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Förord 

 

Vi vill tacka Aina, Cecilia, Ingegerd, Marcus, Maria och Sören vid filialbiblioteken för att de 

frikostigt givit av sin tid och deltagit i denna utvärdering. Vi vill även tacka chefen för 

filialenheten, Maria Westerlund, för den vägledning hon gav oss i inledningsskedet av arbetet.      

 

 

Sammanfattning 

 

I denna utvärdering har vi genomfört intervjuer med bibliotekarier vid filialbiblioteken i 

Umeå. Syftet är att utvärdera urvals- och förvärvsprocessen på filialbiblioteken. Vi fann att 

alla filialer hade en klart kundanpassad inställning till urvalet, men att det också fanns vissa 

tendenser att skydda boken gentemot andra medier och att de i viss mån tänker i termer av 

kvalité.  De kunde inte definiera begreppet kvalité och vissa hänvisade istället till recensioner 

som en form av kvalitetsmått. De måldokument som finns för verksamheten är generellt 

formulerade och berör inte urvalsprocessen specifikt. Bibliotekarierna vid filialerna tar hänsyn 

till dokumenten, men tycker inte att de direkt påverkar arbetet. Deras budget och ekonomiska 

ramar sätter vissa gränser för verksamheten och vissa intervjudeltagare beklagar sig över allt 

för små medieanslag. De var väldigt negativt inställda till den Kulturrådsstödda litteraturen 

och den prisvinnande litteraturen hade ingen given plats utöver vad dess efterfrågan 

berättigade. Vi har även undersökt hur den praktiska urvalsprocessen går till och tar upp en 

mängd olika aspekter inom området, bland annat medieplanering. Vi har kommit fram till att 

intervjudeltagarna trivs med friheten som måldokumenten tillåter. De direktiv som förmedlas 

via dokumenten försöker man ändå uppfylla i möjligaste mån, exempelvis fokusering på 

minoriteter. Det åtgärdsförslag som vi slutligen kom fram till är att filialenheten bör formulera 

tydliga riktlinjer och ambitioner för den egna urvals och inköpsprocessen, samt verksamheten 

i stort. Dessutom behövs ett tydligare ställningstagande kring bibliotekets uppgift. 
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Inledning 
 

Bakgrund 
 

Trots de stora förändringar som biblioteksverksamheten har genomgått de senaste årtiondena 

med en större fokus på digitala tjänster och biblioteket som mötesplats, så anser vi ändå att 

samlingen fortfarande är den viktigaste aspekten av verksamheten. Varje bibliotek står under 

ett flertal krav och ska uppfylla en rad uppdrag med sitt bestånd. Den ska infria de riktlinjer 

som finns i måldokumenten som t.ex. bibliotekslagens 8§ gällande minoriteters tillgång till 

litteratur på andra språk och i andra former för att tillgodose dessa gruppers behov 

(Bibliotekslag (1996:1596)), och Umeå kommuns biblioteksplan som säger att ”bibliotekens 

informationskällor ska ha stor variation och hålla hög kvalitet för att tillfredsställa olika 

människors behov och önskemål”. När man läser dessa måldokument gällande bibliotekens 

roll och uppgift så inställer sig funderingen kring hur biblioteken arbetar för att uppfylla de 

direktiv som inte bara ges från måldokument, men också påbud som kommer från chefer inom 

verksamheten och riktlinjer från politiskt håll såsom Umeå kommuns kulturnämnd som 

ansvarar för filialbiblioteken och kommunens kulturpolitiska program. Det är funderingar 

kring alla dessa aspekter av verksamheten som har gjort att vi valt att skriva vår utvärdering 

om urvals- och inköpsprocessen vid filialbiblioteken i Umeå. Intressant är givetvis att gräva 

djupare i hur biblioteken köper sina böcker och vilka diskussioner och argument som ligger 

bakom inköpet av vissa böcker. Utgår man från sitt närområde och ser på de lokala behoven? 

Hur tänker och diskuterar man kring begreppet ”kvalitet”? Ska man bara ge folket vad de vill 

ha dvs. populärlitteratur, eller ska man försöka förmedla den ”goda litteraturen”?  Det är 

frågor som dessa vi kommer söka svar på i denna utvärdering. 

 

Syfte  
 

Syftet med denna utvärdering är att beskriva urvals- och förvärvsprocessen av medier vid 

Umeåregionens filialbibliotek samt undersöka vilka faktorer som påverkar denna process.  
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Frågeställningar 

 

Hur ser den praktiska urvalsprocessen ut på de olika filialerna? 

Hur påverkas bibliotekens urvals- och inköpsrutiner av de mål och direktiv som finns i form 

av måldokument, ekonomiskt ramverk och övrig styrning? 

Hur förhåller sig filialerna till begreppet ”kvalité” vid förvärv av media? 

Skiljer arbetssättet och synen på urvalsprocessen mellan filialerna?  

 

Avgränsning 
 

Vid ett arbete som detta krävs givetvis avgränsningar av ämnet, i detta fall inköp av media vid 

bibliotek, för att kunna arbeta fram en rimlig och kärnfull slutprodukt. Den avgränsning vi har 

valt är att fokusera på de bibliotek som ingår i filialenheten i Umeå; Ersbodabiblioteket, 

Mariehemsbiblioteket, Tegsbiblioteket och Ålidhemsbiblioteket. Detta för att få en komplett 

bild av urvalsprocessen vid dessa bibliotek samt finna eventuella skillnader mellan dessa 

biblioteks inköp av media. Ett undantag blir dock bokbussen som också är en del av 

filialenheten men som är en annan form av biblioteksverksamhet och som därmed inte passar 

in i denna utvärdering. 

 

Bedömningskriterier 

 

De värdekriterier vi har valt att använda oss av är måldokumenten och hur verksamheten 

arbetar för att leva upp till dessa. Vidare så ska vi också utröna vad personalens inställning till 

urvalsarbetet är. Centralt i denna utvärdering är också att utforska attityden till demokratiska 

och kulturella värden och hur man prioriterar dessa i urvals- och förvärvsprocessen. Slutligen 

vill vi också avgöra i vilken mån de inblandade har en tydlig arbetsbeskrivning som möjliggör 

en värdering av insatsen och en riktning för hela verksamheten. 
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Disposition 

 

I det första kapitlet, Inledning, så redogör vi bakgrunden till vårt val av ämne, syftet, 

frågeställningarna, avgränsning samt bedömningskriterier. 

I det andra kapitlet, Tidigare forskning, så presenterar vi de dokument, böcker och uppsatser 

som legat till grund för denna utvärdering. 

I det tredje kapitlet, Metod, så redogör och motiverar vi vårt val av metod. Vi presenterar även 

hur urvalet och genomförandet har gått till. 

I det fjärde kapitlet, Resultat, så presenterar vi intervjusvaren. 

I det femte kapitlet, Analys och slutsatser, så analyserar vi resultatet och besvarar 

frågeställningarna. 

Allra sist finns en Källförteckning och en Bilaga 1 som utgörs av vår intervjuguide. 
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Tidigare forskning 
 

Mål- och styrdokument 

 
Det finns en rad dokument som satt upp mål, riktlinjer och visioner för 

biblioteksverksamheten. Dessa styr- och måldokumenten representerar olika nivåer och 

“högst upp” på den internationella nivån finner vi Unescos Folkbiblioteksmanifest. Detta 

dokument är inte tvingande utan har mer av en vägledande roll och innehåller 

rekommendationer som medlemsländerna uppmanas att efterleva. Detta manifest ger inga 

direkta direktiv gällande urval och inköp utan innehåller mer generella ståndpunkter som att 

folkbiblioteket ska verka som ett lokalt kunskapscentrum och att de skall göra alla slag av 

kunskap och information lätt tillgängliga för alla sina användare. Man vidhåller att biblioteket 

är en port till kunskap som utgör en grundförutsättning för livslångt lärande, självständigt 

ställningstagande och kulturutveckling för den enskilde, och för olika grupper i samhället. 

Materialet i biblioteket ska bestå av olika slags medier passande för verksamheten och 

materialet skall tillgodose alla åldersgruppers behov. Folkbiblioteksmanifestet förespråkar att 

den nationella bibliotekspolitiken, genom lagstiftning och samverkan, bör skapa en gemensam 

standardnivå och policy (Svenska Unescorådet 2006). Den formulering som för vår 

utvärdering är mest relevant och som saknar motsvarighet i andra måldokument är följande: 

“Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form av 

ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella påtryckningar” 

(Svenska Unescorådet 2006:10).  

 

På den nationella nivån finner vi Bibliotekslagen (1996:1596) som får anses vara det tyngsta 

och viktigaste mål- och styrdokumentet då det är just en stadgad lag. Liksom 

Folkbiblioteksmanifestet så berör detta dokument inte vilken litteratur som ska finnas på ett 

bibliotek och inte heller hur denna litteratur väljs och köps in. I den andra paragrafen 

framkommer det att biblioteken ska främja intresset för läsning, litteratur, information, 

upplysning, utbildning samt kulturell verksamhet. Samma paragraf fastställer också att det ska 

finnas ett folkbibliotek i varje kommun, och i den sjunde paragrafen etableras det att det är 

kommunerna som ansvarar för folk- och skolbiblioteksverksamheten. Ett nyare tillägg i denna 

paragraf skyldiggör också kommunerna att upprätta biblioteksplaner. 
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 I den åttonde och nionde paragrafen så identifierar lagen barn och ungdomar samt minoriteter 

som prioriterade målgrupper (Bibliotekslagen (1996:1596)). I Sven Nilssons bok Kulturens 

nya vägar så kommenterar han att denna lag inte ger några direkta direktiv rörande 

folkbibliotekens omfattning i kommunerna eller deras kvalitet. Detta har inneburit att varje 

enskild kommun bestämmer hur verksamheten ska skötas och i vilken omfattning (2003:174). 

Nilsson beskriver lagen som en allmänt hållen ramlag, och anser att bibliotekens betydelse 

skulle kunna stärkas genom en mer sammanhållen bibliotekspolitik (2003:177). 

 

På den kommunala nivån så har vi Umeå kommuns Biblioteksplan. Detta dokument är inte 

daterat men verkar ha några år på nacken då de kommunala beslut som detta dokument föddes 

ur togs 2001 och 2002. Dokumentet referar till både Bibliotekslagen och 

Folkbiblioteksmanifestet som måldokument och innehåller liksom dessa relativt generella 

ståndpunkter för vad bibliotekens verksamhet bör innehålla och sträva efter. Den vision som 

de kommunala biblioteken skall arbeta efter är att de ska vara tillgängliga för alla på lika 

villkor och dess grundläggande uppgift är att förmedla kultur och information. Bibliotekens 

bestånd ska enligt detta dokument ha stor variation och hålla hög kvalitet och tillgången till 

dess service anses vara en grundbult i demokratin. Biblioteken ska också tjäna som basen för 

lokal kulturverksamhet och geografisk närhet beskrivs som viktigt för barn, ungdomar och 

äldre.   

 

Då styrningen av de bibliotek som ingår i filialenheten faller under kulturnämndens ansvar så 

är det relevant att titta på de lokala kulturpolitiska ambitionerna, dessa finner vi i 

Kulturpolitiskt program för Umeå kommun. Här beskrivs biblioteken som en central aktör i 

uppbyggandet, utvecklandet och tillhandahållandet av en infrastruktur som gör kunskap, 

kultur och bildning tillgänglig för alla medborgare. Bibliotekens grundläggande uppdrag är 

enligt detta dokument “att förmedla kultur, tillhandahålla information och kunskap samt vara 

en tillgänglig mötesplats för alla medborgare” (2010:7). Mediesamlingen i biblioteken skall 

vara rik och varierad för att möta olika behov och önskemål, detta för att tillfredställa 

nuvarande besökare samt locka nya. I detta dokument så deklarerar Umeå kommun två 

ambitioner för framtiden. Den första är att utveckla biblioteket som mötesplats, både fysisk 

och virtuellt, och detta ska man göra genom att bl.a. stärka samarbetet med andra aktörer 

såsom skolan och föreningslivet. Den andra ambitionen är att bredda kompetensen på 

biblioteken för att möta det ökande behovet och efterfrågan på fler interaktiva tjänster (2010). 
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Medieplanering 

 

Boken Strategisk medieplanering för folkbibliotek av Anna-Lena Höglund och Christer 

Klingberg ska enligt författarna ses som en manual för folkbibliotekens 

mediebeståndsuppbyggnad och hur man praktiskt arbetar med förvärv. Författarna säger att 

böcker av denna typ länge har funnits i USA och England men att det i Sverige tidigare inte 

har funnits någon bok som beskriver hur ett bibliotek på ett bra sätt bygger upp sitt bestånd, 

och att det i den svenska biblioteksdebatten skrivits väldigt lite om denna viktiga del inom 

bibliotekarieyrket (2001:8). 

Författarna slår i sin bok fast att det i ett demokratiskt samhälle måste finnas bibliotek som 

alla medborgare har fri tillgång till. De anser att folkbiblioteken fyller en viktig roll för 

folkbildningen och att bibliotekens urval av medier därför i första hand måste bygga på iden 

om ”alla medborgares tillgång till bildning och utbildning” (2001:36). De menar också att det 

är en skillnad på behov och efterfrågan och att om valet för inköp står mellan starkt 

efterfrågad populärlitteratur och svårtåtkomliga och seriösa böcker så bör man välja det 

seriösa. De anser att uteslutande av vissa titlar inte är censur, ett urval måste göras och det 

viktiga är vilka böcker man väljer att köpa, inte vilka som man väljer bort (2001:37-38). 

Ett av de verktyg som författarna förespråkar är att vid biblioteken analysera 

utlåningsstatistiken. De kommenterar att många bibliotekarier har en negativ inställning till 

detta då det är tidskrävande och de anser sig ha en rad andra uppgifter som man prioriterar 

före. Höglund och Klingberg anser dock att mätandet av utlån ger värdefull kunskap om hur 

bibliotekets service når ut i kommunens olika delar. De föreslår att man till exempel kan mäta 

utlåningen av barn- respektive vuxenlitteratur och ställa detta mot antalet barn respektive 

vuxna i bibliotekets upptagningsområde (2001:74-75). 

En given del i arbetet med medieplanering är upprättandet av en medieplan. Författarna 

skriver att en medieplan är bra för att undvika fällor i inköpsarbetet. De fällor de nämner är 

”kokbokssyndromet”, där man låter sig styras av utbudet och ”teologisyndromet”, där man 

styrs av bra recensioner utan att se till efterfrågan. En medieplan kan användas för att undvika 

dessa genom att precisera vad som biblioteket ska köpa in (2001:97-98). 
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En central del i medieplanering är den aspekt av verksamheten som för många bibliotekarier 

är högst känslomässig: gallring. Höglund och Klingberg menar mediehanteringsarbetet inte 

kan fungera utan effektiv och rationell gallring. Som anledning till att gallra en bok så nämner 

de fyra faktorer: bokens kondition, inaktualitet, att man har för många exemplar och att boken 

inte lånas ut. Det faktum att en bok inte lånats ut är inte alltid anledning till att den ska gallras, 

även om det gör den aktuell för det. Statistik över antalet utlån är ett hjälpmedel för 

bibliotekarien men i slutändan så är det dennes profession som fäller avgörandet (2001:105-

107). 

 

Kvalitetsbegreppet 

 

Centralt i en utvärdering som denna är diskussionen och debatten kring inköpet av kvalitets- 

respektive populärlitteratur, en debatt som vilar på föreställningen att litteratur kan värderas. 

Denna debatt, och synen på vilken typ av litteratur som biblioteken bör förmedla, har genom 

årtiondena inte varit statisk utan vi har sett ett förändrande kvalitetsbegrepp. 

 

I ett kapitel som behandlar debatten kring kvalitetslitteratur förefaller det logiskt att först 

förklara vad kvalitetslitteratur är. Detta görs dock inte utan problem. I boken Skönlitteratur på 

biblioteket kommenterar Dag Hallberg att de debattörer som kritiserar bibliotekens bristande 

inköp av kvalitetslitteratur sällan försöker definiera vad detta innebär. “Diskussion förs som 

om litterär kvalitet existerar i absolut mening i enlighet med normer som omfattas, eller borde 

omfattas, av alla” (1983:13). I samma bok så argumenterar Yngve Lindung att det finns två 

olika värdeskalor där det relativistiska synsättet där man värderar en boks värde utifrån varje 

enskild läsare bör underordnas den hierarkiska princip som det ledande smakskiktet sätter upp 

utifrån den seriösa kvalitetslitteraturens normer. Lidung menar att denna underordning krävs 

för att se hur populärlitteraturen köps i förhållande till kvalitetslitteraturen, eftersom “ingen 

kan nämligen rimligen förespråka att det är likgiltigt vilka proportioner som råder i ett lands 

litterära kultur och andliga liv mellan den seriösa litteraturen och populärlitteraturen... (...) 

Populärlitteraturens “legitimitet” och bibliotekens inköpspolitik är två olika frågor” 

(1983:33).  
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En definition av begreppet kvalitetslitteratur som är relevant är formulerad av Statens 

kulturråd i Kulturbarometern 1997. Den lyder på följande sätt: “Kvalitetslitteratur inkluderar 

dels s.k. klassiker, dels böcker av stort litterärt värde, dvs. böcker av författare som 

biograferats eller nämns i normgivande litteraturhandböcker och sådana som 

uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra [sic!] föras till 

denna kategori” (1997:13).    

Om man tittar rent historiskt på de svenska bibliotekens förhållningssätt till litteratur och 

förmedlandet av denna så ansågs de länge ha en roll som förmedlarna av den ”goda 

litteraturen” och som folkbildare. Detta förhållningssätt kom att utmanas på 1960-talet med 

bland annat Bengt Nermans bok Demokratins kultursyn som förespråkade att biblioteken 

skulle ge folket vad de ville ha, oavsett den litterära klassen på de efterfrågade verken. Han 

ansåg att kulturarbetare måste frigöra sig från alla former av moraliserande idealism som 

håller dem på avstånd från verklighetens människor, och att för att det ska kunna existera en 

demokratisk kultursyn så måste kulturvärderingar baseras på individen och dennes syn av sig 

själv och sin omvärld.(1962)  

I Sofia Reckséns magisteruppsats Sandemose – inte Sandemo, så presenterar hon en 

genomgång av hur debatten kring kvalité och god litteratur har förändrats. Hon påvisar att den 

ståndpunkt som Nerman och andra representerade, att människor själva ska få välja vad de 

vill läsa, inte stod utan opposition.  Författaren Barbro Backberger var en av dem som 

hävdade att människors val av läsning riskerar att begränsa deras “val inför framtiden”, och 

att populärlitteraturen ofta kan innehålla reaktionära föreställningar och rasistiska inslag 

(1997:29). Under 1970-talet såg man en ökad oro över populärlitteraturens frammarsch på 

kvalitetslitteraturens bekostnad, och det framfördes förslag om att man borde motverka detta 

med kulturpolitiska medel. Debatten var på många sätt dubbelsidig, biblioteken fick i uppdrag 

att nå nya låntagare med hjälp av inköp av mer populärlitteratur, samtidigt som man också 

skulle sprida kvalitetslitteratur till dessa eftersatta låntagare (Recksén 1997:39). 1980-talets 

debatt handlade i stort sett mest om FLN-litteratur (flärd, lidelse, njutning) och om det var 

försvarbart att biblioteken skulle köpa in s.k. “tantsnusk”. Debatten föddes bland annat ur 

Jackie Collins inbjudan att delta i Bok och Biblioteksmässan i Göteborg vilket väckte 

upprördhet hos både förlag och Författarförbundet.  

En annan bidragande faktor till debatten var litteraturvetaren och kritikern Magnus Erikssons 

recension av romanen Rockstar som var skriven av just Collins. Recensionen väckte 
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uppmärksamhet för att den inte var fördömande, moraliserande eller sarkastisk vilket både 

upprörde och väckte en rasande debatt i dagstidningar och litterära tidsskrifter. Magnus 

Eriksson representerade åsikten att bibliotekens uteslutande av litteratur av det här slaget var 

moraliserande och att de utövade smakcensur (Recksén 1997:61-62). 

Denna debatt kom att fortsätta genom GÖK-projektet som Christer Bergqvist och Jan Herstad 

har skrivit om i boken Biblioteket som serviceföretag: Kunden i centrum. GÖK-projektet var 

ett försök på det tidiga 90-talet att smälta samman internationella erfarenheter och egna idéer i 

det svenska folkbiblioteksarbetet. Projektet sökte åtgärda en rad brister man sett i den egna 

verksamheten, bland dessa kan nämnas en brist på lyhördhet för inköpsförslag och att man 

inte heller uppmanat till inköpsförslag.  Ett upplevt problem var att man haft ett mer 

beståndscentrerad än kundcentrerad inköpspolitik och att man haft en uppfostrande inställning 

som brustit i respekten för olika människors upplevelser av litteratur. Man förespråkar att 

riktlinjerna för inköp ska bygga på lokala politiska mål, upptagningsområdets sociala struktur 

och efterfrågan. Artikelns och projektets utgångspunkt är att låntagaren kan tänka själv och att 

man därmed bör överlåta åt henne eller honom att besluta om en bok är värd att låna 

(1992:31-35). 

En annan relevant artikel är Ulla Forséns Att bygga broar – skönlitteraturen och biblioteks 

roll i boken Den sköna skönlitteraturen. I denna skriver hon att det är kommunerna som har 

ansvar för biblioteken och inköpen och att de i bästa fall kan ha antagit några kulturpolitiska 

mål men att dessa ofta är svepande och breda. Bibliotekslagen nämner inget om mediebestånd 

utan bara att läsning skall främjas. Detta innebär att de som är professionellt aktiva har en 

enorm frihet. Detta skulle välvilligt kunna tolkas som att det finns stor tillit till 

bibliotekariernas omdömesförmåga och kunnande. En mindre välvillig tolkning är att 

ansvariga politiker, som även ansvarar för fritidsgårdar, campingplatser och dylikt, på grund 

av ointresse eller okunskap inte ser betydelsen av biblioteken och dess mediebestånd.  Forsén 

menar att om biblioteken bara hade tillhandahållit den skönlitteratur som av kritikerkåren 

betraktas som nydanande, kvalificerad och experimentell, skulle risken vara att 

skönlitteraturen fick en ännu sämre genomslagskraft än den har idag totalt sett och att 

biblioteken skulle minska i betydelse som en mötesplats för alla.  

Biblioteksdebatten när det gäller skönlitteratur och urval har i huvudsak handlat om var 

gränsen skall gå mellan det som av kvalitetsskäl är rimligt att köpa in för skattemedel och det 

som ska hamna utanför (2000:28-30). 
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En annan uppsats som är värd att nämna är Adina Giselssons magisteruppsats Debatten som 

vägrade dö: Om folkbibliotekens inköp av skönlitteratur. Denna uppsats tar en närmare titt på 

den debatt som existerat kring bibliotekens inköpspolitik och som pågått lika länge som 

institutionen varit kommunal. Denna debatt, där bibliotekens inköpsval ifrågasätts respektive 

hävdas, återkommer ofta till kritiken som anklagar folkbiblioteken för att försumma 

kvalitetsskönlitteraturen och istället köpa in populärlitteratur. Utöver den svenska så 

presenterar hon också hur samma debatt har utvecklats i Danmark och Norge. Giselssons 

utgångspunkt är den intensifierande debatten under 1996 mellan bibliotekarier å ena sidan och 

författare, förläggare, kulturjournalister – och även bibliotekarier. Hon skriver att 

intensifieringen var en följd av det statliga förslag till bidrag, Ku96/1221/Ko, som innebar att 

folkbibliotekens inköp i första hand skulle koncentrera sig på de skönlitterära titlar som fått 

statligt litteraturstöd (1998).  

Denna promemoria från kulturdepartementet, Statligt stöd för inköp av litteratur till folk- och 

skolbibliotek, tog ett tydligt ställningstagande till fördel för kvalitetslitteraturen och 

konstaterade att ”en utveckling med sjunkande litteraturförsäljning och utlåning hotar både 

den breda utgivningen av kvalitetslitteratur och det svenska språket på sikt” (1998:13). 

 Tidigare hade det statliga stödet till litteraturområdet varit inriktat på utgivningen av böcker, 

men man ansåg att utvecklingen när det gällde läsningen och tillgången till böcker var 

oroande. För att motverka detta föreslog man särskilda insatser för att öka tillgången av 

kvalitetslitteratur vid folk- och skolbiblioteken. Det man i första hand ville göra var att 

använda stadsbidrag för att på skol- och folkbiblioteken köpa in litteratur som erhållit statligt 

litteraturstöd (Kulturdepartementet 1998:14). Giselsson beskriver i sin uppsats den 

våldsamma debatt som uppstod där ett läger, främst bibliotekarier, protesterade mot att de 

skulle bli tvungna att köpa in “hyllvärmare” istället för vad låntagarna ville ha. De som stödde 

förslaget om litteraturstöd av “kvalitetsböcker” var främst författare och förläggare. Bland 

dem kan nämnas den dåvarande ordföranden för Sveriges författarförbund Max Lundgren, 

som kommenterade bibliotekariernas uttalanden om att låntagarna inte ville ha litteraturstödda 

titlar på följande sätt: “Vid sådana påståenden osäkrar jag min tjänstepistol” (1998:15).  

När kulturpropositionen slutligen lades fram i september 1996 så fanns förslaget om inköpet 

av litteraturstödda titlar inte med. Istället fokuserade man på läsfrämjande insatser för barn 

och ungdomar. Det ändrade förslaget, utan litterärstödda titlar, beskrevs av Svenska 

författarförbundet som att kulturdepartementet vikit sig för protesterna (Giselsson 1998:15). 
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Kampen om att sprida s.k. kvalitativ litteratur genom dekret ovanifrån fortsatte dock. 1999 

kompletterades det statliga litteraturstödet med ett distributionsstöd vilket medförde att alla 

titlar som beviljats litteraturstöd automatiskt också får distributionsstöd och distribueras till 

samtliga huvudbibliotek i landet. I rapporten från Statens kulturråd; Bästsäljare och 

hyllvärmare, förklaras att bakgrunden till denna komplettering var det faktum att flertalet av 

de litteraturstödda titlarna inte nådde ut till allmänheten och att biblioteken inte köpte in dem. 

Rapporten påvisar att man genom intervjuer med bibliotekarier funnit ett utbrett missnöje med 

distributionsstödet. Framförallt anser många att det extra arbete som hanteringen av dessa 

titlar innebär, inte uppvägs av det breddade utbudet (2002). Det kriterium som styr om en 

skönlitterär bok skall få litteraturstöd går att finna på kulturrådets hemsida och är att boken är 

av god kvalité vilket definieras på följande sätt: 

Utgångspunkt för bedömning av bokens kvalitet är intensitet, originalitet, komplexitet, förnyelse 

eller självständighet ifråga om litterär teknik, gestaltning av idéer och erfarenheter samt förmåga 

att överskrida olika typer av genreförväntningar. För att främja mångsidighet tas särskild hänsyn 

till debutanter samt geografisk, kulturell och språklig spridning. 

(URL:http://www.kulturradet.se/sv/bidrag/litteratur/Litteraturstod/Bedomning-av-litteraturstod/) 
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Metod 
 

Val av metod 

 

Detta kommer att vara ett kvalitativt arbete då vi känner att det är nödvändigt för att få en 

djupare insyn i hur urvals- och förvärvsprocessen av media går till vid de berörda biblioteken. 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som ska genomföras med personal på 

filialbiblioteken samt chefen för filialenheten. Användandet av kvalitativa intervjuer som 

metod, istället för exempelvis kvantitativa frågeundersökningar, motiverar vi med att det vid 

intervjuer finns goda möjligheter att registrera svar som är komplexa eller oväntade. Steinar 

Kvale skriver i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun att den kvalitativa forskningens 

förståelseform syftar till att tolka meningsfulla relationer, inte att kvantifiera objektiva data 

(1997:17). Vidare så menar Kvale att den kvalitativa forskningsintervjun kan användas för att 

förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv. Fokus i kvalitativa intervjuer ligger med 

andra ord på den intervjuade och vad denne finner intressant och relevant i ämnet (1997:32). 

Det är just detta vi vill beröra och lyfta i vår utvärdering; hur intervjupersonerna ser på urval 

och förvärv av media inom biblioteksverksamheten. Det är inte heller vår avsikt att med 

denna utvärdering producera kvantitativa och mätbar data. Vår avsikt är istället att få en 

djupare förståelse av utvärderingsobjektet. 

 

I den klassiska metodhandboken Metodpraktikan så tas det upp att en av de stora fördelarna 

med intervjuer är möjligheten att ställa uppföljningsfrågor och att därmed kunna gå in i 

djupare detalj kring svar, synsätt och åsikter som är extra intressanta. Det finns alltså en 

möjlighet att komma åt mer än bara fakta och data, man kan även nå bakomliggande 

resonemang och tankar (Esaiasson et al 2004:279). 

 

Intervjuer är även väl lämpade när man ska undersöka ämnen som man på förhand inte har 

total inblick i. Vid kvantitativa datainsamlingar krävs det att man på förhand identifierar och 

isolerar kategorier och ämnen innan man påbörjar insamlingen. Vid samtalsintervjuer kan 

man dock ha en öppen interaktion med intervjupersonen och låta samtalet föra in en på de 

frågor, kategorier och ämnen som är mest relevanta utan att man på förhand riktat in sig mot 

dessa (Esaiasson et al 2004:281). 
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Den kritik som riktats mot kvalitativ forskning handlar i första hand om objektivitet. Till 

skillnad från kvantitativ forskning så är den kunskap man får genom en kvalitativ intervju 

subjektiv eftersom den är beroende av de intervjuade personerna. Enligt Kvale är detta dock 

styrkan med den kvalitativa intervjun, att man som forskare kan fånga in en mängd olika 

uppfattningar om ett ämne och “ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig 

värld” (1997:14). Kvalitativa intervjuer bygger inte på källkritik utan på människors 

uppfattningar, uppfattningar som inte kan sägas vara “sanna” eller “falska”. Detta innebär 

dock inte att man som forskare står utan utmaningar. De består i stället av att komma in i 

intervjupersonernas tankvärld och komma bortom de “färdigfabricerade” politiskt korrekta 

svaren (Esaiasson et al 2004:286). 

 

 

Urval 
 

Det som styrde vårt urval av intervjupersoner var vårt syfte och våra frågeställningar. Från 

början så funderade vi kring att ha ett användarperspektiv på vår utvärdering och intervjua 

användarna av biblioteken för att ta del av deras synpunkter om urval och inköp av medier på 

bibliotek. Vi övergav dock denna tanke då vi båda insåg att det vi verkligen ville utvärdera 

var hur själva urvals- och förvärvsprocessen av media går till. Denna utvärdering utgår därför 

från bibliotekariens perspektiv. Hur många intervjupersoner som är nödvändiga i en 

undersökning är enligt Kvale beroende av undersökningens syfte. Om syftet är att förstå 

världen utifrån en persons perspektiv, så räcker det med denna enda person. Kvales svar på 

hur många intervjupersoner man bör ha med i sin undersökning är alltså enkelt men logiskt: 

“Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du vill veta.” (1997:97) Vårt 

val att avgränsa oss till medieurvalet på filialenheterna förutsatte ytterligare kriterier på vår 

urvalsgrupp; att de utöver sin anställning som bibliotekarier även har en anknytning till 

filialenheten i Umeå.  

 

Vi diskuterade i inledningen av vår arbetsprocess att genomföra tre intervjuer, en med chefen 

för filialenheten samt på två av de fyra filialbiblioteken. Vår avsikt var att genomföra en 

intervju på ett av de integrerade skolbiblioteken, Mariehems- eller Ålidhemsbiblioteket, och 

den andra vid ett av de bibliotek som inte är integrerat, Tegs- eller Ersbodabiblioteket.  
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Tanken var att detta angreppssätt skulle ge oss en bra representation av de bibliotek och 

bibliotekarier som innefattas i filialenheten. Efter diskussion med varandra och konsultation 

med vår handledare kom vi dock fram till beslutet att genomföra intervjuer vid samtliga 

filialbibliotek. Då varje bibliotek har sina unika förutsättningar och personal med olika 

erfarenheter och synsätt, så ville vi inte riskera att missa att ta upp dessa aspekter i vår 

utvärdering.  

 

Alan Bryman redovisar i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder en rad urvalsmetoder. De 

två som vi i detta arbete kommit att använda oss av är bekvämlighetsurval och snöbollsurval. 

Snöbollsurval är en urvalsprocess där intervjupersoner väljs utifrån en tidigare intervjupersons 

rekommendationer. Bekvämlighetsurval innebär att forskaren intervjuar de personer som är 

lättast att nå, d.v.s. de i urvalsgruppen som kan och vill delta i undersökningen (2009:313). 

 

Kontakten med intervjudeltagarna 

 

I inledningsskedet av denna utvärdering kontaktade vi chefen för filialenheten, Maria 

Westerlund vid Umeå stadsbibliotek, via telefon och berättade om syftet med vår utvärdering 

samt undrade om hon var villig att ställa upp som intervjudeltagare. Det var hon villig att göra 

och under denna intervju så rekommenderade hon tre bibliotekarier vid filialbiblioteken som 

intervjupersoner till vår utvärdering. Vid det här skedet i arbetsprocessen så var vi inriktade 

på att genomföra intervjuer på två av filialbiblioteken vilket är anledningen till att hon inte 

rekommenderade intervjupersoner vid samtliga filialer. Av de tre bibliotekarier som Maria 

rekommenderade så var två villiga att delta i utvärderingen medans den tredje avböjde och 

rekommenderade en annan anställd vid samma bibliotek. De resterande två biblioteken 

kontaktade vi direkt och frågade huruvida någon i personalen var villig att ställa upp på en 

intervju. All kontakt sköttes via telefon och intervjupersonerna fick själva bestämma tid och 

plats. 

 

Intervjuguide 
 

Bryman skriver i sin bok om två typer av kvalitativa intervjuer, ostrukturerade och semi-

strukturerade, och att det mellan dessa två intervjutyper finns stor variation. Den 
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ostrukturerade intervjun beskriver han som snarlikt ett vanligt samtal och att intervjuaren 

kanske bara ställer en enda fråga som intervjupersonen får svara fritt, “intervjuaren reagerar 

bara på de punkter som verkar vara värda en uppföljningsfråga” (2009:301). En semi-

strukturerad intervju genomförs med en intervjuguide som koncentrerar och avgränsar sig till 

specifika teman och frågor. Intervjupersonen har dock fortfarande stor frihet att besvara 

frågorna på sitt eget sätt, och frågorna i intervjun behöver inte komma i samma ordning som i 

intervjuguiden. Det finns alltså utrymme att vara flexibel även när man genomför den semi-

strukturerade intervjun, tonvikten ligger fortfarande på intervjupersonen och dennes 

upplevelser och uppfattningar (2009:301). Vi kom i denna utvärdering att använda oss av 

varianter av båda dessa typer av intervjumetoder.  

 

Den första intervjun som vi genomförde var med chefen för filialenheten, Maria Westerlund. 

Denna intervju var relativt ostrukturerad och explorativ då det primära målet vid denna 

intervju var att kartlägga urvals- och förvärvsprocessen. En annan faktor som bidrog till en 

samtalsliknande intervju var att vi på förhand inte kunde veta vilken relation Maria 

Westerlund hade till denna process i sin position som chef för filialenheten. Till denna 

intervju så använde vi en väldigt öppen intervjuguide med breda temafrågor i ett försök att få 

ny information och nya infallsvinklar till ämnet. Det var denna nya information som vi 

tillgodogjorde oss i intervjun med Maria, tillsammans med den tidigare forskningen, som 

vägledde oss i utformandet av den nya intervjuguide som vi använde vid intervjuerna på 

filialbiblioteken (Se Bilaga 1). Denna intervjuguide var betydligt mer strukturerad, med 

förbestämda teman och frågor som togs upp i varje efterföljande intervju. Kvale skriver att 

strukturerade intervjuer lämpar sig väl när man vill göra jämförelser mellan intervjudeltagarna 

(1997:94), och detta var en av anledningarna till att vi valde att använda mer standardiserade 

frågor. Det gav oss dels möjligheten att få en bred helhetsbild kring en rad aspekter av 

filialbibliotekens urvalsprocess av medier, och det gav oss också insikt i frågor och ämnen där 

åsikterna och synsätten skilde sig åt mellan intervjudeltagarna. 

 

Vårt beslut att tematisera intervjuguiden grundade sig i att vi ville underlätta analysarbetet, 

men också i att vi ville urskilja vilka föreställningar vi hade inför intervjuerna. 

Föreställningarna kring vilka teman som var relevanta baserades som nämnts tidigare på 

intervjun med Maria Westerlund och det bakgrundsmaterial som vi läste inför intervjuerna. 

Dessa teman och frågor var dock inte skrivna i sten och smärre justeringar gjordes i 

intervjuguiden under utvärderingens förlopp. 
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Det första temat vi valde att använda var Måldokument och styrning. Inom detta tema 

inkluderade vi frågor kring vilka måldokument bibliotekarierna var medvetna om och vilken 

påverkan dessa hade på verksamheten, speciellt i fråga om urval. Vidare så ville vi med detta 

tema undersöka vilka attityder och åsikter de hade rörande måldokument och graden av 

politisk styrning. Inom detta tema ingick även frågor kring budget och ekonomiskt ramverk.  

 

I vår intervjuguide så valde vi även att använda ett tema som det inte skrivits mycket om i den 

tidigare forskning men som vi fann grundläggande i sammanhanget: Den praktiska 

verksamheten. Frågorna relaterade till detta tema syftar till att finna hur den praktiska 

inköpsprocessen ser ut på de utvärderade biblioteken. Har man inköpsmöten? Hur ofta? Hur 

ser man på Btj? Vi kände att det var viktigt att inte bara ha en teoretisk diskussion kring urval 

och förvärv utan att också presentera en bild förankrad i verkligheten. Vi är med detta tema 

också intresserade av hur man analyserar bestånd, förvärv och utlåning på biblioteken och hur 

man arbetar med uppbyggnaden av mediebeståndet, det vill säga medieplanering. 

 

Med temat kvalité ville vi undersöka hur de olika biblioteken arbetar med begreppet 

“kvalitetslitteratur” och hur de definierar kvalité. Ska man fortfarande köpa in “fin litteratur” 

eller ska man fokusera på populärlitteraturen och det efterfrågade? Vidare så ville vi med 

detta tema se om det finns vissa böcker eller genrer som man undviker på grund av 

kontroversiellt innehåll såsom våld eller erotik. 

 

Genomförandet av intervjuerna 
 

Vi deltog båda två vid samtliga intervjuer med ett undantag då en av oss var frånvarande på 

grund av sjukdom. Vi spelade in intervjuerna med diktafon för att sedan transkribera dem, 

samtidigt som vi också förde anteckningar som stöd. En nackdel med denna metod är att vissa 

personer kan känna obehag inför att bli inspelade vilket vi också fick erfara vid en av 

filialerna där intervjupersonen avböjde att bli inspelad. Vid det tillfället förde vi bara 

anteckningar. Ingen av intervjudeltagarna begärde anonymitet, och på grund av den 

begränsade urvalsgruppen hade det varit näst intill omöjligt att tillmötesgå en sådan begäran. 
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Vid två av intervjutillfällena, Mariehemsbiblioteket och Ålidhemsbiblioteket, så intervjuade 

vi två i personalen samtidigt.  Att intervjua två personer samtidigt medför både risker och 

möjligheter. Risken är att den ena personen dominerar samtalet och hämmar den andra, men 

chansen finns också att de stimulerar varandra. Vår upplevelse är att det senare inträffade vid 

både tillfällena då vi intervjuade två personer samtidigt.   
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Resultat 

Presentation av intervjudeltagarna 
 

Aina är inte utbildad bibliotekarie utan har en biblioteksassistentutbildning, men arbetar i 

praktiken som bibliotekarie. Hon tycker inte att det är speciellt stor skillnad på 

arbetsuppgifterna och har jobbat vid Ersbodabibliotek sen det öppnade 1990. 

 

Sören har läst grundutbildningen inom psykologi under slutet av 60-talet och början av 70-

talet. Efter det utbildade han sig till förskollärare och arbetade inom det området i ungefär 20 

år. När den första utlokaliserade biblioteksutbildningen från Borås kom på 80-talet skolade 

han om sig till bibliotekarie och han jobbar idag på Ålidhemsbiblioteket. 

 

Maria är ursprungligen utbildad till ämneslärare i svenska, religion och historia. Hon 

utbildade sig senare till bibliotekarie i Borås, där hon tog examen 1992. Sedan dess har hon 

jobbat som både lärare och bibliotekarie och uppger att hon har haft en mängd olika tjänster 

inom bibliotekssfären: IT-bibliotekarie, filialföreståndare och bibliotekschef. Idag arbetar hon 

med barn och ungdomar på Ålidhemsbiblioteket. 

 

Marcus är från början kulturvetare, utbildad kulturadministratör, och jobbade i Stockholm på 

ett gymnasiebibliotek som bibliotekarie utan att ha bibliotekarieutbildning.  Han arbetade där 

som bibliotekschef i sju år innan han flyttade upp till Umeå. I Umeå krävdes dock en 

bibliotekarieutbildning för att få jobb, och han läste därför till magister. Kandidatexamen fick 

han dock tillgodoräknad och utbildningen blev därför bara ett år. Han har även jobbat som 

kulturvetare innan, bland annat för statens kulturråd. Idag arbetar han på Tegsbiblioteket, ett 

bibliotek som av vissa skulle kunna beskrivas som “mysigt”. 

 

Ingegerd har arbetat hela 40 år inom bibliotekssfären. Från början som kanslist på ett 

bibliotek, men 1975-77 läste hon biblioteksutbildningen i Borås och har sedan dess arbetat 

som bibliotekarie. Idag är hon anställd vid Mariehemsbiblioteket. 
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Cecilia avslutade en tvåårig biblioteksutbildning 1986 vid Borås högskola och har därefter 

jobbat som bibliotekarie i Fagersta, Mullsjö och Örnsköldsvik, innan hon fick jobb på 

stadsbiblioteket i Umeå 1998. Där hade hon under en tid en chefsposition, men valde senare 

att återgå till vanlig bibliotekstjänst. Idag jobbar hon vid Mariehemsbiblioteket. 

 

Måldokument och styrning 
 

Måldokument 

 
Intervjudeltagarnas uppfattning är att måldokumenten inte har någon direkt effekt på arbetet, 

men att man ändå påverkas av dem och “har dem i bakhuvudet”. Marcus menar att 

måldokumenten är tydligt formulerade, medan Maria är totalt motsatt uppfattning och 

konstaterar att det mest rör sig om otydliga uppmaningar som att “biblioteket är till för alla på 

lika villkor”, vilket hon tycker kan tolkas hur som helst. Ändå vill varken Maria eller någon 

annan se mer detaljerade dokument utan menar att de skulle bli allt för rigida och att de 

behöver friheten och flexibiliteten för att kunna möta de krav som lokala förhållanden ställer 

på verksamheten. Man menar att just de skillnader som finns mellan olika områdens behov 

gör att det skulle vara svårt att formulera ett detaljerat styrdokument som passar alla tänkbara 

situationer. Enda undantaget är att Marcus som ser ett behov av förtydliganden kring nya 

media och hur stor del av resurserna som ska läggas på exempelvis ljudböcker. Maria är den 

som starkast motsätter sig en tydligare styrning. Hon vill inte se mer kontroll och ”definitivt 

inte av politikerna”. De enda konkreta exempel som tas upp kring hur dokumenten påverkar 

urvalet av media är att Maria tar upp att vissa grupper så som invandrare, ungdomar och 

handikappade ska prioriteras, och att Aina nämner att att man inte skall köpa in rasistiskt eller 

pornografiskt material. Det senare påståendet har vi dock inte funnit i något av de större 

måldokumenten. Som en förklaring till vad som snarare styr arbetet istället för måldokument 

tar Aina upp att de arbetar efter den mediaplanering som de själva genomfört. En viss styrning 

som har tydlig påverkan är de restriktioner som kulturnämnden lagt på vilka media som de får 

köpa in. För exempelvis Ålidhemsbibliotekets del har det först beslutats av kulturrådet att de 

får köpa in dvd- och cd-skivor och att de nu senast också får köpa in tv-spel. Maria har lite 

blandade känslor kring att kulturnämnden lägger sig i styrningen, men det positiva är att de 
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skjuter till mer pengar till nya media. 

 

Budget och fördelning 

 
Mariehemsbiblioteket har en budget på 255 000 per år och fördelningen är ungefär hälften 

barnlitteratur och hälften vuxenlitteratur i enlighet med de krav som ställs på verksamheten. 

Tidigare fick barnlitteraturen en mindre del, men efter direktiv om en satsning på barn och 

ungdomar har det ökat sedan 2009. Mariehem har också gjort en satsning på film och lägger 

en större andel på film än andra filialer. Man har inriktat sig på en del lite mer udda filmer, 

och Ingegerd nämner specifikt franska filmer, men huvuddelen är mainstreamfilmer. De 

smalare och mer svårtillgängliga filmerna - här nämns Bergman som ett exempel - överlåter 

de till stadsbiblioteket att tillhandahålla, och man beställer in om man får förfrågningar på 

klassiker eller svårtillgänglig film. 

 

Aina berättar att det finns ett politiskt beslut om att minst 40% av budgeten ska spenderas på 

material för barn, och hon menar att det också stämmer bra med den fördelning de har på 

Ersbodabibliotek. Sedan sker också en uppdelning mellan olika typer av media, så som filmer, 

cd-skivor, datormaterial, tidskrifter och invandrarlitteratur. De har dock inga bestämda 

riktlinjer för hur fördelningen mellan dessa kategorier ska se ut, utan det är upp till varje filial 

att själva avgöra vilken fördelning som är mest lämplig för deras upptagningsområde. 

Ersbodabibliotekets budget uppgick i år till 317 000 kronor och där ingår också 35 000 kronor 

som läggs på tidskrifter och tidningar. Utöver dessa ekonomiska ramar är de fria att själva 

avgöra hur och vad de köper. De påverkas dock av faktorer som exempelvis reservationsköer 

och vad andra filialer redan har köpt in. Hon tar som exempel Carl XVI Gustaf: den 

motvillige monarken som de kände sig tvungna att köpa in oavsett vad de själva tyckte om 

den, just för att den var så pass efterfrågad. Hon menar att det inte är rimligt att 

stadsbiblioteket eller någon annan filial ska behöva stå ensamma och bära upp efterfrågan på 

populära böcker. Hon upplever dock att det ändå kan bli så ibland eftersom man på 

biblioteken har väldigt olika inköpsrutiner, särskilt eftersom man även samarbetar med andra 

kommuner. 

 

Marcus berättar att de har en budget att förhålla sig till, men att fördelningen inte är något de 

beslutar om själva. Däremot är de fria att fördela resurserna mellan genrer och medietyp efter 
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eget tycke.  

 

De ekonomiska ramarna för Ålidhemsbiblioteket är att 60 % av inköpen ska riktas till barn 

och 40 % för vuxna. Budgeten ligger på 300 000, och tidskrifternas del uppgår till 35-40 000, 

vilka de noterat blir allt dyrare. Under budgetåret 2010 har de tilldelats 50 000 kronor till tv-

spelsinköp men Maria konstaterar att det är en engångssumma och att de i framtiden kommer 

att tvingas minska budgeten för andra medier för att lägga på inköp av tv-spel. ”Vi är inga 

idealister(skratt) ”, diskussionen kring kvalité var jätteaktuell på 90-talet ”men då hade vi 

pengar, då kunde vi unna oss den diskussionen” nu har de inte de resurser som krävs. Maria 

menar att medieanslaget allt mer har urholkats eftersom det inte utökats på många år samtidigt 

som löneökningar och liknande personalkostnader sker på bekostnad av medieanslaget. De 

enda rörliga kontona som finns är för personal och för media, och anslagen för personal är 

aldrig tillräckliga utan måste ständigt finansieras från andra håll, förklarar Maria. ”Cheferna 

är jätteglada om vi är sjuka länge t.ex. för då går personalbudgeten ihop”, de räknar med 90% 

närvaro för att det ska gå ihop. ”Det är den krassa verkligheten”. Detta tillsammans med 

löneökningar gör att resurserna för medieinköp ständigt urholkas, samtidigt som det sker en 

ökning i kostnaderna för media årligen. För Maria är detta ett skäl till att bibliotekssamarbetet 

är så väldigt värdefullt. Systemet gör att böckerna utnyttjas mycket mera effektivt nu än 

tidigare. De står inte längre still på hyllan, menar hon, utan en bok som är ”död” i Vännäs kan 

lånas in till Mariehem. 
 

Minoriteter 

 
Maria berättar att det finns en nationell ansvarsstruktur där det är bestämt att varje kommun 

ska ansvara för skolspråken, de dominerande invandrarspråken samt de nya nationella 

språken. De språk som är i minoritet i kommunen lånar de från internationella biblioteket. De 

språk de lånar in som deposition från internationella biblioteket är urdu, japanska, 

singalesiska och kinesiska. Dessa grupper är för små för att de ska ha ett ansvar att köpa in 

material för dem.  Istället lånar de in depositioner som de har i ett par månader innan de byts 

ut. Maria räknar upp följande språk som det finns material tillgängligt för utlån: engelska, 

tyska, franska, spanska, arabiska, persiska, kinesiska, finska, japanska, singalesiska, kroatiska 

och urdu. Hon säger att det dock varierar beroende på vad som efterfrågas. Inköpen gör de 

helt från Btjs listor i de fall de inte lånar in från internationella biblioteket. Skälet är enligt 
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henne tidsbrist. 

 

Ersbodabiblioteket erbjuder dels tidsskrifter på arabiska och persiska och Aina menar att de är 

väldigt viktiga för en del av bibliotekets låntagare som vill följa utvecklingen i sina 

hemländer. Dels har de också bokbestånd på arabiska och persiska, samt mindre bestånd av 

somaliska, kurdiska och finska böcker.  De fokuserar numera främst på att beställa 

depositioner för att förnya beståndet, och hon tycker att det är svårt att förutse vad som 

kommer att lånas inom det här området.  I övrigt handlar mycket om att tillgodose praktiska 

behov hos dessa grupper. Körkortsböcker, språkkurser och att lära sig svenska är de största 

behoven hon ser hos de grupper som kommer från andra länder. De har även ett stort behov 

av att kunna få använda datorer på biblioteket. 

 

På Mariehemsbiblioteket har man inte särskilt mycket språk för invandrare, trots att det finns 

en hel del personer med invandrarbakgrund, inte minst på skolan. Skälet är att det är så pass 

liten efterfrågan från dessa grupper och man har därför valt att inte arbeta i något större 

utsträckning med inköp mot de grupperna. De nämner dock att de har en ganska unik satsning 

inriktad på litteratur om fotboll. Ämnet har en egen avdelning och skapades för att nå ut till 

skolans fotbollsspelande ungdomar. 

 

På Tegsbiblioteket finns det enligt Marcus inget underlag för att ta in böcker på 

minoritetsspråk. De enda språk som finns tillgängliga är därför svenska och engelska. 
 

Praktiska verksamheten 

 

Medieplanering 

 
Alla säger sig använda sig av statistik för att bilda sig en uppfattning över respektive 

upptagningsområde vad gäller demografiska strukturer och lånestatistik. Dock talar de vagt 

om ämnet och ger ett oengagerat intryck, möjligen undantaget Marcus. Många kan inte svara 

på när de senast tog del av den tillgängliga statistiken. De källor de nämner är det egna 

biblioteksdatasystemet och SCB. De lägger större vikt vid sin egen kunskap om området och 

låntagarna än vid ren data. Maria poängterar också att statistik inte säger allt och tar som 

exempel att det bor många människor med ryskbakgrund i området, men att dessa inte 
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kommer till biblioteket. Å andra sidan finns ett fåtal pakistanska och singalesiska familjer 

som inte syns i statistiken, men som ändå lånar väldigt mycket. Hon menar därför att det är 

viktigare att köpa in material på deras språk än att köpa in ”en massa dött ryskt material här 

därför att statistiken säger så”. Som en del av uppbyggnaden av den egna kunskapen om 

området håller de kontakt med de lokala institutionerna, till exempel frågar de sina lokala 

daghem om antalet barn och vilka invandrarspråk som finns bland barnen. Vad gäller det egna 

systemet, libra, upplever Aina att det  har en del brister, men att det i vart fall kan erbjuda 

information om exempelvis antal exemplar per signum, antal lån och beståndets ålder. Hon 

nämner att en nackdel med libra är att det inte görs skillnad på böcker inom samma signum, 

som exempel tar hon kapitelböcker och bilderböcker som båda står under beteckningen hcf. 

De tycker sig också få en god bild av utlånen bara genom vilka böcker de ställer upp på hyllan 

och att de därmed ser vilka böcker som är i cirkulation.  

 

I medieplaneringen räknar man ut en nyttjandegrad av de olika avdelningarna: Man delar 

antalet lån med antalet böcker man har i den avdelningen.  Allt över 30% anses som bra, även 

om man helst ska ligga kring 30% då det visar att man har tillräckligt mycket inne samtidigt 

som man har medier utlånat. Ålidhemsbiblioteket är väldigt nöjda och säger sig vara bäst i 

systemet med 30%. Tegsbiblioteket ligger på 40% vilket Marcus anser är en bra siffra. 

Ersbodabibliotekets senaste siffra över utlånat bestånd är 20%, men Aina menar att 

idealsiffror når man oftast inte upp till. Undantaget är filmer som “lånas ut i en enorm 

omfattning”. 

 

På Ålidhemsbiblioteket är barnboksbeståndet dock mer utlånat än det övriga beståndet och de 

reserverar väldigt mycket barnböcker då deras eget bestånd inte räcker till i nuläget. De menar 

sig inte ha fått tillräcklig ökning av resurser i förhållande till deras ökade underlag. På grund 

av bristen på böcker för barn ser de samarbetet med de sex kommunerna i regionen som 

väldigt positivt. De lånar in väldigt mycket från andra bibliotek och säger sig till och med inte 

kunnat bedriva verksamheten om det inte vore för samarbetet. Skolorna i området nyttjar 

beståndet flitigt, men bidrar inte med resurser till verksamheten, och de tar också upp att det i 

och med en renovering av en skola inneburit en tillfällig placering av elever i området som 

innebär ytterligare efterfrågan på böcker för barn. Minervaskolans gymnasium kommer också 

att börja använda sig av deras bestånd i framtiden eftersom de är skyldiga att ha ett 

skolbibliotek. Man kommer att teckna avtal om ekonomisk ersättning från Minervaskolan och 

Maria hoppas att det kommer innebära mer resurser till medieinköp och inte bara mer resurser 
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till personal. Maria jobbar specifikt med barn och har därför mycket kontakt med alla 

institutioner som har koppling till dessa: BVC, förskolan, öppna förskolan och 

föräldrautbildningar för att nå föräldrarna.  

 

Uppföljning och Gallring 

 
På Ålidhemsbiblioteket gallrar de varje år och ser vad som inte varit i omlopp och vart de har 

luckor. De menar att efterfrågan förändras hela tiden i och med att upptagningsområdet 

förändras. De gallrar efter antal utlån, men gör vissa undantag: böcker i serier och faktaböcker 

där de inte har något annat i ämnet, men även vissa klassiker. Maria upplever att det blivit 

lättare att gallra sedan Umeåregionen börjat samarbeta eftersom de har ett så stort gemensamt 

bestånd. Dessutom finns depåbiblioteket som har exemplar av allt som utgivits i Sverige. 

Själva har de inget magasin vilket medför att de känner att de kan gallra ganska rejält. De 

nämner också att lokalyta är så dyrt och att de hellre använder resurserna till inköp av media 

än till lokalhyra. De ser så kallade ”hyllvärmare” som misslyckade inköp, men menar 

samtidigt att de inte har särskilt många sådana i sitt bestånd eftersom de kraftigt minskat 

beståndet från ungefär 50 000 till 22-23 000. De har alltså gallrat bort halva beståndet, och 

ändå är låntagarnas uppfattning enligt Maria att de fått enormt mycket mer böcker. 

Undantaget är förskolorna som tycker de har alldeles för lite böcker att välja bland. En 

förklaring kan vara att de fått fler förskolor på området då Tomtebo-området, som tidigare 

försörjdes av bokbussen, idag hör till Ålidhemsbiblioteket. 

 

På Ersbodabiblioteket har man valt att bara analysera lånestatistiken två år bakåt i tiden vid 

gallring, till skillnad från övriga bibliotek där tre år är praxis. Skälet är att man har väldigt ont 

om utrymme. Vid gallring ser man till vilka medier som inte lånats under den tidsperioden, 

men också till hur beståndet ser ut i stort, när boken köptes, om den finns på något annat 

bibliotek. Skulle de vara ensamma om boken skickar de den till stadsbiblioteket och låter dem 

avgöra om den är värd att spara. I vissa fall, om det rör sig om en klassiker eller en bok som 

varit väldigt omtalad på sin tid, exempelvis James Joyces Odysseus, kan de själva besluta sig 

för att spara den. Så ett visst kvalitetstänkande finns fortfarande kvar, konstaterar hon, men 

lägger samtidigt till att de blir allt färre och färre till följd av bristen på utrymme. 

”Bokhyllorna växer ju inte så man måste hålla någon form av nolltillväxt”. Slutligen finns det 

även andra faktorer som spelar in, och hon nämner att man inte gallrar enstaka delar i en serie, 
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i så fall gallrar man alla eller ingen. 

 

Även om Marcus tycker att varje bok fyller en funktion så är det krasst så att de har 

begränsade resurser som de ska försöka få ut så mycket som möjligt av. Han känner att det 

perfekta biblioteket är ett där de inte har några böcker kvar utan att allt är utlånat, samtidigt 

vill han ha ett bibliotek som har så pass mycket på hyllorna att låntagarna kan känna att det 

finns böcker de är intresserade av. Man måste alltså uppdatera biblioteket samtidigt som man 

ska ha det som efterfrågas. Låntagarna ska inte uppleva att det är samma gamla böcker som 

alltid funnits där, utan de ska kunna hitta nya intressanta böcker. Om en bok inte varit utlånad 

så gallras den. Detta oavsett om det är kvalitetsverk, det finns inga reservationer över huvud 

taget. Han säger sig kunna vara ännu hårdare än vad han är idag och säger: "kill your idols". 

Han menar att det är så man växer. "Vi är riktigt hårda här och det är mycket som stryker 

med". Inte ens Torgny Lindgren går säker, säger han, men konstaterar samtidigt att Torgny 

Lindgren är så pass utlånad att det inte är någon överhängande risk att han blir gallrad. Han 

menar att man tänker på vilka författare som är lokala även när man köper in, eftersom dessa 

oftast är populära bland låntagarna. 

 

På Mariehemsbiblioteket gör man undantag för vissa medier som man anser att man bör ha på 

ett bibliotek.  Som exempel på en sådan bok nämner Ingegerd Don Quijote. Dessutom har 

man gjort en egen hylla för de böcker som inte lånas i större utsträckning. Hyllan innehåller 

en del smalare litteratur, men också ämnen som religion, vilket inte efterfrågas i tillräckligt 

hög grad av låntagarna enligt Cecilia. 
 

Inköpsprocessen och Btj 

 
Biblioteken är egentligen tvungna att köpa från Btj eftersom det gjorts en offentlig 

upphandling för hela Umeåregionen. ”Inom EU så måste man göra offentlig upphandling så 

fort det är nån order över 750 000kr” berättar Maria. Eftersom det för hela Umeåregionen rör 

sig om flera miljoner så är det tvingande att göra en sådan upphandling. Hon nämner att det 

just nu pågår en ny upphandling om de ska handla från någon annan mediedistributör. I 

undantagsfall köper de från andra leverantörer, främst Bokus. Skälen kan vara ett behov av att 

få ut en bok snabbt på hyllan eller om den är avsevärt mycket billigare. Tidigare fanns inte 

möjligheten att få böckerna biblioteksfärdiga från andra källor vilket innebar att det ibland 
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ändå kunde dröja innan man hade tid till att förbereda böckerna och att de därför ändå inte 

kom ut på hyllan tillräckligt snabbt. Enligt Aina rör det sig i det senare fallet främst om 

utländska böcker. 

 

Maria säger först att det Btj erbjuder är kvalité, men ändrar sig senare och tillägger att 

recensionerna i Btj stämmer ibland men inte alltid. Hon menar att man med tiden får en känsla 

av vilka recensenter som är bra och tillförlitliga. Sedan har de som arbetat länge skaffat sig en 

god kunskap om olika författare och vilka låntagare de lämpar sig för. Hon nämner också att 

Stockholmregionen överlämnat en del av inköpen till adlibris för att sköta urval utifrån en 

medieplan som biblioteken lämnat in. Btj kan även de erbjuda en liknande tjänst, men det har 

inte blivit aktuellt för Ålidhemsbiblioteket. Därför beställer de material nästan varje dag. 

Förut var problemet med Btj att leveranserna tog för lång tid, men idag är de enligt Maria lika 

snabba som alla andra på marknaden. De använder sig av två inköpsvägar, dels via Btjs listor 

och dels via mediedirekt som är Btjs internetbokhandel och som de köper ifrån ungefär 

varannan dag. Maria talar mycket om kostnader och pengar när det handlar om inköp och hon 

upplever att de har så pass snäva marginaler att de måste göra prioriteringar av vad de köper 

in. Hon talar också kring viljan att ge skattebetalarna det de vill ha för sina skattepengar. Det 

mest optimala anser hon vore att köpa in 100 exemplar av de 50 mest populära böckerna, de 

som tagits upp i caféprogram, dessa har väldigt många reservationer. Anledningen till att man 

inte gör så är att man inte har tillräckliga resurser. Samtidigt är det efterfrågan som hon ser 

som prioriterad, men att de inte har möjlighet att köpa in så många exemplar. Det handlar 

jättemycket om pengar menar hon, och man tvingas göra en ekonomisk bedömning för 

böckerna man köper in, “hur mycket kommer de bli utlånande”, och i de fall boken finns på 

någon annan filial: ”kan nån annan ta den här kostnaden”. De har en uppfattning om att 

ledningen vill centralisera inköpen, samtidigt som det talas om att ”biblioteken ska vara 

geografiska knutpunkter i sitt närområde och spegla behovet i närområdet”. Maria menar att 

ledningen måste bestämma sig för vilken inriktning som biblioteket ska ha. För än så länge, 

konstaterar hon, är det närhetsprincipen som gäller och det innebär att de fortsätter att köpa in 

de böcker som de vet att låntagarna efterfrågar. En farhåga för Maria är att centralisering av 

inköpen kommer medföra att alla bibliotek kommer att se likadana ut, medan det idag är så att 

biblioteken har olika profil beroende på var de är lokaliserade. Hon tar som exempel att det 

skulle vara onödigt att köpa många barnböcker till Ersbodabiblioteket, som mest har 

pensionärer bland sina låntagare, eller att köpa böcker på persiska till biblioteket i Bjurholm, 

där nästan ingen pratar persiska.  
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Ingegerd har en positiv syn på Btj och betraktar det som att Btj redan har gjort ett sorts urval 

när de valt vilka böcker som ska vara med i katalogen.  Hon konstaterar att Btj-katalogen 

kanske kan komma att försvinna till följd av ökade kostnader och ser det som olyckligt då hon 

finner katalogen väldigt behändig att använda sig av. Om den skulle försvinna så kommer de 

att i större utsträckning behöva använda sig av internet för att hitta information till att grunda 

sina inköp på. Hon menar att man nog vänjer sig att använda internet som informationskälla, 

men att hon kommer sakna det behändiga formatet som en fysisk katalog innebär. De satsar 

starkt på engelskspråkiga böcker vilket de vet är populärt bland ungdomar. Det är främst inom 

avdelningen ”magiskt” som de köper in engelsk litteratur, de gör heller ingen uppdelning 

mellan svensk och engelsk litteratur på den avdelningen.  

 

Även på Ersboda använder de sig av Btjs listor. Recensionerna spelar en betydande roll vid 

beslutet om inköp, men även erfarenhet av vad som brukar efterfrågas spelar roll, och om det 

finns reservationer på andra bibliotek. Särskilt stor roll spelar negativa recensioner kring 

böcker och översättningar. De ser också till hur pass väl ett eventuellt inköp passar in hos dem 

med deras låntagare. ”Man försöker göra ett val utifrån att man inte har hur mycket pengar 

som helst”. Som exempel nämner hon att dietkokböcker är väldigt populära och att de så gott 

som alltid blir utlånade. Däremot köper de aldrig in böcker som enligt recensionen kräver 

fackutbildad personal. Detta eftersom biblioteket har riktlinjer som kräver att böckerna ska 

vara tillgängliga för alla. Till exempel köper de alltså inte in böcker inom medicin som bara 

vänder sig till läkare. Aina är nöjd med Btj som leverantör och tycker att det fungerar bra. I de 

fall hon själv läst böcker som recenserats tycker hon att recensionerna stämmer ibland, men 

inte alltid. Förslag på centrala inköp ser hon inte som rätt väg att gå och tycker inte att det 

finns någon större poäng med det. Främst beror det på att hon inte anser att de lägger ned 

särskilt mycket tid på inköpsbesluten. ”Här är det ganska korta beslut”. I samband med denna 

diskussion nämner hon också att Btj velat införa “profilköp”, dvs. att man upprättar en viss 

profil för filialen och att Btj sedan levererat utifrån den. Hon är inte så förtjust i den idén utan 

menar att det är viktigt att även mindre filialer har inflytande över sina inköp och att man kan 

skapa sin egen profil på egen hand. Hon menar att befolkningen varierar mellan olika 

områden och att det därför inte skulle fungera så bra. Hon gör en jämförelse mellan Ålidhems 

många studenter och Ersboda som har flera äldre. 

 

På Tegsbiblioteket finns inga inköpsmöten eftersom Marcus är ensam ansvarig för inköpen. 

Han försöker så långt som möjligt köpa in från Btj av rent praktiska skäl, eftersom han jobbar 
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ensam med inköp skulle det vara för tidskrävande att söka böcker från alternativa källor. På 

hans tidigare anställningar har det varit lättare att "fånga in signaler" utifrån och följa med i 

debatten som förekommer i tv och tidningar. Han tycker inte att Btj är särskilt bra, och att 

katalogen är "lite speciell". I sammanhanget nämner han att recensionerna är lite för positiva 

och konstaterar: "så klart, de vill ju sälja böcker" och att de därför antagligen inte vill skriva 

negativa recensioner. Det säger honom därför inte särskilt mycket att en bok fått goda 

recensioner i Btj av denna anledning. Istället talar han om att man får fatta beslut på känsla 

och söka efter alternativa informationskällor för att få en mer nyanserad bild av böckerna. De 

har till exempel sagostundsträffar, barnboksträffar och enhetsmöten då det sker utbyte av 

kunskaper, vilket han ser som positivt eftersom han annars arbetar ensam med inköpen i stor 

utsträckning. Han känner att isoleringen gör att det ofta saknas en djupare diskussion kring 

inköp, även om han förstås pratar med den övriga personalen på biblioteket rörande inköp. 

Olle och Astrid, som också arbetar på Tegsbiblioteket, kan ändå ha insikt i attraktiva böcker 

och kan komma med bra förslag till inköp även om de inte egentligen är ansvariga för inköp 

av media. Han använder sig också av bibliotekets system för att hitta böcker med många 

reservationer med Tegsbiblioteket som hämtenhet. Fyra reservationer är gränsen för när han 

skulle köpa in ett till exemplar. Målet är att hitta böcker som passar just det egna områdets 

efterfrågan. Detta resulterar i ett selektivt bibliotek där vissa avdelningar inte utökas eller 

kanske till och med minskar, medan andra får en betydligt större prioritering. De avdelningar 

som inte prioriteras försörjs istället genom att man reserverar media från stadsbiblioteket. Han 

konstaterar att biografier alltid är populära, medan det för faktaböcker bara är vissa genrer 

som går bra. Stickning, kokböcker och böcker om att "göra om hemma" hör till de genrer som 

är populära i Tegsbibliotekets område. Det är sådana trender som han försöker upptäcka när 

han gör analyser av lån och reservationer. 

 

Inköp av barnböcker skiljer sig från inköp av övrig media då filialerna har gemensamma 

barnboksmöten, då ett antal bibliotekarier ifrån Umeåregionen läst in sig på barnböcker och 

presenterar dem för varandra. De är inte tvungna att köpa barnböckerna från Btj och får 

tillfälle att “klämma och känna” vid mötena. De väntar i regel med att köpa barnböcker tills 

efter dessa möten. Förklaringen är att det inte är samma behov att ha det senaste inom 

barnlitteratur som det är att exempelvis ha det senaste av Håkan Nesser.  
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Gemensamma inköpsmöten 

 
Under den förra filialchefen så träffades personal från filialbiblioteken på stadsbiblioteket två 

gånger i månaden för att tillsammans ha ett gemensamt inköpsmöte. Det allmänna omdömet 

från alla intervjudeltagare är att mötena var väldigt givande och att den dåvarande chefen, 

Tommy, var påläst och kunnig. Han hade insyn i reservationsköerna och kunde påtala när det 

fanns behov att köpa in fler exemplar. Mötena gav också tillfälle till diskussion och tips på 

böcker och ämnen. Tommy ansågs också insatt i vad som gavs ut lokalt eftersom förlagen 

skickade sådant till honom för påseende. Det blev därför lättare att hitta material utanför 

“mainstream”. Samtidigt som det finns en positiv inställning till dessa möten, så är 

uppfattningen att mötena “överlevt sin roll”. Man har också förståelse för att det blev för dyrt 

och tidskrävande att alla skulle åka in till centrum. De menar också att de själva har den 

kompetens som krävs för att klara arbetet själva. Idag sköts mycket av kommunikationen via 

en ning (en sorts nätmötesplats). En positiv sida med att de sköter inköpen själva som Marcus 

lyfter fram är att urvalet kan ha blivit lite “spretigare” och mer varierat. Aina saknar en 

djupare diskussion kring litteratur och urval, då kommunikationen via ningen främst rör 

praktiska aspekter.  
 

Bokens roll 

 
Marcus tycker inte att det är en självklarhet att boken ska ha en särställning på biblioteken. 

Samtidigt erkänner han att han försöker trycka emot vissa trender och nämner att film är något 

som efterfrågas väldigt mycket, men att han “inte vill tappa bort boken”. Senare omformulerar 

han sig till att boken ska ha en särställning, men att den inte nödvändigtvis behöver vara den 

fysiska boken vi är vana vid. Han ger också uttryck för en lättsam uppgivenhet när han säger: 

“if you can’t fight them, join them”, och konstaterar att det inte går att sätta sig emot den 

teknik som finns och den utveckling som kommer. Dock ser han ingen risk att den fysiska 

boken ska komma att försvinna. Den är enligt honom alldeles för populär, så han hyser ingen 

oro för dess framtid.  

 

Ingegerd på Mariehemsbiblioteket menar att biblioteket i sin policy inte gör någon skillnad 

mellan format, utan att det är innehållet som är det väsentliga. De nya medier som man 

erbjuder ser hon också som en form av marknadsföring, ett sätt att locka nya grupper till 
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biblioteken, något hon betraktar som klart positivt för bibliotekens utveckling. Samtidigt tror 

hon att det i framtiden kommer finnas mindre fysiska böcker på biblioteken och att de digitala 

medierna kommer att ta över i allt större utsträckning. Skälet till att de fysiska böckerna på 

biblioteken har ett så mycket större utrymme har enligt henne att göra med de höga kostnader 

som är förenade med köp av till exempel filmer. De köper ändå in ungefär 4-5 filmer per 

månad.  Ljudböcker är det också stor efterfrågan på, men tyvärr sker en väldigt begränsad 

utgivning. Detta är de väldigt oförstående inför och spekulerar i om det kan röra sig om för 

höga kostnader för förlagen. Vid en direkt fråga om det kan bero på risker med piratkopiering 

ger de uttryck för att det skulle kunna vara möjligt, men de är långt i från säkra. De nämner 

också att samma sak förstås gäller mp3-inspelningar. 

 

”[Boken] har väl en speciell plats”, säger Aina och konstaterar att den fortfarande är dominant 

och att majoriteten av alla utlån är böcker. Framtiden i form av läsplattor och e-böcker vågar 

hon inte gissa på, men tror att ”biblioteken kanske bara blir ännu mer intressant för alla dem 

som bara vill läsa en vanlig bok”. Hon menar att problemet ofta är att det är för dyrt med de 

nya medierna och apropå tv-spel, som än så länge bara finns hos Ålidhemsbiblioteket och på 

stadsbiblioteket, konstaterar hon att ”vi har absolut inga medel till sådant om vi inte får extra 

anslag”. De var först med att erbjuda möjligheten att låna cd-skivor redan 1994 och idag har 

de cirka 2000 skivor. Hon berättar dock att det idag inte är någon tillväxt längre på cd-skivor 

och att det kanske rent av minskar då intresset för musikskivor har svalnat avsevärt. De var 

också först med att erbjuda film, från början var det på VHS. Idag satsar de väldigt mycket på 

dvd-filmer och hon tror att de är den filial som lägger ned mest resurser på just filmer. 

Filmerna är väldigt populära, men hon konstaterar också att de är väldigt dyra att köpa in. 

Ursprungligen var det förfrågningar om filmer på andra språk, så som arabiska och persiska, 

som fick dem att satsa mer på filmer och från det har det vuxit ytterligare. Något som hon 

märkt är väldigt uppskattat av låntagarna. 

 

På Ålidhemsbiblioteket berättar Maria att de utgår från hur beståndet används, men hon 

lägger också till att om de verkligen gjorde det, så skulle de bara köpa in filmer och 

ljudböcker.  ”Vore vi smarta så skulle vi bara ha filmer för de har högst andel utlån”. Men hon 

förklarar sig med att filmer är så pass dyra att köpa in att de inte anser sig ha råd. Filmer för 

vuxna kostar mellan 500 och 650 kronor och barnfilmer mellan 200 och 400 kronor, eftersom 

de måste betala för utlåningsrättigheter. Hon menar också att det inte skulle vara så enkelt att 

lägga hela budgeten på film, efter som de enligt de riktlinjer som finns ska vara till för alla 
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och att det innebär att till exempel filmer på andra språk och filmer att använda i 

undervisningen och liknande skulle behöva finnas i beståndet. 

 

 

Kvalité 

 

Kvalité och censur 

 
Vid Mariehemsbibliotket så har man i viss mån ett kvalitetstänkande, men när det finns en 

stor efterfrågan så köper man dock in böcker som har fått dåliga omdömen, som exempel tar 

Ingegerd upp bokserien Twilight som är väldigt populär. “Kritikerna befinner sig för långt 

ifrån verkligheten”, konstaterar hon på frågan om den kritik som tidigare funnits kring kvalité 

på biblioteken. Cecilia tycker att debatten kring kvalité i stort sett har försvunnit, och att de 

idag sällan ställs inför frågor om kvalité. Den “moraliska pekpinnen” som hon upplevde fanns 

förr finns inte längre. Hon nämner att det under 90-talet fanns en diskussion om man skulle 

köpa in Sune-böckerna eller Harry Potter, men de säger sig själva inte haft några problem 

med att köpa in dessa verk. Däremot undviker de att köpa in vissa böcker som enligt 

recensionerna i Btj innehåller mycket våld. De har aldrig ställts inför dilemmat där de har fått 

ett inköpsförslag rörande rasistisk litteratur eller böcker som uppmanar till brott. Skulle 

situationen uppstå att exempelvis en vitmaktorganisation vill att de tar in deras tidskrift så 

skulle de neka, berättar Cecilia. Hon nämner också ett tillfälle när en låntagare påtalade att det 

var för mycket sex i en av böckerna på ungdomsavdelningen. Efter att undersökt boken valde 

hon att flytta den till vuxenavdelningen, medveten om att den därmed skulle bli närmast 

osynlig. 
 
Debatten kring kvalité är irrelevant för Marcus. Han köper in det som efterfrågas av kunderna 

utan att ta hänsyn till dess kvalité. “Det spelar ingen roll vad du läser, bara du läser” uttrycker 

han sin filosofi som. Sen erkänner han också att “sen kryddar man ju med saker som man 

tycker har kvalité”. Han är dock bunden av de ramar som finns för verksamheten, vilket styr 

en del av besluten. Han håller ett öga på vad som andra bibliotek köpt in och ser till vad som 
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kan tänkas passa hans upptagningsområde. “Men kvalité - vad är kvalité?” frågar han sig 

retoriskt, och konstaterar att det är ett ämne som inte är lika aktuellt längre. Han menar att det 

för kanske 10 år sedan var betydligt mycket tydligare vad man inte köpte in. Chick lit tar han 

som exempel på litteratur som inte var godkänt för inköp tidigare. “Jag köper lika gärna in 

Nora Roberts som något annat.” Han nämner också att Roberts brukar tas upp i de 

sammanhang man talar om dålig kvalité. Han vill inte ha några restriktioner när det gäller 

smak och menar att så länge det finns en publik för böcker så tycker han sig inte ha någon rätt 

att säga vad som är bra eller dåligt. “Det är bara snobberi”. Böcker som innehåller mycket 

våld eller erotik har han heller inga restriktioner emot, även om han inte skulle köpa in en 

porrtidning till biblioteket. Både deckare och biografier kan innehålla väldigt mycket 

våldsskildringar, men det känner man inte till om man inte läst dem själv. Oavsett är det inget 

som han låter sig begränsas av vid inköp. 
 
”Rent allmänt har kraven på vad man köper in sänkts”, menar Aina. Hon säger sig också höra 

till dem som tycker att det inte ska finnas höga kvalitetskrav. Hon slår fast att det inte finns 

någon anledning ”att köpa så kallad “finlitteratur” som bara står på hyllorna”. Hon ser den 

utvecklingen som en allmän trend bland biblioteken och inte något som är speciellt just med 

Ersbodabiblioteket. Hon tar också upp att det tidigare inte var tillåtet att för filialerna att 

beställa böcker som inte stadsbiblioteket redan köpt in. Det systemet försvann i och med 

regionssamarbetet, eftersom stadsbiblioteket inte hade någon kontroll över inköpen i 

kranskommunerna. Hon skämtar om att en positiv aspekt av regionsamarbetet är att de ibland 

slipper köpa in böcker som de inte vill ha, då de kan finnas på något annat bibliotek. I de fall 

de inte köper in en bok handlar det om att den fått väldigt dåliga recensioner eller har ett 

tveksamt innehåll i form av rasism, pornografi, våldsförhärligande eller att den är för 

schablonmässig. De köper till exempel inte Harlequinromaner och liknande kiosklitteratur av 

det senare skälet. Det kan också vara svårt att hitta skräckfilmer på Ersbodabiblioteket till 

följd av deras ovilja att köpa in media med allt för grovt våld. I de fall det rör sig om 

prisvinnande verk är det ändå inte givet att de får en plats på hyllorna. Det beror mycket på 

vilken sorts litteratur det handlar om, och exempelvis poeter som är rätt så okända har ingen 

efterfrågan bland låntagarna. Nobelprisvinnare blir ofta efterfrågade och hennes uppfattning 

är att det är det enda pris som verkligen ger en ökad efterfrågan. Hon tar Günter Grass som ett 

exempel på hur böcker är väldigt efterfrågade just när priset delats ut, men att det några år 

senare inte finns något intresse kvar. De har gallrat väldigt många av hans böcker till följd av 

detta. Andra priser har ingen större påverkan, Augustvinnare ger ingen större ökning i 
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efterfrågan och har därför inte heller någon given plats på hyllorna. Astrid Lindgrens pris ”det 

går väl nästan spårlöst förbi”. Hon ser bara till hur priserna kan påverka efterfrågan och talar 

inte alls om att deras inneboende kvalitéer gör att de förtjänar sin plats på biblioteket. 
 
Maria menar att de vill erbjuda “både och” när vi kommer in på diskussioner kring kvalité. 

Men samtidigt vill hon definiera kvalité som att ”kommunmedborgarna får det dem betalar för 

med sina skattemedel ” vilket är en definition som avviker något från den gängse definitionen. 

Hon fortsätter med att tala om hur hon ser på att det rör sig om en skattefinansierad 

verksamhet och att biblioteket därför ska nå ut till så många som möjligt, eftersom de är med 

och betalar för biblioteken. Hon ser det som en skyldighet att hon som kommunaltjänsteman 

förvaltar skattemedlen på ett så bra sätt som möjligt. Där ingår att man också är lyhörd för 

låntagarnas önskemål. Dock konstaterar hon också att ”min roll är inte direkt att uppfostra 

dem, men jag vill ju gärna erbjuda det bättre alternativet än det sämre”. Hon menar att de inte 

har råd att köpa det “dåliga” för att ”det har visat sig att det är det bra som lånas ut”. Här 

syftar hon på GÖK-projektet som vi har tagit upp i tidigare forskning. Det visade sig i GÖK-

projektet, menar Maria, att det var just kvalitetslitteraturen som låntagarna efterfrågade. Hon 

anser därför att det oftast inte finns någon konflikt mellan det populära och “den goda 

litteraturen”. ”Låntagarna förväntar sig inte att vi ska ha kioskdeckare eller nåt sånt där, det 

tycker dem att de kan köpa själva.” Sören menar att det inte är någon som förväntar sig att 

biblioteket ska ha kiosklitteratur och han konstaterar att ”det är aldrig nån som frågar efter 

det”. De tror inte heller att det är något som allmänheten vill att skattemedel ska läggas på, på 

samma sätt som att ”föräldrar inte vill att skolbespisningar ska köpa in och servera godis till 

eleverna”. Men förutom kiosklitteratur, så som Harlequin, finns det inga genrer inom 

mainstream som de undviker.  När det gäller media som innehåller mycket våld eller erotik så 

har de inte längre några levande, styrande dokument som reglerar inköpen. Maria har för sig 

att det kan ha funnits ett sådant tidigare, men att det inte längre är aktuellt. I nya medier som 

film och tv-spel köper de inte in sådant som glorifierar våld eller som innehåller mycket sex. 

De tänker här på målgruppen och de säger att: ”man vill inte att de ska utsättas för vad som 

helst”. Skälet är att de tänker sig att det visuella mediet är så mycket starkare än ren text. 

Litteratur tycker de inte har samma problem med vålds- och sexskildringar. Maria ger också 

ett exempel på vad de inte skulle köpa in på förfrågan, det rör en new age-bok som det finns 

efterfrågan på, men som de känner att de inte vill ha i sitt bestånd. I det fallet fanns boken att 

låna från depåbiblioteket.  För politiska böcker försöker de representera alla åsikter och 

tidigare, när de köpt in en bok, försökte de hitta en annan bok som kunde balansera upp 
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beståndet och uppväga debatten. Det är väldigt sällan de får kontroversiella inköpsförslag. 

Prisvinnande böcker brukar ofta redan finnas på biblioteket, hävdar Maria, och”[de] avvaktar 

alltid efterfrågan” innan de köper in prisvinnare. Finns inte någon efterfrågan köper de inte in 

böckerna. Det finns ingen mening att köpa in prisvinnande litteratur som inte efterfrågas, det 

märker de tydligt när de gallrar. De gallrar bort massor av nobelprisvinnare precis som de gör 

med alla andra böcker som inte lånas. ”Vi har inte råd med det”, stadsbiblioteket och depån 

har dem ju, ”vi har en mycket mer pragmatisk syn på inköp än stadsbiblioteket”.  
 

Litteraturstöd 

 
Kulturrådet ger litteraturstöd till böcker som anses för smala för att kunna publiceras 

kommersiellt av förlag utan bidrag. Vid ansökan görs en värdering av litteraturens kvalité och 

en tanke man kan ha är att detta kan ses som ett kvalitetskriterium. Denna uppfattning delas 

dock inte av de bibliotekarier vi talat med. Ingegerd säger spontant ”Usch ja!” när ämnet 

kommer på tal. Hon menar att 80-90% av de litteraturstödda böckerna aldrig eller ytterst 

sällan lånas ut och i de fall som det finns ett intresse för böckerna har man ofta redan köpt in 

dem själva. ”Det må vara kvalité”, säger hon, men de har väldigt lite nytta av böckerna. 

Cecilia håller förvisso med, men vill samtidigt komma till den kulturrådsstödda litteraturens 

försvar. ”Det är fantastiskt att de smala författarna får stöd” menar hon även om hon tycker att 

de inte har något behov av dessa i sitt bestånd. 
 
Marcus konstaterar kort att ”de får man gratis” men är osäker på om det verkligen är så god 

kvalité det rör sig om. Han menar att anledningen till stödet främst är att inte de stora förlagen 

skall dominera marknaden helt, och att stödets syfte är att ge utbudet av litteratur en större 

bredd.  Han konstaterar att böckerna inte lånas i någon större utsträckning och att det inte 

finns någon ”skriande efterfrågan”. Vi noterade när vi gick runt och bekantade oss med 

biblioteket att det fanns en särskild vagn skyltad med ”Kulturrådsstödda böcker”. Intressant är 

att Marcus kommenterar detta med att ”det kanske inte är det snällaste sättet att marknadsföra 

dem” och förklarade placeringen med att man har dåligt med utrymme på biblioteket. Vår 

tanke var i första stund att skyltningen var för att synliggöra böckerna för de låntagare som 

särskilt sökte efter lite smalare litteratur av god kvalité. Marcus svar antydde snarare att 

beteckningen ”kulturrådsstödda böcker” kan uppfattas som något negativt av låntagarna. 
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På Ersbodabiblioteket gör de i ordning de flesta kulturrådsstödda böcker de får in, även om de 

inte lägger ned så mycket tid på dem. Beslutet om de ska ställa upp böckerna beror på om 

böckerna finns på stadsbiblioteken och om de lånas ut där, sker det inga lån låter de bli att 

ställa upp dem. Man utrustar böckerna bara med det nödvändigaste och plastar bara in dem 

om de tror att de kan vara populära. De försöker ge dem en chans men de gallras betydligt 

oftare än de övriga sortimentet. Som svar på frågan om de kulturrådsstödda böckerna är god 

kvalité svarar hon: “Int vet jag, en del kan ju vara jättefina men många är ju inte riktigt lika 

glassiga som de populära böckerna”. 
 
”Vi hör till skräpkorgen för stadsbiblioteket” konstaterar Maria. Hon berättar att de tidigare 

hade väldigt mycket böcker och att de därför köpte in mer smal litteratur. Hon tror att det 

tillsammans med närheten till universitetet gör att de fortfarande får smalare litteratur från 

stadsbiblioteket. Även Ålidhemsbiblioteket gör en värdering av om böckerna ska ställas upp 

på hyllorna eftersom det innebär så pass mycket jobb att göra dem i ordning då det inte är 

gjort när de levereras. Bedöms de inte tillräckligt efterfrågade försöker de sälja dem direkt, 

eller också slängs de. Hon tror inte heller att det nödvändigtvis måste vara frågan om 

kvalitetslitteratur alla gånger heller. En del kan handla om författarstöd till ”nån 

Värmlandspoet som skrivit nått om de värmländska skogarna” och sådant ställer de inte ut. I 

de fall det är en bra bok så har de ibland redan köpt den också. Hon tror att inte ens 

stadsbiblioteket ställer upp allt, utan att en del hamnar på personalhyllan till skänks. ”Det är 

lite hårt, ibland skulle man hellre vilja ha pengarna än böcker (skratt)”. Maria ser dock att de 

kulturstödda tidningarna är mer populära bland låntagarna. 
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Analys och slutsatser 
 

Den tydligaste insikten som framkommit under intervjuerna med bibliotekarierna på 

filialbiblioteken i Umeå är att man nästan helt lämnat tankarna på "den goda litteraturen" och 

att kvalitetslitteratur ska ha en särställning. Idén om att biblioteken på något sätt ska verka 

fostrande och erbjuda låntagarna "finare" litteratur och inte den så kallade populärlitteraturen, 

är i stort sett övergiven. Det finns tendenser bland svaren vi fått att man exempelvis väljer att 

spara viss litteratur även om den inte lånats ut, men vår uppfattning är att det inte rör sig om 

en vilja att spara litteratur som håller en högre nivå på något sätt, utan att det istället handlar 

om att bevara klassiker just i den meningen att de är välkända verk som man anser bör finnas 

på biblioteket; inte för att de i sig håller någon form av högre kulturella värden. Samtidigt är 

det viktigt att komma ihåg att vi inte talar om en förändring specifik för Umeåregionen, utan 

att vi här jämför med den allmänna debatten som framkommit i den tidigare forskning som 

gjorts, med de svar som lämnats i intervjuerna. Dock talar även intervjudeltagarna om att det 

skett en förändring från tidigare, vilket gör att vi vågar sluta oss till att den debatt om kvalité 

som förekommit även varit aktuell inom Umeåregionen. Av svaren har det också framkommit 

att det var senast under 90-talet som diskussionen om kvalitetslitteratur var aktuell, och det är 

en intressant poäng som Maria gör när hon säger att de inte längre har råd med den debatten. 

Även om de tvingas välja bort kvalitetsmålen på grund av mindre resurser så visar det ändå på 

att de, när de tvingas prioritera, väljer efterfrågan framför kvalité. Ett alternativt val hade 

kunnat vara att välja bort det populära när resurserna tryter, vilket de alltså inte gjort. Istället 

har riktningen gått emot en mer kundanpassad inställning till sin roll som förmedlare av 

litteratur och media; en trend av kundanpassning som kan ses inom de flesta offentliga 

institutioner. Det bästa exemplet på denna förändrade inställning är Marcus, som åtminstone i 

ord, uttrycker den mest radikala tillämpningen av kundanpassning av verksamheten, och som 

använder ordet "kunder" när han talar om bibliotekets låntagare. Men alla talar om att 

tillgodose låntagarnas efterfrågan som målet med sina inköp och övrig verksamhet. I de fall 

som de gör undantag från efterfrågan så rör det sig om att de vill uppnå en bredd på beståndet 

eller att de tar hänsyn till vissa grupper eller att de styrs av specifika riktlinjer i 

styrdokumenten. 
 
Gällande kvalité verkade ingen redo att ge en förklaring till begreppet, eller menade att det 
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var omöjligt att säga vad det egentligen innebar. I vissa fall verkade de tala om "kvalité" i 

betydelsen av hur effektivt man lyckas tillgodose efterfrågan hos låntagarna. I den mån det 

fanns en återkommande åsikt gällde denna att kvalité berodde på positiva recensioner, något 

som vi uppfattar som ett steg bort från någon sorts "högre värden" till en sorts allmän 

koncensus bland recensenter att ett visst verk höll måttet. Alltså ett avsteg från en uppfattning 

om objektiva värden hos ett verk, till enskilda recensenters subjektiva åsikter kring ett visst 

verk. 
 
Samtidigt finns det spår kvar av att intervjudeltagarna fortfarande gör en viss värdering och 

gärna ser att låntagarna tar del av material som intervjudeltagaren uppfattar som läsvärt. De 

ger också uttryck för en uppfattning kring litteratur som de bedömer som sämre, men det är 

deras privata åsikter och inget som de säger sig tvinga på låntagarna. I allmänhet märks en 

viss negativ inställning till den typ av fostrande attityd som funnits tidigare. 
 
I viss mån sker en censur av innehåll så som sex och våld, när det är media riktad till barn och 

ungdomar. Främst rör det sig om våld som väljs bort, även om Cecilia nämnde ett fall där hon 

flyttade en bok med sexuellt innehåll från ungdomsavdelningen. Vårt intryck är dock att det 

var ett väldigt speciellt fall och inte är något som egentligen är talande för verksamheten. Det 

är ändå värt att notera då det tyder på en viss negativ inställning till sex i ungdomsböcker, 

alternativt en undfallenhet gentemot kritik från låntagare. 
 
Under vårt arbete sökte vi efter måttstockar på vad som kan klassas som kvalitetslitteratur och 

fann dels de böcker som vunnit priser så som Nobels litteraturpris eller Augustpriset, och dels 

de böcker som Kulturrådet godkänt för litteraturstöd och distributionsstöd. I det senare fallet 

rör det sig om litteratur som inte skulle getts ut av marknadsmässiga orsaker men som bedöms 

hålla god litterär kvalité. Utifrån deras beskrivning av kvalité, och med tanke på hur ovanligt 

det är att begreppet förklaras, antog vi att litteraturstödd litteratur skulle betraktas som 

kvalitetslitteratur. Intervjudeltagarna var tydligt av en helt annan uppfattning och var överlag 

överraskande negativt inställd till den kulturstödda litteraturen. Dels menade de att kvalitén 

kunde ifrågasättas i vissa fall, och framförallt såg de böckerna mest som ett onödigt arbete då 

de sällan lånades i någon större utsträckning. Även om vi redan hade fått en försmak av att 

bibliotekarier inte var nöjda med distributionsstödet som tvingade dem att ta in 

kulturrådsstödda böcker i rapporten Bästsäljare och hyllvärmare, så blev vi ändå förvånade 
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över att den negativa inställningen till böckerna var så stark och allmängilltig. 
 
Vad gäller den prisbelönta litteraturen så är inte heller den något som ges mer utrymme än 

vad efterfrågan berättigar. De talar om att invänta efterfrågan innan de köper prisbelönt 

litteratur och att de vid utvärdering och gallring ofta finner sig gallra prisvinnande författare 

som inte lånats i tillräckligt hög grad. Aina är den enda som uttalat sig klart om vilken effekt 

som priserna har på efterfrågan bland låntagare och hon menar att det bara är Nobelpriset som 

har någon egentlig effekt på efterfrågan. Dessutom är den ökade efterfrågan tillfällig just när 

priset nyligen utdelats, för att sedan återgå till en normalare nivå. 
 
En förväntning vi hade i början av arbetet var att de måldokument som fanns inte skulle vara 

tillräckliga för verksamheten och medföra att arbetet skulle ske allt för godtyckligt ute på 

filialerna. Denna teori har vi fått revidera något efter intervjuerna. Även om personalen i de 

flesta fall håller med om att måldokumenten är väldigt generellt hållna och inte styr arbetet i 

detalj, så är de nöjda med detta och de tycks ha ett gott självförtroende när det gäller den egna 

kompetensen. Det är föga överraskande att de uppskattar den frihet detta innebär för deras 

arbete, men samtidigt kan de argumentera för att det också är ett välfungerande system. 

Argumenten rör att de har möjlighet att agera flexibelt beroende på lokala förhållanden och att 

dokumenten ger en "riktning" kring exempelvis vilka grupper som ska prioriteras eller att de 

som skolbibliotek måste fylla en pedagogisk roll i sitt urval. Aina beskriver hur deras 

verksamhet snarare styrs utifrån de medieplaner som de själva utarbetar. 
 
Trots bristen på explicit styrning så är det intryck vi har fått att det finns en gemensam 

inställning till arbetet. Det tycks finnas en sorts arbetsplatskultur som genomsyrar arbetet på 

de olika filialerna, en kultur som inte är i konflikt med ledningens ambition med 

verksamheten.  Arbetets utformning karaktäriseras av praktiskt erfarenhet, medan man har 

dokumenten som en sorts kompass och kundanpassning är den gemensamma värderingen för 

så väl inköp som för övrigt arbete.En förklaring till denna kultur eller likriktning skulle kunna 

vara den kontakt man har med Maria Westerlund under utformandet av medieplaneringen och 

liknande samarbeten. Alternativt kan det vara frågan om en stark, samtida, kulturell strömning 

bland bibliotekarier i Sverige som tydligt satt sin prägel på bibliotekarierna i Umeå vad gäller 

deras värderingar och syn på bibliotekets roll.  
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I de fall som våra frågor kring centralisering av inköp eller liknande politisk styrning 

engagerat intervjudeltagarna, så har inställningen varit klart negativ. Argumentet är främst att 

det skulle medföra att anpassningen till lokala förhållanden skulle försvinna och att det skulle 

innebära en likriktning av alla bibliotek. 
 
I så väl diskussionerna kring måldokument, politisk styrning och centraliserade inköp är 

intervjudeltagarnas åsikter färgade av att de talar i egen sak. De vill ha kvar sin frihet och kan 

därför eventuellt överdriva de negativa effekterna av ökad kontroll. Därför ser vi den 

information vi fått inom dessa områden som osäker och inte något vi vågar dra några 

definitiva slutsatser av. Möjligen kan vi säga att argumenten för att hålla måldokumenten 

generella och inte mer detaljstyrande än idag, kändes övertygande och genuina. 
 
Medieplanering sker på alla filialer, men tycks ske på lite olika sätt och inte alltid lika 

regelbundet. En förklaring kan vara att det är ett ganska brett begrepp och att informanterna 

vid intervjutillfället la olika tyngd vid de olika delarna som ingår i begreppet. Genomgående 

verkar överblick av beståndet prioriteras vilket tycks ha ett samband med att man ofta gör en 

analys i samband med gallring. Vid gallring analyseras vilka böcker som lånas och alla 

uppger att de gallrar rätt rejält. Demografiska data används mindre frekvent och många talar 

snarare om hur de känner sitt område, eller att de, som på Ålidhemsbiblioteket, håller kontakt 

med de institutioner som finns i området. Maria på Ålidhemsbiblioteket gör en bra 

beskrivning av hur statistiken inte säger allt, angående den grupp ryssar i området som de 

aldrig ser till i verksamheten. Bara Marcus på Tegsbiblioteket talar spontant om 

marknadsföring i sammanhanget och då apropå sagostunder för barn. Enligt vad de själva 

uppger ligger de alla bra till vad gäller procent av beståndet som är utlånat, möjligen 

undantaget Ersbodabibliotek som uppger att 20% av beståndet är utlånat. 
 
I stort sett alla talar också om hur deras resurser begränsar vad de kan göra, och särskilt på 

Ålidhemsbiblioteket är det en het fråga. Intrycket vi får är att det kontinuerligt skett en 

minskning av resurserna för inköp under åren, och av Marias kommentarer om att de inte 

längre har råd att ha debatten om kvalité, så får vi också intrycket av att de begränsade 

resurserna snabbat på utvecklingen mot ett mer kundanpassat bibliotek. En räddning för 

åtminstone Ålidhemsbiblioteket är samarbetet i regionen, och det tycks som något även övriga 

bibliotek uppskattar. 
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Tidigare hade man gemensamma inköpsmöten och det verkar finnas en koncensus kring att 

det var väldigt bra med dessa möten men att man samtidigt förstår att det blev för dyrt, och att 

det tog för mycket tid för personalen. Även om man talar i positiva ordalag om mötena så 

verkar de se det som ett avslutat kapitel. Idag fyller kommunikationen över ning-tjänsten delar 

av rollen, då man kan uppmärksamma varandra när det blir väldigt många reservationer på 

enskilda verk till exempel. Det finns dock enskilda uttalanden från intervjudeltagarna om att 

ning-tjänsten inte riktigt är tillräcklig och att man önskar en djupare diskussion kring litteratur 

och möjlighet att få tips i olika ämnen. Inom ning-tjänsten är diskussionerna ofta väldigt 

konkret rörande den praktiska verksamheten. 
 
Inställningen till Btj är varierande inom regionen. Vissa ser Btj som en kvalitetsstämpel, 

medan Marcus är betydligt mer skeptisk till de, i hans mening, allt för positiva recensionerna. 

Överlag använder de sig av andra källor också för att hitta recensioner, och som i många 

andra sammanhang talar de om magkänsla för vad som passar deras område. Det rör sig om 

den erfarenhet man samlar på sig när man arbetar som bibliotekarie. 
 
Det enda område som motsäger den kundanpassning som annars är genomgående i 

verksamheten är bokens roll. Även om de konstaterar att exempelvis filmer är enormt 

populära och att uttalanden som Marias: "Vore vi smarta så skulle vi bara ha filmer för de har 

högst andel utlån" så prioriteras ändå böckerna. De förklarar sig dels med att filmer är så pass 

dyra, eller att de i så fall skulle behöva köpa filmer som fyller de krav de har på att till 

exempel tillgodose invandrargrupper och vara en del av pedagogiken, så känns det ändå inte 

som en tillräcklig förklaring till snedfördelningen av resurser. En invändning vi kan tänka oss 

är att lånetiden är så pass mycket kortare på exempelvis film att det tillviss del förklarar den 

höga utlåningsnivån. Böcker kan ofta inte lånas mer än 12 gånger per år och exemplar till 

följd av lånetiderna. Trots denna invändning så får nog detta ses som ett undantag från 

kundanpassningen som i övrigt är rådande. 
 
Intervjudeltagarna hade i överlag en positiv syn på det egna urvalsarbetet. De ser det regionala 

samarbetet som stor tillgång och har gott förtroende för sin egen kompetens. Det problem som 

återkommit i intervjuerna är de begränsade medieanslagen och det är detta tillsammans med 

brist på utrymme som de upplever hämmar verksamheten. Vid ett flertal tillfällen har det 



44 
 

framkommit motsägelser i intervjudeltagarnas svar. Detta gäller bland annat synen på de 

gemensamma inköpsmötena där man i ena stunden är väldigt positiv för att i nästa ändå 

konstatera att de inte längre behövs. En tolkning kan vara att den nya ningen idag fyller 

samma funktion när det gäller kommunikation mellan bibliotekarierna. Ytterligare en annan 

kan vara en vilja att lyfta fram den egna kompetensen och att man klarar urvalsarbetet på egen 

hand. Eftersom beslutet att avsluta inköpsmötena togs av den nya ledningen kan det också 

vara en lojalitetsfråga, där man dels vill försvara den tidigare chefens arbete, och dels ställa 

sig bakom den nya chefens beslut att lägga ner mötena. Vid andra tillfällen då vi stött på 

motsägelser, exempelvis Bokens roll och Kvalité, så kan det handla om en vilja från 

intervjudeltagarna att vara oss som intervjuare till lags. Vi upplevde att man ibland ville ge 

“rätt” svar med inkonsekvens som följd. Slutligen finns det en risk att man vill framhäva det 

egna arbetet på ett sätt som kanske inte stämmer överens med det vardagliga arbetet. Det är 

därför svårt att säga säkert i vilken grad man exempelvis aktivt jobbar med kundanpassning. 

När Aina argumenterade mot centrala inköp så påstod hon att de ändå lägger särskilt mycket 

tid på urvalsprocessen. Detta tyder på ett mer pragmatiskt arbetssätt än vad de vill framställa 

det som.  
 
Intervjudeltagarna representerar en relativt ny attityd inom biblioteksvärlden där biblioteks 

demokratiska roll betonas på bekostnad av dess tidigare prominenta roll som den goda 

kulturens förmedlare. Denna skiftning av prioriteringar har skett utan att ha kommit till utryck 

i de styrande dokumenten, samtidigt som den trots detta är förankrad vid samtliga filialer. En 

förklaring kan vara en ökad användning av medieplanering vilket medfört större fokus på mått 

och statistik. 
Det som under arbetets gång blivit uppenbart för oss är att den svenska 

biblioteksverksamheten saknar egna värderingskriterier för urvalsprocessen och för 

biblioteken i allmänhet. Dessutom saknas ett tydligt ställningstagande mellan kulturella och 

demokratiska värden eller ens vad som är en god och fungerande verksamhet.  Vårt 

åtgärdsförslag är att man inom filialenheten formulerar vad man vill uppnå med sina inköp 

och kanske även verksamheten i stort. Vi föreslår att man tar ställning i debatten kring 

bibliotekens syfte, gällande kundanpassning eller folkbildande och debatten kvalité kontra 

populärlitteratur. Detta utan att styra för mycket i detalj för den dagliga verksamheten, utan 

för att ge mer tydliga riktlinjer. Det faktum att det för oss var så svårt att finna konkreta 

värdekriterier för verksamheten tyder på att den idag saknar riktning. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Måldokument & styrning 
 

1. Vilka måldokument känner ni till? 

2. Hur påverkar måldokumenten verksamheten? 

3. Vilken syn har ni på måldokumenten och politisk styrning? 

4. Vilka ekonomiska ramar har ni att förehålla er till? Budget? 

5. Hur jobbar ni med minoriteter?  

 

 

Den praktiska verksamheten 
 

1. Hur arbetar ni med medieplanering? 

2. Hur ser den praktiska urvals- och förvärvsprocessen ut? 

3. Hur ser ni på Btj? 

4. Vad är er attityd till gemensamma inköpsmöten? 

5. Hur ser ni på centrala inköp? 

6. Har boken en särställning på biblioteket? 

 

 

Kvalité 

 
1. Hur skulle ni definiera kvalitetslitteratur? 

2. Vilken roll har kvalitetslitteraturen i ert bibliotek? 

3. Hur ser ni på den kulturrådsstödda litteraturen? 

4. Hur förhåller ni er till inköpsförslag? 

5. Vad är er syn på debatten om kvalitetslitteratur? 

6. Vilken plats har den prisvinnande litteraturen i ert bibliotek? 

7. Finns det något som ni inte köper in på grund av kontroversiellt innehåll? 
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