 

bred litteratur, exempelvis spänningsromaner eller deckare, oavsett var man befann sig i 

landet (Statens Kulturråd 2002, 8-10; Frenander och Lindberg 2012, 51-53).  

 

Denna tanke om att staten ska garantera eller stå för den goda kulturens fortsatta existens har 

varit bärande sedan dess, om än något avtagande på statlig nivå i nuläget, och är en del i en 

långt gående politisk berättelse kring bildning och statens ansvar gällande kulturen i Sverige 

(Nilsson 2003, 253). Under åren som gick utvidgades stödet till att omfatta mer än endast 

skönlitteratur. Stöd för facklitteratur, seriekonst och barn- och ungdomslitteratur tillkom 

under de följande åren.  

 

1997 gjordes en offentlig utredning där man menade att stödet inte endast skulle vara för 

produktionen utan också för distributionen. Att litteraturen dessutom visade sig ha haft 

svårigheter att leta sig ut till bokhandlar och bibliotek spelade in. Litteraturstödet 

omvandlades således till ett efterhandsstöd, att sökas från förlagets sida när verket är färdigt. 

(Statens Kulturråd 2002, 10) 
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Ett beviljat stöd ger idag förläggaren ersättning för distribution. För att få stödet ska förlaget 

skicka in ett exemplar av det färdiga verket för bedömning till Statens Kulturråd. Litteraturen 

behandlas av olika arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper godkänner stöd för litteratur som 

uppfyller krav enligt vissa ställda kriteriet, som exempelvis redaktionell och teknisk kvalitet 

och hur pass unikt verket är. Grupperna består av olika kulturarbetare som exempelvis 

författare, konstnärer och bibliotekarier. Ledamöterna i grupperna är roterande inför varje år 

och är öppen för ansökan för den som är intresserad (Statens Kulturråd 2016b). 

 

De arbetsgrupper som behandlar ansökningarna är uppdelade efter de kategorier de behandlar: 

 

 Facklitteratur  

 Skönlitteratur  

 Barn- och ungdomslitteratur  

 Bildverk, serier och grafiska romaner. 

 

Förläggaren ska sedan, efter godkänt stöd, tillhandahålla exemplar som ska distribueras till 

samtliga huvudbibliotek i Sverige. Förläggarna får ersättning enligt en tabell, beroende på 

vilken typ av utgivning (genre) det rör sig om. (Statens Kulturråd 2016b) 

 

Enligt Kulturrådets årsredovisning gällande 2015 beviljades 797 av 2339 inkomna 

ansökningar. Tidigare år har legat runt samma siffor enligt årsredovisningen: 2014 beviljades 

exempelvis 769 ansökningar och 2013 var siffran 793. Dessa distribueras till biblioteken fyra 

gånger per år (Statens Kulturråd 2016a, 23). 

2.2 Distributionsstödet, bokutgivningen och biblioteken idag 

1970-talets kulturpolitiska idéer om kulturen som politik, där offentliga medel finansierade 

olika kulturformer ska bidra till mångfald och vara inkluderande oavsett var man befinner sig 

i landet är fortfarande själva kärnan i distributionsstödet idag, även fast resten av de 

kulturpolitiska områdena förändrats (Nilsson 2003, 248-255). 

 

Det vore rimligt att anta att förutsättningarna för biblioteken och litteraturen också har 

förändrats sedan distributionsstödet infördes. Bland annat med e-böckernas intåg och fler 
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paketlösningar har bibliotekens inköpspraktik förändrats, och en stor skillnad idag är att BTJ 

inte längre har den ställning den en gång hade, där liknande tjänster idag erbjuds av 

exempelvis Adlibris. Bokutgivningen i Sverige har aldrig heller varit så stor som den är idag. 

Tendenser där exempelvis författare inte endast längre säljer sitt manus till förläggare, gör att 

det idag går det att kringgå den traditionella vägen för utgivning, med exempelvis digitala 

utgivningar (SOU 2012:10, 39-40).  

 

Kommersiellt kontrollerade distributionsplattformar (eböcker, ljudböcker, film) har också på 

senare år blivit allt mer populärt i takt med att mediekonsumtion tagit sig nya former (SOU 

2012:10, 33). Detta bidrar till att bibliotekens roll är i omvandling, det finns inte längre endast 

ett medium som är allenarådande, där den digitala revolutionen förändrat 

mediekonsumtionen. En bok är idag inte endast ett tryckt medium, den kan lika gärna läsas på 

en skärm eller för den delen vara en ljudbok (Frenander och Lindberg 2012, 75-76).  

 

Distributionsstödets intentioner lever fortfarande kvar i en tid där litteratur definieras som ett 

tryckt medium. Det går att se distributionsstödet som en politisk fråga, med den svenska 

staten som avsändare. I svensk bibliotekshistoria kan man tydligt se biblioteket som ett 

politiskt instrument med ibland bildande intentioner men också tanken på en plats för 

yttrandefrihet, något som samspelar med tanken om distributionsstödet som en möjlighet till 

att låta alla medborgare ta del av det som från kulturrådet ses som viktig litteratur  (Frenander 

och Lindberg 2012, 89-90). 

 

Distributionsstödet handlar fortfarande om att ge utrymme för det som man anser vara 

kvalitativ litteratur och som alla bör kunna ta del av, en motsats till att låta marknaden styra 

vad som kommer fram och inte, detta i en tid när förlagsmarknaden blir allt mer koncentrerad 

i sin ägarstruktur (SOU 2012:10, 35-36; 290-294). 

2.3. Tidigare studier 

År 2002 gav Statens Kulturråd ut en rapport, Bästsäljare och hyllvärmare: Bestånd och 

utlåning av boktitlar med litteraturstöd 1998-2000, över de första åren med 

distributionsstödet och hur biblioteken arbetat med detta. I den framkom det att många 

bibliotek hade svårt att finna plats för det man fick tillsänt sig. Med cirka 800 titlar varje år 

som ankommer till det enskilda biblioteket så är det en stor spridning på de enskilda titlarna. 

Det är allt från fackböcker till poesi och biblioteken (eller den närmare bestämt: den ansvarige 
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bibliotekarien) får ta ställning till vad som får plats och vad som man inte anser sig kunna 

införliva i samlingarna. Många av bibliotekarierna i rapporten uppgav också att de inte hade 

tid att sätta sig in i det tillsända materialet (Statens Kulturråd 2002, 5-6). 

 

Det var också flera bibliotek i Kulturrådets undersökning som uppskattade de distribuerade 

böckerna. Hos exempelvis Nordmalings bibliotek stod de distributionsstödda böckerna för 57 

procent av nyförvärven under året. Flera bibliotek uppgav att distributionsstödet sparade 

pengar för dem som gav utrymme för andra inköp (Statens Kulturråd 2002, 65). 

 

Den typ av litteratur som behölls mest av den distributionsstödda litteraturen var inom 

kategorin ”Barn- och ungdomslitteratur”. Där behöll biblioteken i snitt 86 procent av den 

tillsända litteraturen, att jämföra med exempelvis kategorin Facklitteratur där snittet var 38 

procent, och skönlitteratur för vuxna där snittet var 51 procent (Statens Kulturråd 2002,.23-

24). 

 

Spridningen på det man i undersökningen kallar kvalitativ litteratur hade ökat och också 

utlåningen men det var fortfarande många titlar som aldrig lånades ut. Man var dock nöjd med 

att det blivit en större mångfald på hyllorna efter det att bidraget infördes (Statens Kulturråd 

2002, 38-39). 

 

Det framgick en klar skillnad i storlek på bibliotek och ort gällande frekvensen av den 

litteratur som man behöll. Det bibliotek som behöll mest hade 75 procent av den 

sammanlagda distributionsstödda utgivningen medan de andra hade i genomsnitt mellan 25-

50 procent av de distribuerade titlarna i sitt bestånd. Skillnaden var särskild tydligt när man 

jämförde storstadsregioner med mindre tätorter eller glesbygdskommuner (Statens Kulturråd 

2002, 65). De större orterna hade dessutom en större utlåningsfrekvens på de litteraturstödda 

titlarna än vad glesbygdskommunerna hade. 

 

I rapporten framgick det att många av de mindre biblioteken upplevde litteraturstödet till viss 

del som betungande. Där blev arbetsbördan stor med att införliva den tillsända litteraturen. 

För lite tid att sätta sig in i den tillsända litteraturen var en vanlig orsak till att man inte 

arbetade med titlarna, likaså att det fysiska utrymmet inte alltid fanns för all litteratur. I viss 

mån angav man också att besökarna inte kommer att låna eller använda den litteratur som är 

för smal (Statens Kulturråd 2002, 70-71). 
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I en magisteruppsats från 2007, ”Jag är en av de få som blir lycklig ...” - bibliotekariers 

attityder och förhållningssätt på fem folkbibliotek till statens distributionsstödda titlar skriver 

Joakim Granlund och Jonas Stål om hur bibliotekarier känner inför distributionsstödet. Deras 

slutsats är att de tillfrågade bibliotekarierna är både positivt och negativt inställda till 

distributionsstödet och att bibliotekariens personliga inställning till den tillsända litteraturen 

spelar in i hur stor chans det är att den distributionsstödda litteraturen införlivas i samlingarna 

(Granlund och Stål 2007, 40-43). Vidare menar författarna också att de tillfrågade 

bibliotekarierna anser att urvalet från statens kulturråd är spritt, med både populära titlar av 

kända författare och mer esoteriska sådana och att man saknar riktlinjer över hur man ska 

arbeta med materialet. Några av de intervjuade bibliotekarierna ifrågasatte också Kulturrådets 

legitimitet och relevans i frågan gällande urvalet då de populära titlarna kanske inte var av den 

kvalitet som man efterfrågade då man ansåg att många av dessa titlar var kommersiellt 

gångbara och populära nog att klara sig utan statliga bidrag (Granlund och Stål 2007, 36; 44). 

 

När det gällde det som kallades den ”smala” litteraturen, först och främst poesi, var det ett av 

biblioteken som närapå själva slutat att köpa in poesi och istället väntade på vad Kulturrådet 

skickade. Detta var också kopplat till den ansvarige bibliotekariens eget intresse, att denne 

sade sig vara ointresserad av ämnet och därför överlät urvalet till Kulturrådet (Granlund och 

Stål 2007, 54). 

 

I en liknande magisteruppsats från 2007, ”Det blir liksom öststat va! - Om litteraturstödda 

titlar, förvärv och förmedling av skönlitteratur på 5 folkbibliotek”, skriver Maria Jonasson om 

hur bibliotekarier, i likhet med i föregående undersökning, har en splittrad syn på 

distributionsstödet. Tonvikten i undersökningen ligger på hur bibliotekarierna förmedlar 

litteraturen och enligt dessa så anser inte de tillfrågade att det har en större inverkan på vad 

man förmedlar, de anser som viktigare att besökarna läser, mer än exakt vad de läser 

(Jonasson 2007, 37).  

 

Det man kom fram till i undersökningen gällande hur distributionsstödet påverkar de egna 

inköpen var att det inte spelade in i någon större mening men att de kunde vara ett  

välkommet tillskott i samlingarna om det är något man planerat att köpa in. En bibliotekarie 

angav att man ibland väntade till sändningarna av den distributionsstödda litteraturen kommit 

för att se om något man planerat att köpa in fanns med (Jonasson 2007, 33). 
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Den tudelade synen på distributionsstödet finns med även i Jonassons undersökning. 

Bibliotekarierna upplever det som både spännande och till viss del en belastning då det kan 

upplevas som en arbetsbörda att gå igenom materialet. Bibliotekarierna upplever också stödet 

som lite av ett överförmynderi då man kan tycka att Kulturrådet är lite väl bestämmande i vad 

som anses vara viktigt för alla (Jonasson 2007, 38-39).  
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3 TEORI 

Gatekeeping är ett samlingsnamn kring teorin om hur information och meddelanden passerar 

genom olika kanaler med olika gatekeepers (grindvakter) som väljer eller väljer bort 

information vid olika punkter (gates, eller grindar) innan den når fram till det slutliga målet 

(Shoemaker 1991 s.9). Detta är en vanlig teori inom exempelvis journalistik- och 

kommunikationsforskning med rötter tillbaka till 1940-talet. Men den går även att applicera 

på andra inriktningar för att förklara hur information eller idéer når fram i olika kanaler. Den 

första instansen där teorin användes var faktiskt för förklara hur livsmedel når fram till 

matbordet (Shoemaker 1991, 6-13). 

 

Det finns så klart begränsningar med det perspektiv som anläggs i denna undersökning, 

exempelvis så tar den i detta fall inte hänsyn till litteraturens väg till Kulturrådet. Shoemaker 

menar att information tar sig in i kanalen när informationen skapas eller upptäcks av en 

kommunikationsarbetare. Detta kan betyda att informationen har färdats långt innan den når 

in i kanalen (Shoemaker 1991, 19). I det här fallet får ingångspunkten anses vara Kulturrådet.   

 

Jag har valt att använda denna teori för att se hur litteratur från Statens kulturråd når fram 

(eller inte når fram) till biblioteksanvändarna, där bibliotekarier har identifierats som 

grindvakter. Kulturrådet står som den första grindvakten, där det första urvalet sker. De 

arbetsgrupper som tidigare nämnts gör här ett urval baserat på olika faktorer utifrån de olika 

gruppernas syften och riktlinjer.  Dessa urvalskriterier är mer bestämda än de som 

bibliotekarierna behöver förhålla sig till, det vill säga att arbetsgrupperna ska bedöma verkets 

unika värde och språk eller konstnärliga värden. Bibliotekarien får andra faktorer att förhålla 

sig till sedan materialet anlänt till dem. 

3.1 Litteraturens väg 

Här följer en möjlig modell över litteraturens väg till biblioteksanvändaren: 

 

 Författare (Skapar texten) 

 Förlag (Ger ut litteraturen, söker bidrag i nästa steg) 

 Kulturrådet (Godkänner eller avslår ansökan utifrån arbetsgruppernas kriterier, den 

första gatekeeping-instansen.) 

 Distribution till bibliotek  
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 Bibliotekarien (Gör ett urval baserat på diverse faktorer, se 3.2)  

 Tillgängliggörande/Avyttring/Makulering (Detta är det sista steget i kanalen. Blir 

litteraturen tillgänglig för biblioteksanvändarna? Var tar den vägen annars?) 

 

 

3.2 Urvalsprocessen och påverkande faktorer 

Olika faktorer påverkar beslut under de distributionsstödda titlarnas resa genom kanalen. Det 

kan vara personliga åsikter som styr (Shoemaker 1991, 26), exempelvis bibliotekariens 

personliga smak, eller hur man uppfattar användarbasen som gör att titlarna inte införlivas i 

samlingarna.  

 

Positiva och negativa faktorer framför och bakom grinden påverkar om information släpps 

igenom (Shoemaker 1991, 23-25). Dessa positiva och negativa faktorer kan i undersökningens 

fall vara exempelvis den ekonomiska aspekten – det vill säga att man upplever litteraturen 

som ett välkommet tillskott som ger större utrymme för egna inköp och därför är mer benägen 

att låta den passera. Grinden blir här ”låg” eller ”enkel” (Shoemaker 1991, 21). Låg eller 

enkel på så vis efersom den ekonomiska faktorn, som här klassas som positiv, gör att 

litteraturen exempelvis inte kommer med någon kostnad mer än tidsåtgången det tar att 

katalogisera den, och den frigör på det viset mer av den egna budgeten till inköp av annan 

litteratur. Detta gör det möjligtvis enklare för litteraturen tar sig in genom grinden i detta 

fallet.  

 

En negativ faktor kan vara storleken på biblioteket, att platsbrist gör att man måste sålla bort 

viss litteratur, det blir därför svårare för litteraturen att införlivas i samlingarna och den går då 

vidare till exempelvis vidare distribution eller makulering. Faktorerna kan också hänga 

samman (Shoemaker 1991, 46), som exempelvis platsbrist och användarbas: kommer 

materialet att användas av besökarna? Är det då bättre att spara utrymmet till något som 

kommer att användas istället? 

 

De nedan redovisade faktorerna är hämtade från den tidigare forskningen där bibliotekarier 

har angett dessa anledningar som påverkande när litteraturen ska sorteras. Dessa är de punkter 

som kommer att användas i analysen:  
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 Storlek på bibliotek. (Fysiskt platsutrymme för de distributionsstödda titlarna? Kan 

vara en positiv och negativ faktor i sammanhanget, positivt i den bemärkelsen att ett 

bibliotek kan ha utrymme att ta emot allt material, negativt om platsutrymmet är 

begränsat.) 

 Användarbasen (Kommer besökarna att använda materialet?) 

 Tidsmässiga aspekter (Finns det tid att bedöma hur relevanta titlarna är?) 

 Redan existerande exemplar av titlar 

 Ekonomiska aspekter 

 

Efter denna avvägning går titlarna vidare i processen (Shoemaker 1991, 14-15) och beroende 

på de påverkande faktorerna hamnar den antingen i samlingarna eller går vidare till andra 

biblioteket eller avyttras på något annat vis.  

 

3.3 Tillgängliggörande eller avvisning 

De nedan redovisade punkterna är hämtade ur den tidigare forskningen där bibliotekarier 

angivit vad som händer med den distribuerade litteraturen efter deras urval:  

 

 Makulering 

 Försäljning 

 Bortskänkning 

 Vidare distribution (Exempelvis filialbibliotek, eller skolor) 

 Införlivande i egna samlingen 

 

Det är här som litteraturen antingen införlivas i samlingarna eller avyttras på något vis. Denna 

undersökning använder sig av dessa punkter för att förklara vad som händer med litteraturen 

efter bibliotekens urval. 
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4 METOD OCH URVAL 

Undersökningen har en kvantitativ ansats där en webbenkät ligger till grund för den data som 

samlats in.  

Undersökningen är avgränsad till två län: Gävleborg och Västerbotten. Tidigare forskning har 

inriktat sig på bibliotek i södra Sverige eller stickprov över hela landet. Därför blir det ur 

undersökningens synpunkt intressant att koncentrera sig på dessa två regioner då dessa inte 

har blivit undersökta. 

 

De två länen är intressanta eftersom de skiljer sig internt i sina regioner gällande 

bibliotekssamarbeten. Gävleborg har ett heltäckande bibliotekssamarbete genom HelGe och 

Västerbotten har två skiljda samarbeten genom Minabibliotek och V8. Skellefteå står 

dessutom utanför dessa arbeten. I dessa län finns också en variation mellan storlek på tätorter 

med små kommuner och större städer.  

 

Undersökningen är avgränsad till huvudbiblioteken i respektive kommun, eftersom det är 

dessa som tar emot den distributionsstödda litteraturen. Filialbibliotek går således bort i 

urvalet. Detta urval gör inte anspråk på att vara representativt för hela Sveriges 

biblioteksvärld, men det får anses vara representativt för de tendenser som finns inom 

regionerna (Trost 2012, 29-31).  

 

De tillfrågade regionerna (se bilaga 8.2 för fullständig lista): 

 

 HelGe i Gävleborgs län. 

10 kommuner är anslutna till samarbetet. Samtliga kommuner i Gävleborg; varav 4 i 

Gästrikland och 6 i Hälsingland. Dessa har i samarbetet en gemensam bibliotekskatalog. 

 

 Minabibliotek i Västerbottens län. 

6 kommuner är anslutna till samarbetet i regionen. Minabibliotek innefattar Umeåregionens 

bibliotek i samarbete. Dessa har en gemensam bibliotekskatalog. 
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 V8 i Västerbottens län 

8 kommuner är anslutna till samarbetet. V8 är inlandskommunerna i Västerbottens län. 

 

 Skellefteå i Västerbottens län 

 

4.1 Enkätens utformning 
Undersökningen använde sig av webbenkäter för att samla in data. Enkäten utformades i 

Surveymonkey som är en webbaserad enkättjänst. I den tjänsten gick det att följa svar och få 

statistik som uppdaterades samtidigt som svar inkom. Olika enkättjänster var i den initiala 

processen av undersökningen i beaktande men ingen erbjöd samma funktioner som 

Surveymonkey när det gällde att sammanställa data och följa enkätsvar. 

 

Att använda webbenkäter är ett sätt att få en standardisering gällande både frågor och 

svarssituation för respondenterna. Detta borde ger en mer rättvisande data då det får antas att 

respondenterna upplever enkäten på samma sätt (Trost 2012, 57-58).  

 

Frågeformuläret som sändes ut till de berörda biblioteken hade nio frågor. Den första frågan 

berörde bibliotekets geografiska position, detta för att beräkna bortfall. Den andra frågan 

berörde huruvida biblioteket tillhörde ett samarbete eller inte. 

 

De följande fyra frågorna berörde frekvensen av det material man behöll som man fått 

tillskickat från Kulturrådet. Varje fråga hade ett 25-procentigt intervall från 0-100 procent där 

respondenten skulle ge en ungefärlig uppskattning om hur stor del av varje kategori man 

valde att behålla varje år. Intervallet kan kanske upplevas som grovt men det handlar om en 

uppskattning som går snabbt för den svarande att göra, istället för tvinga dem att lägga ned tid 

på att räkna i exakta siffror, vilket kanske kan bidra till att respondenten känner sig mer 

manad att svara. Detta val gjordes för att se en tendens snarare än precisa siffror. Att datan 

sedan är låst till dessa intervall under behandlingen kan förstås ses som problematiskt men de 

ger ändå en indikation på en tendens (Trost 2012, 67-69).  
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Inom varje kategori fanns även ett fält där respondenten kunde lämna egna, frivilliga 

kommentarer. De frivilliga kommentarsfält användes för att ge respondenten möjlighet att 

tillägga övriga tankar om dessa uppstod (Trost 2012, 73-74). 

 

Frågorna efter detta berörde anledningen eller anledningarna till varför man inte behöll det 

material man fått tillskickat sig samt vad man gjorde med det som inte införlivades i 

samlingarna. Dessa frågor är kopplade till de punkter som undersökningen använder för att 

mäta bibliotekariens roll som grindvakt (se kapitel 3). Detta var flervalsfrågor där 

respondenten var fri att välja en eller flera anledningar till varför man valde bort litteratur. I 

anslutning till dessa fanns också ett kommentarsfält där respondenterna kunde ange egna 

anledningar som inte fanns med i formuläret. Anledningen till att dessa fält inkluderades var 

för att respondenten skulle ges utrymme att utveckla sina svar om den hade några övriga 

synpunkter. 

 

Den sista frågan var ett öppet kommentarsfält där respondenten kunde lämna övriga 

kommentarer kring exempelvis distributionsstödet och liknande. Detta var ett frivilligt fält. 

Ingen data från dessa fält kodades eller kvantifierades, anledningen till att kommentarsfrågan 

inkluderades var endast för att ge utrymme för respondenterna att kommentera kring ämnet 

om så behövdes. För att se hela enkäten, se bilaga 8.3. 

 

Det första steget efter frågornas utformning var att identifiera e-postadresser till de berörda 

biblioteken. Många av biblioteken hade adress angiven till bibliotekschefen på det aktuella 

biblioteket och det var till dessa enkäten skickades i första hand, eftersom ett antagande var 

att bibliotekscheferna skulle finna ett intresse i att vidarebefordra enkäten till ansvarig 

personal. Ett följebrev bifogades i samband med utskicket där en förklaring till uppsatsens 

bakgrund och syfte ingick. (se bilaga 8.1) 

 

Svarstiden var nio dagar då detta antogs ge respondenterna tillräckligt med tid att svara. En 

påminnelse skickades ut efter sju dagar till de som fortfarande inte svarat. 

4.2 Etiska överväganden 

Eftersom den här undersökningen inte explicit är intresserad av enskilda bibliotek och 

bibliotekariers inställning till distributionsstödet har svaren anonymiserats. Detta kan kanske 
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bidra till att respondenten har uttalat sig mer öppenhjärtligt än om de skulle stå som ansvariga 

för sina uttalanden (Bryman 2011, 140-146). 

 

I enkäten efterfrågades var den svarandes bibliotek var situerat, men detta var endast för att 

räkna bortfall från undersökningens sida, och inga bibliotek eller bibliotekarier blir 

representerade med namn eller ort. 

4.3 Bortfall och svarsfrekvens 

Efter svarstidens slut hade det inkommit 13 svar av 25 tillfrågade. Detta ger en svarsfrekvens 

på 52 procent, mer än hälften av de tillfrågade. Svaren var spridda över alla de tillfrågade 

regionerna med både större och mindre kommuner som respondenter. Att få en svarsfrekvens 

över 50 procent får anses ligga inom det normala för enkäten som insamlingsform, där man 

kan räkna med en 50-70 procentig svarsfrekvens (Trost 2012, 147). 
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5 RESULTAT 

Y-axeln representerar svarsfrekvensen i procent, X-axelns staplar representerar frågorna ur 

enkäten. Svaren är avrundade till närmaste heltal. Alla bibliotek uppgav att de tillhörde ett 

regionalt samarbete. Svaren är uppdelade efter intervall à 25 procent i de fem första figurerna, 

efterföljande två figurer är flervalsfrågor. Svaren är sammanställda efter 13 respondenter. 
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Figur 5.1. Skönlitteratur 
 
 

Som framgår av Figur 5.1 så svarade 8 procent, eller närmare bestämt endast en respondent att 

0-25 procent av skönlitteraturen behölls. I denna kategori ryms genren poesi som både i den 

tidigare forskningen och i kommentarer från respondenterna i denna undersökning anses vara 

en genre som man har svårt att införliva i sina samlingar. Litteratur på andra språk än svenska 

kommenterar man i ett fall skickas vidare till skolor eller filialbibliotek om det inte finns plats 

på det egna biblioteket. 
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Figur 5.2. Barn- och ungdomslitteratur 
 
 

Den överlägset populäraste kategorin att behålla får i undersökningen anses vara Barn- och 

ungdomslitteratur. 69 procent av respondenterna behåller i stort sett allt de får tillskickat till 
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sig som framgår av Figur 5.2, och några kommenterar att det som de inte behåller skickar de 

vidare till filialbibliotek. Om det rör sig om litteratur på annat språk än svenska försöker de 

först och främst att införliva litteraturen i sina egna samlingar, annars skickar man det vidare 

till sina filialbibliotek eller skolor. 
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Figur 5.3 . Facklitteratur 
 
 

I Figur 5.3 ser man att i 54 procent av fallen så behölls 50-75 procent av det tillsända 

materialet under ett år. Endast 15 procent svarade att att det behöll mellan 75-100 procent. I 

vissa fall kommenterade respondenterna att viss litteratur hade märkliga bindningar eller 

avvikande format och därför valdes dessa bort: ”Viss litteratur känns mindre inbjudande och 

allmänt märkliga i utformandet. T.ex. böcker med konstig layout (t.ex. utan rygg) och i 

opraktiska format.”. En således fysisk anledning till varför litteratur väljs bort. En respondent 

framhävde fotolitteratur som den genre man oftast valde bort inom kategorin. 
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Figur 5.4. Bildverk och Serier 
 
 

Bildverk och serier får anses vara den minst populära kategorin i undersökningen i jämförelse 

med de andra kategorierna. En respondent uppgav att i stort sett hela deras bestånd av serier 
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kom från Kulturrådet: ”Poesi och Vuxenserier som vi har kommer nästan utestlutande från 

KUR [Kulturrådet]”. 
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Figur 5.5 . Sammanställning 
 

Närmare sjuttio procent av de tillfrågade svarade att 75-100 procent av barn- och 

ungdomslitteraturen behölls som framgår i Figur 5.5, något som är i det närmaste oförändrat 

sedan Kulturrådets rapport. Den minst populära kategorin verkar vara Bildverk och serier, en 

kategori som också i Kulturrådets rapport hade låga siffror (se kapitel 2.3).  
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Figur 5.6. Anledningar till urval 
 

Frågan var en flervalsfråga. Den vanligaste orsaken till att litteratur väljs bort i det undersökta 

fallet, 92 procent, är att biblioteket i fråga redan har ett exemplar av den tillsända litteraturen. 
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I många av fallen svarade respondenterna att den litteratur som man redan hade gick vidare 

för distribution bland filialbiblioteken och skolor (se Figur 5.7).  Endast en respondent angav 

tidsbrist som en påverkande faktor i urvalet. 

 

Det är långt ifrån alla av de distributionsstödda titlarna som kommer att införlivas på 

biblioteken. Den vanligaste anledning till att välja bort litteratur verkar vara att man redan har 

ett exemplar. Om man ser till den näst största anledningen till att inte litteraturen införlivas så 

ser man att det saknas ett intresse från användarbasen. Detta är en svårtolkad benämning, men 

några respondenter anger att exempelvis facklitteraturen kan vara för smal för att väcka 

intresse. Poesi och fotolitteratur verkar också vara två genrer som respondenterna anser vara 

svåra att få användarna att låna. I ett fall kommenterade en respondent att den fysiska 

utformningen på vissa titlar gjorde att de valdes bort.  

 

Angående platsbrist på biblioteket har en respondent svarat att bibliotekssamarbetet i regionen 

gör att man räknar med att kunna låna från andra bibliotek om man inte kan införliva boken i 

sina egna samlingar. Här räknar man således med att andra tar in eller har ett exemplar.  
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Figur 5.7. Vidare distribution 
 

Frågan om var den tillsända litteraturen tar vägen efter urvalet var en flervalsfråga där 

respondenten ombads ange ett eller flera alternativ. Om man ser på hur biblioteken hanterar 

det avvisade materialet är det vanligaste svaret här att litteraturen skänks bort i 77 procent av 
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fallen, se Figur 5.7. I vissa fall används den också som priser i olika tävlingar som biblioteken 

anordnar.  

 

Huvudfrågan gällande ”vidare distribution”  var en fråga med ett kommentarsfält där 

respondenterna kunde få ange var litteraturen i så fall tog vägen. I de fall där kommentarer 

lämnades angav respondenterna att den distribuerades vidare till filialbibliotek eller andra 

bibliotek inom samarbetet. I vissa fall gick den vidare till depåbiblioteket i Umeå.  
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6 ANALYS OCH SLUTDISKUSSION 

Kulturrådets arbetsgrupper står som den första instansen i den kanal som den 

distributionsstödda litteraturen färdas genom. Mot bakgrund av de kriterier som ställs på de 

olika genrer litteraturen tillhör kommer den antingen att väljas in eller väljas bort. När den når 

biblioteken och bibliotekarien har den således redan blivit sorterad och avvägd en gång (om 

man bortser från författaren och förlagen). När bibliotekarien gör sitt urval har denne sedan 

bland annat detta att väga in i sina beslut, men de mer påverkande faktorerna är de 

förutsättningar som finns i närheten, användarbasen, utrymme, redan existerande exemplar 

och tidsbrist (se kapitel 3.2). 

 

Den överlägset populäraste kategorin som behålls får anses vara Barn- och ungdomslitteratur. 

Som Figur 5.2 visar behåller man i 69 procent av fallen det allra mesta man får tillsänt sig. I 

likhet med Kulturrådets rapport från 2002 var tendensen liknande, denna kategori var också 

där den typ av litteratur som införlivades i högsta grad (se kapitel 2.3).  

 

Som figur 5.6 visar så svarade man i 92 procent av fallen att man redan hade ett exemplar av 

det tillsända verket.  I kategorin skönlitteratur ryms också bland annat poesi, en genre som i 

den tidigare forskningen och även i kommentarerna till denna undersökning ansetts som smal 

och därför väljs bort; i kombination med den uppfattade användarbasen och platsbrist på 

biblioteket. Speciellt de mindre biblioteken anger platsbrist och bristande intresse från 

användarbasen som stora anledningar till varför litteraturen inte alltid införlivas i samlingarna.  

 

En tanke som väcks av detta är biblioteken verkar föregripa distributionsstödet. Om den mesta 

litteraturen redan har införskaffats av biblioteken, varför ska Kulturrådet då skicka dubletter? 

På detta vis har bibliotekarierna redan gjort ett urval långt i förväg och lyckats pricka rätt. Den 

distributionsstödda litteraturen ankommer till biblioteken fyra gånger per år, och det är inte 

säkert att den är ’dagsfärsk’ i den bemärkelsen att den precis kommer från tryckeriet. Ibland 

kan det dröja flera månader innan en viss titel kommer med i en sändning och då är chansen 

stor att biblioteken själva har hunnit införskaffat den.  

 

Den litteratur som inte införlivas i samlingarna skänks bort i högre grad än den distribueras 

vidare som Figur 5.7 visar. Att litteraturen distribueras vidare till andra bibliotek eller skolor 

var den näst största angivna anledningen, men det intressanta i sammanhanget är att man i 
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högre grad skänker bort litteratur snarare än distribuerar den vidare till skolor eller 

filialbibliotek. Att litteraturen som blir över skänks bort, går vidare som priser i tävlingar eller 

till arbetsplatsbibliotek får väl ändå tolkas som att litteraturen antagligen kommer till gagn 

någonstans, vilket den trots allt görs, istället för att makuleras. Det går att argumentera för att 

den då förhoppningsvis hittar till intresserade läsare men det är knappast tanken med 

distributionsstödet att det ska vara gratis litteratur för den enskilde. 

 

Om man ser till platsbrist som en anledning till varför litteraturen inte väljs till samlingarna så 

är det en i huvudsak fysisk begränsning, allt går rimligtvis inte att tillgängliggöra, speciellt 

inte för mindre bibliotek, men att intresset från användarna inte finns kan kanske upplevas 

som en godtycklig anledning, såvida inte biblioteken i fråga känner sina användare väldigt 

väl. En möjlig förklaring till detta kan vara att man följer utlåningsstatistik och så vis vet vad 

som lånas och inte lånas. En vidare undersökning på detta område skulle vara intressant att 

genomföra för att se hur pass stor påverkan lånestatistiken har på urvalen av den 

distributionsstödda litteraturen. Eller kanske är det en fråga om hur man uppfattar sina 

användare, att man på något sätt tar sig rätten att anta vad andra vill ha? Med intervjuer går 

det att komma åt dessa åsikter, men det ligger utanför ramen för denna undersökning.  

 

Det regionala samarbetet spelar också  in i urvalet. Några av respondenterna ”räknar med” att 

andra bibliotek har exemplar tillgängliga. En respondent kommenterar gällande 

facklitteraturen att så är fallet: ”Mycket av facklitteraturen är för smalt för vårt bibliotek och 

finns på andra bibliotek i samarbetet.” 

 

En möjlig förklaring till varför skönlitteraturen inte behålls i lika hög utsträckning som 

exempelvis barnlitteraturen kan möjligtvis förklaras av att man redan har exemplar av det 

tillsända verket, då detta är den vanligaste angivna anledningen till att litteraturen inte 

införlivas.  I likhet med Maria Jonassons (2007) undersökning kommenterade en respondent 

att de distributionsstödda titlarna man behöll var välkomna och att man ibland planerade sina 

egna inköp kring vad som kunde tänkas komma med sändningarna som en av respondenterna 

kommenterar: ”Många bra böcker och är man lite fiffig kan man lära sig vilka förlags böcker 

som kommer och inte köpa dem.”  

 

En respondent kommenterar att tidsbrist är stor en anledning till att litteratur inte införlivas på 

dennes bibliotek och att litteraturen ”Kommer alltför ofta. Mycket jobb med att gå igenom och 
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lägga in böckerna.”. Att detta blir en arbetsbörda borde rimligtvis ha konsekvenser för urvalet 

som senare införlivas i samlingarna. Men ser man till hur övriga respondenter svarat så är 

tidsbrist inte en så stor faktor i urvalet för resten, endast i 8 procent av fallen, det vill säga 

endast en respondent av tretton anger tidsbrist som en faktor som spelar in. Kanske skulle det 

kunna bidra det till att vissa titlar blir förbisedda på grund av att bibliotekarien inte anser sig 

ha tillräckligt med tid att utvärdera titelns signifikans för de egna samlingarna men som Figur 

5.6 visar är platsbrist en bra mycket större påverkande faktor.  

 

En respondent kommenterar i enkäten angående den påverkan distributionsstödet har för 

dennes bibliotek och samlingar: 

 
Med litet medieanslag är det [distributionsstödet] ett värdefullt tillskott. Böckerna 
får inte höga utlåningssiffror hos oss, men de breddar vårt bestånd och gör det bättre. 
Man vill ju inte bara ha deckare och chic-lit i sitt bestånd. 

 

Med det citatet i åtanke kan ett antagande vara att den bibliotekarie som är mer ’öppen’ och 

’tacksam’ för att distributionsstödet finns har en större benägenhet att släppa genom mer av 

den tillsända litteraturen, att detta blir som en ”låg” grind för litteraturen att ta sig genom. Att 

den ekonomiska aspekten dessutom spelar in gör att grindvakten här är mer benägen att 

släppa genom litteraturen. Frågan är hur just mycket bibliotekariens personliga inställning 

spelar in för urvalet. Liknande åsikter som i Kulturrådets rapport (se kapitel 2.3) återfinns i 

den här undersökningen. Med andra frågeställningar hade enkäten kanske kunnat fånga upp 

detta också. 

 

Distributionsstödet är inte en helt okomplicerad fråga, som tidigare nämnt har den sina 

grunder i en politik som går tillbaka närmare femtio år, i en tid med helt andra förutsättningar 

än idag (se kapitel 2.1). Kulturrådet står som försvarare av det man menar är den viktiga 

litteraturen i en tid där den tryckta boken inte är ensam om att konkurrera om platsen på 

biblioteket och förändrare konsumptionsvanor av information (Frenander och Lindberg 2012, 

75-76.  

 

Att endast låta bibliotekarien stå som ensam ansvarig för vad som införlivas på biblioteket av 

den tillsända litteraturen får ses som orättvist i sammanhanget; Kulturrådet och 

distributionsstödet skickar litteratur vare sig man vill ha den eller inte, och bibliotekarien får 

försöka förhålla sig till vad som anses vara av vikt från en högre instans. Men då de flesta 
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respondenter uppgav att de redan hade exemplar av den tillsända litteraturen kanske de 

enskilda biblioteken gör ett rätt bra jobb att själva bedöma vad som är god litteratur? 

 

Kan hända är det nästan en form av överförmynderi från Kulturrådet att i dagens läge, som 

både Jonasson (2007, 38-39) och Granlund och Stål (2007, 36) också är inne på i sin 

undersökning, fortfarande vara den som anser sig vara insatt nog att veta vad som är viktig 

litteratur som är till gagn för allmänheten, när den faktiska situationen är att många 

bibliotekarier väljer bort en delar av den tillsända litteraturen. Många gånger med 

hänsvisningen till att intresset inte finns hos bibliotekens användare, detta i kombination med 

att man verkar vara rätt duktig på att inhandla mycket av den litteratur som faktiskt kommer 

med stödet.  Det behövs alltså i många fall inte göras ett stort urval om nu litteraturen redan 

existerar i samlingarna.  

 

Ett par aspekter som inte har funnits med i undersökningen är att djupare försöka förstå hur de 

regionala samarbetena påverkar urvalet. En respondent uppgav, som tidigare nämnt, att man 

räknade med att andra bibliotek inom samarbetet tog in titlar man själv valde bort. Det är en 

stor påverkande faktor med en viss hasardkänsla då risken finns att ingen inom samarbetet tar 

in den. Frågan är hur pass stor kommunikation biblioteken har sinsemellan när det gäller att 

koordinera samarbetet kring detta. Vidare är det också utanför undersökningens kapacitet att 

undersöka de lokala urvals- och inköpspraktikerna. Undersökningen visar på grova intervall 

som ser en tendens, men bakom dessa finns det lokala bibliotek med egna policys och 

praktiker som påverkar mer än i den förenkling som framställts här.  

 

Denna undersökning är begränsad endast till två län, men den följer samma tendenser som 

den tidigare forskningen som haft en spridning över Sverige (se kapitel 3.3). Somliga är 

nöjda, andra är mindre nöjda. Kanske behöver Kulturrådet göra en ny utredning liknande den 

som gjordes 2002 för att se var landet ligger idag. I en idealisk värld skulle distributionsstödet 

fungera som Kulturrådet tänkt: att allt ska tillgängliggöras för den allmänna nyttan och 

bildningens skull (Statens Kulturråd 2002, 8-10). Eller så är det kanske så att 

distributionsstödet behöver omformas, till att bli mer lyhört till den faktiska användningen. En 

respondent kommenterade i enkäten att det var brist på titlar på mångspråk bland de 

distribuerade böckerna. Kanske kan det vara en tanke inför framtiden, att vidga och stödja 

litteraturen, när vi i dagens samhälle har fler språk som talas i Sverige än någonsin innan.  
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8 BILAGOR 

8.1 Följebrev 

 

Hej! 

Jag heter Björn Nilsson och studerar Biblioteks- och informationsvetenskap vid Umeå 

Universitet. Jag skriver just nu min C-uppsats som handlar om distributionsstödet från Statens 

Kulturråd och i vilken grad den distribuerade litteraturen införlivas på biblioteken och vilken 

typ av litteratur som man behåller. Det är därför jag har kontaktat er då jag behöver er hjälp. 

Målet med denna webbenkät är att få en statistik över den typ av litteratur som behålls mest 

av biblioteken, vilka genrer som väljs bort, och varför. Enkäten omfattar nio frågor och bör 

inte ta mer än fem-tio minuter att genomföra.  

 

Frågorna riktar sig till den eller de som är ansvariga för att göra urvalet när de 

distributionsstödda titlarna inkommer till huvudbiblioteket. 

 

Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och inga bibliotek och ansvariga kommer att 

namnges. 

Jag vore tacksam för svar senast fredag 16 december. 

 

Tack för ert deltagande! 

Med vänliga hälsningar 

Björn Nilsson 

 

Vid frågor kontakta mig  på:  

xxxxxxxx@xxxxxx 

xxx-xxxxxxx 

 

Eller min handledare: 

Docent Per Wisselgren 

Sociologiska Institutionen 

Umeå Universitet 

xxxxxxx@xxxxx 

xxx-xxxxxxx 
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8.2 Tillfrågade kommuner 

 

Umeåregionen 

 Bjurholm 

 Nordmaling 

 Robertsfors 

 Umeå 

 Vindeln 

 Vännäs 

V8 

 Dorotea 

 Lycksele 

 Malå 

 Norsjö 

 Sorsele 

 Storuman 

 Vilhelmina 

 Åsele 

Gävleborg 

 Bollnäs 

 Gävle 

 Hofors 

 Hudiksvall 

 Ljusdal 

 Bergsjö 

 Ockelbo 

 Edsbyn (Ovanåker) 

 Sandviken 

 Söderhamn 

Skellefteå 

 Skellefteå 
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8.3 Enkäten 
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