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Sammanfattning 

Det finns drygt 300 professionella förlag i Sverige med regelbunden utgivning. I 

Litteraturutredningen 2012 slås fast att både koncentrationen och integrationen har ökat på 

den svenska bokmarknaden under de senaste åren och den största aktören på bokmarknaden är 

Bonnierförlagen. Jättens monopolliknande ställning på bokmarknaden ger emellanåt upphov 

till en samhällsdebatt. Bonnierkritiker menar att Bonnierförlagens utgivning är begränsad till 

säkra storsäljare, vilket är ett hot mot mångfald och det fria ordet. Dessutom har Bonnier 

större möjlighet till marknadsföring jämfört med mindre förlag vilket i förlängningen gör att 

Bonnierböcker efterfrågas i större utsträckning.  

 Ett intressant spörsmål är varför folkbiblioteken inte är involverade i denna 

debatt. Trots allt påverkas även folkbiblioteken av den rådande situationen på bokmarknaden. 

Folkbiblioteken har blivit mer liberala i sin inköpspolitik och låntagarnas önskemål resulterar 

ofta i inköp. Folk efterfrågar böcker som de exponeras för på ett eller annat sätt och 

Bonnierförlagen och ytterligare några storförlag bedriver aktiv marknadsföring av sina 

böcker. Läsavanor formas av storförlagen och frågan är om folkbibliotekens bestånd inte 

riskerar att förvandlas till bokhandlar där bara det senaste och mest populära finns.   

 Huvudsyftet med denna rapport är att undersöka relationen mellan folkbibliotek 

och förlag ur ett folkbiblioteksperspektiv. Studien ämnar även kartlägga huruvida 

folkbiblioteken anser sig ha ansvar för att främja böcker utgivna av mindre förlag. För att 

förstå problematiken bakom frågan behandlar rapporten bland annat samhällsdebatten om 

bokmarknaden och folkbibliotekens liberalisering.  

 Rapportens empiridel är kvalitativ och innefattar en e-postenkätundersökning 

med sju öppna frågor. E-enkäten skickades ut till 280 bibliotek – ett huvudbibliotek i varje 

kommun – varpå enkätsvaren sammanställdes och analyserades. Enkäten besvarades av 102 

folkbibliotek och svarsfrekvensen uppgick till 36 procent.  

 En av rapportens viktigaste slutsatser är att små folkbibliotek inte anser sig ha 

något ansvar för att främja smalare titlar på grund av en redan ansträngd ekonomi, medan de 

större folkbiblioteken i större utsträckning tycker att det är viktigt att även smalare litteratur 

lyfts fram som ett sätt att motverka likriktning. Dessutom måste folkbiblioteken kunna visa på 

alternativ till den mainstreamlitteratur som marknadsförs av storförlagen, menar de lite större 

folkbiblioteken.   



1 
 

1. Introduktion 
1.1 Bakgrunden och problemställningen 
Enligt Svenska förläggareföreningen finns det uppskattningsvis drygt 300 professionella 

bokförlag med regelbunden utgivning som agerar på den svenska bokmarknaden.
1
 En av de 

största koncernerna/förlagen är Bonnierförlagen. Deras monopolliknande ställning på 

bokmarknaden ger stundtals upphov till samhällelig debatt.  Den 22 oktober 2012 skrev tio 

oberoende föreläggare en debattartikel i DN om Bonnier - ”Regeringen måste agera mot 

Bonniers expansion.” Författarna menar att Bonnier sätter den fria konkurrensen ur spel.
2
 De 

påstår även att ”antalet fria röster” minskar och därmed är mångfald i fara vilket är 

oacceptabelt.
3
 Bonnierförlagen avvisar kritiken och säger att deras kritiker ”letar efter en 

svunnen tid i bokbranschen, och en svunnen tid i samhället.”
4
 Enligt förlagen är Bonniers 

utgivning lika bred som förr och de smala titlarna finns lättillgängliga på internet. Viktigt att 

tillägga är dock att definitionen på smal litteratur har förändrats. Det är inte längre ”okända 

portugisiska poeter, utan också medelstora, etablerade svenska romanförfattare”
5
 som får allt 

svårare att nå fram.  

Denna utveckling påverkar folkbiblioteken och dagens läsare på ett indirekt sätt. 

På Rustavaruhusen har Bonnier sedan 2009 ensamrätt på bokförsäljning. Pocketgrossisten 

som är ett dotterbolag till Bonnier ansvarar för all bokhantering på 76 Åhlénsvaruhus samt till 

ICA-butiker. När Åhléns startade sin höstrea 2012 kom 117 av 120 titlar från 

Bonnierförlagen. Dessa exempel illustrerar väl att det är väldigt lätt att komma i kontakt med 

Bonnierböcker. Folk exponeras för Bonniertitlar som de sedan söker på sitt folkbibliotek eller 

köper i handeln. Folkbiblioteken har begränsade resurser men eftersom 

biblioteksverksamheten finansieras av skattepengar anser folkbiblioteken att låntagarnas 

behov måste tillgodoses i största möjliga grad. Låneköerna på de riktiga populära böckerna 

blir långa och för att minska trycket köper folkbiblioteken in flera exemplar av samma bok. 

Dag Hallberg et al. noterar redan 1983 att folkbibliotek frikostigt köper in populärlitteratur på 

bekostnad av kvalitetslitteratur
6
 och situationen lär inte ha förbättrats till dags dato.  

Trots att den oligopoliska marknaden påverkar biblioteken är biblioteken inte 

delaktiga i den samhälleliga debatten om Bonnierförlagens ställning på marknaden. Det är 

oklart varför biblioteken inte deltar i denna debatt och därför är det önskvärt att undersöka hur 

                                                           
1
 Svenska förläggareförening. 2008-08-25.  

2
 Pelle Andersson et al. ”Regeringen måste agera mot Bonniers expansion”. DN. 2012-10-22. 

3
 Ibid. 

4
 Håkan Rudel citerad i Adam Svanell. ”Mästarnas marknad”. Fokus, 26. 

5
 Adam Svanell. ”Mästarnas marknad”. Fokus, 27. 

6
 Hallberg Dag et al. Skönlitteratur på bibliotek.  
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relationen mellan bibliotek och bokförlag ser ut. Intressant att undersöka är även frågan om 

biblioteken själva anser sig ha ett ansvar att främja böcker som utges av mindre förlag som 

inte har lika stora ekonomiska muskler som exempelvis Bonnierförlagen för att marknadsföra 

sina böcker. Trots allt är Bonnierförlagen, enligt litteraturutredningen Läsarnas marknad, 

marknadens läsare, en av de överlägset största aktörerna på bokmarknaden.
7
 Bolaget är både 

vertikalt och horisontellt integrerat, varför Bonnierkritiker menar att den svenska 

bokmarknaden kan ses som ett oligopol – en marknadsform som kännetecknas av ett fåtal 

företag behärskar marknaden
8
 – och detta leder, enligt vissa debattörer, till mindre mångfald. 

De menar även att ett enda bolag ”medvetet styr vad vi läser och vilka åsikter vi kommer i 

kontakt med”
9
 vilket, enligt dem, är oacceptabelt.   

 Rapporten grundas på antagandet att storförlagen med Bonnierförlagen i spetsen 

formar dagens läsvanor på ett indirekt sätt och därmed påverkar folkbiblioteken. 

Folkbiblioteken tillgodoser låntagarnas behov och önskemål, vilka egentligen formas av 

starka aktörer på bokmarknaden. Nästan alla låntagarnas inköpsförslag resulterar i inköp och 

låntagarna efterfrågar främst böcker som uppmärksammas i media eller böcker de kommer i 

kontakt med på exempelvis bensinmackar, ICA eller något varuhus. Följden av detta är att 

kvalitetslitteratur hamnar i skymundan och mindre förlag som oftast ger ut den typen av 

litteratur trängs undan. Med kvalitetslitteratur menas: 

Kvalitetslitteratur inkluderar dels s.k. klassiker, dels böcker av stort litterärt värde, dvs. böcker 

av författare som biograferats eller nämnts i normgivande litteraturhandböcker och sådana som 

uppmärksammats eller fått sådan dagspresskritik att deras verk ansetts böra föras till denna 

kategori.
10

 

Även begreppen ”smalare litteratur” och ”smalare titlar” används i rapporten eftersom de 

anses vara synonymer. Kvalitetslitteratur står i motsats till underhållningslitteratur som kan 

sägas vara ”den litteratur som inte hör till kvalitetslitteraturen” enligt ovanstående 

definition.
11

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Enligt den franska sociologen Bourdieu består samhället av olika fält, såsom det ekonomiska 

fältet, det politiska fältet, det litterära fältet, med mera. Bokförlag och bibliotek tillhör det 

litterära fältet. Huvudsyftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll folkbiblioteken har 

på det litterära fältet i relation till bokförlagen. Det är även intressant att granska om 

                                                           
7
 Staffan Sundin. ”Ökad integration och koncentration. Den svenska bokmarknaden i förändring”. Läsarnas 

marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi, 286.  
8
 Nationalencyklopedin, 2012-12-30.  

9
 Kristoffer Lind et al. ”Nu måste Bonnier våga möta kritiken om monopol”. DN. 2010-03-11.  

10
 Boken i tiden, 36. 

11
 Ibid.  
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folkbiblioteken själva, som en demokratisk institution i samhället vars uppgift bland annat är 

att värna om det fria ordet, anser sig ha ett ansvar att uppmärksamma och lyfta fram böcker 

skrivna av mindre kända författare. Utifrån uppsatsens syfte har följande frågeställningar 

formulerats: 

1. Hur ser relationen ut mellan folkbibliotek och förlag ur ett 

folkbiblioteksperspektiv?  

2. Finns det en medvetenhet hos folkbiblioteken kring den rådande situationen 

på bokmarknaden?  

3. Hur agerar folkbiblioteken på det litterära fältet i relation till bokförlagen? 

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna rapport är indelad i ett antal kapitel. Efter bakgrunden och problemställningen följer 

syfte och frågeställningar samt en kort presentation av uppsatsens disposition. Kapitel 2 

presenterar Bourdieus teori om det litterära fältet. Det svenska litterära fältet beskrivs i kapitel 

3. Kapitel 4 avhandlar den metod som använts i rapporten. De avslutande kapitlen – kapitel 5 

och 6 – redogör för rapportens resultat respektive slutsatser. Rapporten avslutas med en 

litteraturlista. En bilaga med enkätfrågor återfinns i slutet av rapporten.  
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2. Bourdieu om det litterära fältet  

Enligt Bourdieu består samhället av olika fält. Med fält avser han en grupp människor som 

samlas kring något som de tillsammans tror på och strider om.
12

 Det finns olika fält och ett av 

dem är det litterära fältet. Just på det litterära fältet uppträder bland annat författare, förlag, 

kritiker, litteraturvetare, akademier och kulturinstitutioner, menar Bourdieu.
13

 Vidare hävdar 

Bourdieu att ”kampen på fältet […] kännetecknas av en strävan att uppnå ett bestämmande 

inflytande över fältets värderingar.”
14

 På det litterära fältet konkurrerar alltså 

litteraturprofessorer, litteraturkritiker, författare och andra relevanta aktörer med varandra om 

makten att bestämma ”vad som skall räknas som god litteratur och konst, jämte den legitima 

rätten att döma i frågor om litteratur och konstnärlig kvalitet.”
15

 De aktörer som agerar på 

fältet utgör relativt självständiga mindre fält.  Därmed finns det författarfält, 

litteraturprofessorfält, litteraturkritikerfält med mera. För att de enskilda aktörerna ska få vara 

en del av fältet och för att de ska kunna agera på fältet gäller det att de anpassar sig till de 

spelregler som gäller på fältet.
16

 För själva fältet gäller det att behålla sin autonoma ställning 

och makt i samhället.
17  

Mindre förlag måste anpassa sig till de spelregler som har satts upp av 

de stora förlag som dominerar fältet utan att bli beroende av storförlagen.  

Ett annat begrepp som används av Bourdieu är kapital. Han skiljer på fyra 

former av kapital: socialt, ekonomiskt, kulturellt och symboliskt
18

 och han menar att vem som 

har makten avgörs av mycket kapital och vilket kapital aktörerna på ett visst fält innehar. 

Ekonomiskt kapital innebär materiella och finansiella tillgångar, medan kulturellt kapital 

avser de kunskaper och erfarenheter en individ har. Enligt Bourdieu gäller, att 

det ekonomiska kapitalet dominerar över det kulturella, och de absoluta maktpositionerna i 

samhället innehas av dem som har tillgång till mycket av det ekonomiska kapitalets värden.
19

 

 

Bonnierförlagen och några andra storförlag har helt klart ett enormt ekonomiskt kapital vilket 

också gör att det är just storförlagens - med Bonnier i spetsen - värderingar som till stor del 

präglar det litterära fältet. De mindre förlagen överger dock inte sina värderingar, utan de 

slåss för att även de i högre grad ska prägla fältet. 

                                                           
12

 Bo Peterson. Välja och sälja, 241.  
13

 Ibid.  
14

 Ibid., 253.  
15

 Donald Broady, ”Inledning”, 10. 
16

 Jan Carle, ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion”, i Moderna samhällsteorier, red. Per Månson, 
408. 
17

 Ibid.  
18

 Ibid. 
19

 Ibid., 400. 
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3. Det svenska litterära fältet 
Den svenska bokmarkanden är en viktig del av det litterära fältet. I litteraturutredningen 

Läsarnas marknad, marknadens läsare från 2012 konstateras att både integration och 

koncentration har ökat inom den svenska bokmarknaden.
20

 ”Integration” avser företags 

tillväxt genom sammanslagning.
21

 Integration sker på företagsnivå; Bonnier har till exempel 

köpt upp Pocketgrossisten och Adlibris. ”Koncentration” sker däremot på marknadsnivå och 

innebär  

En ökning av ett eller en grupp företags närvaro på marknaden som resultat av skeenden som 

förvärv, sammanslagningar, uppgörelser med andra företag, eller konkurrenters försvinnande 

från marknaden.
22

  

 

För att bättre förstå begreppet koncentration är det viktigt att göra en distinktion mellan 

”ägarkoncentration” å ena sidan och ”marknadskoncentration” å den andra. 

Marknadskoncentration föreligger ”när utbudet av medieprodukter av ett visst slag 

kontrolleras av ett litet (eller minskande […]) antal företag”.
23

 I detta fall är det de stora 

förlagen som Bonnier och Norstedts som styr bokutbudet. Ägarkoncentration föreligger 

däremot ”när antalet ägare (kontrollörer) av [ett] företag är litet eller minskar”.
24

 Bonnier ägs 

av en familj och därför är ägarkoncentrationen hög. Antalet företag eller produkter behöver 

dock inte minska på grund av ägarkoncentration och inte utbudet på marknaden heller,
25

 

enligt Rådet för mångfald inom massmedierna. Ägare av ett företag ”i mer eller mindre grad 

kan [dock] prägla de produkter som bjuds ut av deras företag”
26

, skriver Rådet i ett av sina 

dokument. Detta innebär att ju fler ägare desto större mångfald och vice versa. Men, så 

behöver inte alltid vara fallet, poängterar Rådet för mångfald inom massmedierna. Därför är 

det viktigt att inte uppmärksamma detta samband allt för mycket. Det är dock just detta 

samband som oftast ligger ”bakom diskussionerna om mediekoncentrationens risker för 

yttrandefriheten och den fria åsiktsbildningen.”
27

 

2010 inledde Aftonbladet Kultur en diskussion om Bonnier som, enligt 

tidningen, är en av Sveriges största makthavare på bokmarknaden. Enligt Dan Josefsson, som 

skrev den första artikeln om företaget, är det oklart hur stor del av den svenska bokmarknaden 

                                                           
20

 Staffan Sundin. ”Ökad integration och koncentration. Den svenska bokmarknaden i förändring”. Läsarnas 
marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi, 283-307. 
21

 ”Vad är mediekoncentration?” Arbetsdokument från Rådet för mångfald inom massmedierna, 24. 
22

Ibid., 25. 
23

 Ibid., 28. 
24

 Ibid., 29. 
25

 Ibid., 29. 
26

 Ibid., 31. 
27

 Ibid., 31. 
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familjen Bonnier kontrollerar.
28

 Det vet inte ens medieforskarna på Nordicom vid Göteborgs 

universitet,
29

 skriver han. Detta beror på att alla siffrorna är företagshemligheter. Trots att 

specifika siffror saknas bekräftar även litteraturutredningen att Bonnier är en av de överlägset 

största aktörerna på den svenska bokmarknaden.
30

 Bonniers intäkter ligger på drygt två 

miljarder kronor om året.
31

 Företaget har en bred profil och verksamheten är både vertikalt 

och horisontellt integrerad. Den vertikala integrationen kännetecknas av att ett företag är 

verksamt i flera olika produktionsled.
32

 Bonnierförlagen är exempelvis verksamma inom 

bokutgivning, distribution och återförsäljning. Den horisontella integrationen innebär att ”en 

koncern är aktiv på flera områden inom samma produktionsled”.
33

 I Bonnierfallet handlar det 

om de olika försäljningskanaler företaget nyttjar, till exempel bokhandlar, näthandel, 

bokklubbar och varuhus. 

För att kunna beskriva det svenska litterära fältet är det även viktigt att titta på 

bibliotekens förändrade roll. En rapport från tidigt 1980-tal visar att folkbiblioteken köper allt 

mer underhållningslitteratur på bekostnad av ”god” litteratur och att kvalitetskraven är 

alldeles för låga, vilket rapportens författare anser vara bekymmersamt.
34

 Lars G. Andersson, 

författare till Det mållösa biblioteket, skriver att folkbiblioteken, sedan de liberala 

inköpsnormerna infördes, har utvecklats till något som liknar snabbköpsbutiker ”där hyllan 

för dagens återlämnade böcker och deckarhyllan fanns nära entrén så att de som sökte sin 

legitima förströelse inte skulle behöva besvära bibliotekens personal.”
35

 Situationen ser 

kanske lite annorlunda ut idag men det faktum att folkbiblioteken satsar rejält på de senaste 

titlarna kvarstår. Höglund och Klingberg skriver att  

På sitt folkbibliotek skall man överraskas av en bok, vars existens man aldrig haft en aning om. 

Det må vara inom vilket ämne som helst, en bok som berättar om hembygden, en bok om fiske 

man trots intresse för sporten aldrig sett eller en diktsamling av en ung författare. 
36

 

 

Det är fortfarande möjligt att överraskas av smalare litteratur på folkbibliotek i och med att de 

kompletterar sina bestånd med kvalitetslitteratur från Kulturrådet tack vare utgivnings- och 

distributionsstödet. 

                                                           
28

 Dan Joseffson. ”Målet: krossa små företagen”. Aftonbladet. 2010-11-10. 
29

 Ibid. 
30

 Staffan Sundin. ”Ökad integration och koncentration. Den svenska bokmarknaden i förändring”. Läsarnas 
marknad, marknadens läsare – en forskningsantologi,  286. 
31

 Ibid.  
32

 Ibid. 
33

 Ibid. 
34

 Dag Hallberg et al. Skönlitteratur på bibliotek.  
35

 Lars G Andersson. Det mållösa biblioteket, 98-99. 
36

 Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg. Strategisk medieplanering för folkbibliotek, 42.  
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 Kvalitetslitteratur får sedan 1970-talet utgivningsstöd och sedan 1999 ges även 

distributionsstöd för sådan litteratur. Båda stödtyperna infördes dels för ”att de litteraturstödda 

titlarna i större utsträckning skulle finnas i bibliotek och bokhandel och presumtiva läsare 

därmed skulle ha större möjligheter att komma i kontakt med böckerna”
37

 och dels för ”att 

främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 

kommersialismens negativa verkningar.”
38

 Distributionsstödet innebär att ”förlagen ska 

distribuera ett exemplar av varje boktitel, som de får utgivningsstöd för, dels till folkbibliotek 

i varje kommun, dels till högst 100 bokhandlar.”
39

 Tillgången till den smalare litteraturen har 

ökat på folkbiblioteken sedan stödformerna infördes, visar en undersökning från 2002. 

Samma undersökning visar dock att de ”understödda” titlarna lånas i allt mindre 

utsträckning.
40

  

Gångbara är sådana böcker som får mycket uppmärksamhet i bland annat media. 

Mo Yans böcker ges ut av ett relativt litet förlag – Tranan. Efter Svenska Akademiens 

tillkännagivande av att 2012 års nobelpris i litteratur tilldelats Mo Yan tog böckerna snabbt 

slut i handeln. Detta illustrerar väl hur avgörande offentlig publicitet innebär för en bok och 

dess framgångar. Bokens resa mot succé börjar redan då förläggaren väljer ut vilka böcker 

som ska publiceras.  I boken Välja och sälja skriver Bo Peterson att förläggarens uppdrag inte 

är begränsat till att enbart förmedla andras tankar, utan förläggare bidrar till det offentliga 

samtalet redan genom ”att välja de budskap som hans katalog representerar.”
41

 Förläggare 

påverkar utbudet redan i ett tidigt stadium genom att besluta vilka texter som ska publiceras 

och vilka som går bort.    

En viss bild av det svenska litterära fältet målas även upp i samhällsdebatten. 

Bonnierkritiker menar att Bonnierförlagen är ett hot mot mångfalden. I en debattartikel i DN 

med titeln ”Regeringen måste agera mot Bonniers expansion” framför tio oberoende 

förläggare sin kritik mot Bonnier. Författarna menar att det inte längre är böckernas kvalité 

som konkurrerar utan förlagens marknadsandelar.
42

 Även Bonniers uppköp av 

Pocketgrossisten upprör. Enligt författarna borde regeringen visa att monopolbildning på 

marknaden är oacceptabelt.
43

  

                                                           
37

 Peter Almerud. Ökad titelbredd. En rapport om bokhandeln och distributionsstödet, 15. 
38

 Boken i tiden: en betänkande av Utredningen on boken och kulturskriften, 28. 
39

 Peter Almerud. Ökad titelbredd. En rapport om bokhandeln och distributionsstödet, 7.  
40

 Bästsäljare och hyllvärmare. Bestånd och utlåning av boktitlar med litteraturstöd 1998-2000. Rapport från 
Statens kulturråd, 39. 
41

 Bo Peterson. Välja och sälja, 252.  
42

 Pelle Andersson et al. ”Regeringen måste agera mot Bonniers expansion”. DN. 2012-10-22. 
43

 Ibid.  
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 Under hösten 2012 valde nyhetsmagasinet Fokus detta ämne som sitt 

huvudtema. Artikeln omfattar åtta helsidor och avhandlar ”den nya bokbranschen” som ägs 

och styrs av ett enda företag – Bonnier. Författaren till artikeln Adam Svanell illustrerar med 

hjälp av Zlatanboken hur makten alltmer förskjuts från böckernas kvalité till förlagens 

marknadsandelar och att ingen längre bryr sig om de medelstora författarna.
44

  

”Bonniers dominans skapar tystnad” är ytterligare en artikel på samma tema. I 

artikeln i SvD skriver förläggaren Kristoffer Lind om Bonniers monopolliknande ställning på 

bokmarknaden. Han, liksom författarna till artikeln i DN, uttrycker oro över politikernas 

handfallenhet i frågan. Enligt honom är det inte endast önskvärt att se över den svenska 

konkurrenslagstiftningen utan även att fundera om ägarrestriktioner borde införas.
45

 Enligt 

Lind, är Bonniers expansion inte bara ”ett led i en strävan att växa inom nya områden utan 

även en mer eller mindre uttalad strategi att kontrollera distributionen av böcker så att det i 

första hand är Bonnierförlagens egna böcker som lyfts fram.”
46

 Bonnier har trots allt ingått ett 

avtal med Rusta om att bara sälja Bonnierböcker, tagit över försäljningen på Åhléns, köpt upp 

Pocketgrossisten och Adlibris,
47

 skriver Lind. 

 Kritiken mot oengagerade politiker och bristfällig lagsstiftning är inget nytt. 

Oberoende förläggare skrev redan 2010 i DN att ”Nu måste Bonnier våga möta kritiken om 

monopol”, som egentligen handlar om samma sak, det vill säga att Bonniers expansion måste 

begränsas. Martin Halldin skrev 2011 artikeln ”Ökad Bonnierdominans på bokmarknaden” i 

ETC där han bland annat intervjuar Carl-Michael Edenborg - företrädare för ett oberoende 

förlag - samt författaren Unni Drougge. Edenborg beskriver situationen som väldigt allvarlig 

på grund av den vertikala integration som präglar Bonnier eftersom det leder till monopol och 

likriktning. Han menar att läsare har möjlighet att välja titlar. Det finns dock läsare som inte 

hinner eller orkar ”orientera sig [och som] riskerar att helt styras i sitt läsande av ett enda 

företag som styr utbudet i bokhandeln, varuhusen, på nätet, i bokklubbarna, till och med 

biblioteken.”
48

 Drougge instämmer i detta och menar att ”Bonnierdominansen skadar 

bokbranschen och skapar en likriktning som drabbar både läsare och förlag.” 
49

  

 Dessa artiklar är bara ett axplock av alla publicerade artiklar där frågan belyses. 

Genomgående för artiklarna är att de tar upp avsaknaden av politiskt engagemang och 

                                                           
44

 Adam Svanell. ”Mästarnas marknad.” Fokus, 19-27. 
45

 Kristoffer Lind. ”Bonniers dominans skapar tystnad”. SvD. 2012-05-15. 
46

 Ibid.  
47

 Ibid. 
48

 Carl-Michael Edenborg citerad i Martin Halldin. ”Ökad Bonnierdominans på bokmarknaden”. ETC, 2011-04-
08. 
49

 Unni Drouge citerad i Martin Halldin. ”Ökad Bonnierdominans på bokmarknaden”. ETC, 2011-04-08. 
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bristfällig lagsstiftning. Artikelförfattarna uttrycker stor oro över Bonniers dominans eftersom 

mångfalden, enligt dem, naggas i kanten och utgivningen begränsas till säkra storsäljare. 

 Bonnierförlagen själva tycks vara immuna mot sådana beskyllningar och 

företagets representanter är väldigt sparsamma med kommentarer. I en artikel från 2010 säger 

Bonniers vd Jacob Dalborg att ”Förlagsgruppen vill stå för bred utgivning med mångfald”
50

 

och lägger till att ”Den dag vi inte har det är vi inte Bonnierförlagen.”
51

 Enligt honom finns 

det inget fog för den kritik som riktas mot Bonnier.  

Trots att förlaget tillbakavisar all kritik är e-boksfrågan på folkbiblioteken ett 

explicit exempel på dels hur ett bokförlag kan påverka folkbibliotekens utbud gentemot 

låntagarna och dels på hur ett förlag hotar bibliotekens grundläggande uppdrag att bland annat 

säkerställa fri tillgång till information. Sedan maj 2012 har de gemensamma samtalen kring e-

boksfrågan mellan Biblioteksföreningen och Förläggareföreningen legat på is eftersom 

parterna har varit oförmögna att nå en samsyn kring frågan. I nuläget är det storförlagen som 

via monopoldistributören Elib (som ägs av bland annat Bonnier) styr över vilka e-böcker som 

ska finnas tillgängliga för utlån och när de ska släppas till folkbiblioteken. I praktiken innebär 

detta att den som vill läsa en e-bok får vänta i flera månader – den så kallade karenstiden - 

tills titeln ramlat ned från topplistorna. Om förlagen överhuvudtaget väljer att publicera boken 

som e-bok vill säga. Enligt Digitala biblioteket vid Stockholms stadsbibliotek finns 

sammanlagt 9438 e-böcker och e-ljudböcker på Elib men bara 7251 får lånas ut, det vill säga 

cirka 76 procent.
52

 

 Folkbiblioteken befinner sig således i en bekymmersam beroendeställning 

gentemot förlagen. Enligt Niclas Lindberg, generalsekreterare för Svensk biblioteksförening 

strävar folkbiblioteken även fortsättningsvis för att fritt köpa in och låna ut vilka titlar de vill 

oberoende av publiceringsformat.
53

 I grunden är det en fråga om bibliotekens uppdrag för 

demokrati och informationsfrihet, säger han.
54

  Svensk biblioteksförening tar därför upp 

kampen mot förlagen. I somras hade föreningen till exempel en helsidesannons i DN som 

inleddes med rubriken ”Säg hej till din nya bibliotekarie” som försökte belysa och informera 

allmänheten om problemet. Den nya bibliotekarien ”gillar pengar mer än böcker och äger ett 

stort företag,”
55

 står det i reklamen. 

                                                           
50

 Jacob Dalborg citerad i Johan Hellekant. ”Bonnieförlagen fyller ut kostymen.” 2010-03-30. 
51

 Ibid.  
52

”Förlagen inför karens för e-medier.” Digitala biblioteket. 2012-01-17.  
53

 Niclas Lindberg. ”Säg hej till din nya bibliotekarie.” Svensk biblioteksförening.  
54

 Ibid.  
55

 Ibid. 
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Folkbiblioteken och förlagen har egentligen samma mål – att föra samman 

böcker och läsare och båda är beroende av varandra. Folkbiblioteken är en del av förlagens 

marknad men i vissa fall betraktar förlagen folkbiblioteken mer som ett hot än som en 

samarbetspartner. Ett sådant exempel är just e-böcker. Ur förlagens synvinkel ”riskerar 

gratisutlåningen från biblioteken att göra produktionen av e-böcker olönsam”
56

 för förlagen 

och därför är förlagen tvungna att införa karenstid på e-böcker, menar de.  
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 Johan Svedjedal. Bibliotek och bokmarknad: från folkskola till e-böcker, 7. 



11 
 

4. Data och metod 
4.1 Datainsamling 
Rapportens empiri härrör huvudsakligen från en enkätstudie med frågor av kvalitativ art. 

Ursprungligen var tanken att alla 290 folkbibliotek i Sverige – huvudfolkbiblioteket i varje 

kommun – skulle få en enkät med sju öppna frågor via e-post, från och med nu benämnd ”e-

enkät.” För ett litet antal folkbibliotek saknades dock lättåtkomliga kontaktuppgifter på deras 

hemsidor. Därför skickades e-enkäten till 280 bibliotek med lättåtkomliga kontaktuppgifter. 

E-enkäten vände sig till inköpsansvariga på varje bibliotek. I de flesta fall var det dock 

omöjligt att avgöra vem som var inköpsansvarig på respektive bibliotek via bibliotekens 

hemsidor. Till följd av detta formulerades två brev. De sju enkätfrågorna i breven var 

likalydande men brevens formuleringar varierade beroende på om det skickades direkt till en 

inköpsansvarig eller om det skickades till en allmän biblioteks-e-postadress. Elva mejl 

skickades direkt till inköpsansvariga medan resterande 269 bibliotek erhöll ett mejl där jag 

bad mottagaren av mejlet att vidarebefordra det till bibliotekets inköpsansvariga. 

Enkätfrågorna – se Bilaga A – utformades med studiens huvudsyfte i åtanke 

som var att undersöka relationen mellan folkbibliotek och bokförlag ur ett 

biblioteksperspektiv. Syftet med den första frågan var att ta reda på vilka kriterier 

folkbiblioteken har för inköp av skönlitterära vuxenböcker.  Det var också önskvärt att utröna 

vilka tre förlag som dominerar folkbibliotekens inköpslistor och orsakerna därtill. Nästa fråga 

handlade om vilka mindre förlag folkbiblioteken köper böcker ifrån och varför just från dem. 

Tilläggas bör att folkbiblioteken hade svårt att besvara frågor där de ombads räkna upp förlag 

eftersom folkbiblioteken inte för någon statistik över vilka förlag de köper in böcker från. 

Svarspersonerna gjorde en subjektiv uppskattning utan vetenskaplig förankring. De två sista 

frågorna var huruvida de anser att folkbiblioteken har ett ansvar för att främja böcker utgivna 

av mindre förlag och varför och hur folkbiblioteken eventuellt kan lyfta fram sådan litteratur. 

Den tidigare frågan – huruvida folkbibliotek, enligt dem, har ett ansvar att främja böcker 

utgivna av mindre förlag – var ett sätt att se om folkbiblioteken känner till den situation som 

råder på bokmarknaden och hur de ser på den.  

4.2 Val av metod 

Valet av enkäter framför intervjuer beror på att rapporten syftade till att kartlägga relationen 

mellan folkbibliotek och förlag över hela landet. För att få en heltäckande bild av läget i 

Sverige föll valet på e-enkäter. Angivna tidsramar medgav inte intervjustudier i den 

omfattning som hade varit nödvändig för att erhålla samma heltäckande information. Metoden 

har förstås sina begränsningar. Dels saknas utrymme för följdfrågor och dels blir bortfallet 
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ganska stort,
57

 vilket även bekräftas av denna enkätundersökning. Svarsfrekvensen blev 

mindre än 50 procent men det finns sätt att öka svarsfrekvensen, exempelvis genom att skicka 

ut påminnelser.
58

 En påminnelse skickades ut under denna studie vilket fick till följd att 

svarsfrekvensen steg från 25 till 36 procent. Totalt 102 enkäter besvarades av de 280 bibliotek 

som omfattades av studien.  

Enkäten bestod av öppna frågor istället för slutna både för att undvika direkt 

påverkan av respondenternas svar men även för att öppna svar oftast ger mer information. 

Några av enkätfrågorna innehöll kompletterande information och exempel inom parentes. 

Tanken var att underlätta för svarspersonerna att bättre förstå frågan för att på så sätt få fler att 

svara.   

4.3 Etiska aspekter 

Alla svarspersoner utlovades anonymitet och sammanställningen av enkätsvaren har gjorts 

med hänsyn till detta. Varje bibliotek som har svarat på enkäten har därför tilldelats ett unikt 

nummer. Dessa nummer används för att hänvisa till citat hämtade från enkätsvaren. Numret 

anges inom parentes, till exempel (27). Detta betyder att citatet kommer från enkätsvar 

nummer 27. Numreringen var ett sätt att garantera svarspersonerna den anonymitet de initialt 

hade utlovats.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                           
57

 Allan Bryman. Samhällsvetenskapliga metoder, 231. 
58

 Ibid., 231-232. 
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5. Folkbibliotek och förlag: resultat 

Svarspersonerna har lite olika roller på biblioteken. De är bibliotekschefer, bibliotekarier och 

biblioteksassistenter. Några av dem ansvarar för medieinköp. Fortsättningsvis går alla för 

enkelhets skull under benämningen ”bibliotekarie.” Hädanefter kommer även termen 

folkbibliotek att ibland alterneras med kortformen bibliotek, som dock fortfarande avser 

folkbibliotek och ingenting annat. Vissa enkäter besvarades mer utförligt än andra och 

innehöll mer eller mindre uttömmande svar på samtliga frågor, medan andra enkäter endast 

innehöll svar på frågan ett, det vill säga utifrån vilka kriterier biblioteket köper in skönlitterära 

vuxenböcker. Tre enkäter besvarades med en allmän kommentar om förlag och bibliotekets 

bokinköp. Självklart räknades dessa enkäter in i studien då de innehöll värdefulla insikter och 

tänkvärda åsikter.    

Enkätsvaren kan grovt delas in i två grupper. Den ena gruppen kännetecknas av 

ganska detaljerade svar på samtliga frågor och svarspersonerna förefaller vara väl medvetna 

om den oligopoliska bokmarknaden och insatta i frågan. Enkätsvaren från den andra gruppen 

däremot, präglas av kortfattade eller inga svar alls på en del frågor. Här saknas reflektion 

kring tänkbara konsekvenser av rådande villkor på bokmarknaden, vilket antyder att 

svarspersonerna ej särskilt väl har följt med i den aktuella debatten.    

5.1 Inköpsprinciper på folkbibliotek 
Frågan om vilka kriterier folkbiblioteken tillämpar för att köpa in vuxenskönlitteratur har fått 

tämligen utförliga svar jämfört med de andra frågorna. Av enkätsvaren framgår att pris inte är 

en avgörande faktor i inköpsprocessen i och med att ”de flesta skönlitterära böckerna ligger 

på i stort sett samma prisnivå” (16). Några bibliotek nämner dock att ekonomiska 

förhållanden sätter gränser för vad och hur mycket ett bibliotek kan köpa in.  

 Inte heller förlagstillhörighet har någon större betydelse under inköpsprocessen. 

En respondent nämner att de ”kan titta lite extra på norrländska förlag” (42). En bibliotekarie 

på ett annat folkbibliotek med ansvar för litteraturinköp, skriver att det är viktigt ”att hitta 

böcker från små förlag […]som är litterärt och kulturhistoriskt viktiga” (1) i och med att en 

stor del av ”önskemålen är kommersiella böcker” (1). Bibliotekarien försöker alltså hitta 

alternativa böcker utgivna av mindre förlag. Förtydligas bör att biblioteksverksamhet bedrivs i 

kommunal regi vilket betyder att huvuddelen av biblioteken är beroende av leverantörer som 

har upphandlats på kommunal nivå. Bara i undantagsfall kan biblioteken köpa böcker från 

annat håll. Majoriteten av svarspersonerna menar att det finns viktigare urvalsprinciper än 

förlag. Ett exempel som ges är mångfald.  
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 Mångfald i beståndet när det gäller genre, stil, språk med mera är ett viktigt 

urvalskriterium, menar svarspersonerna. Att köpa böcker som kommer från andra 

språkområden än det anglosaxiska och att balansera den populära deckargenren med andra 

genrer är några exempel på hur bibliotekspersonalen försöker säkerställa mångfald på 

biblioteken, visar enkätsvaren. Biblioteken försöker även ha bredd i sina samlingar. Således 

köper de även in smalare litteratur. Sådan litteratur bör finnas på ett bibliotek eftersom 

smalare titlar kan vara svåra att komma över på annat håll, skriver en bibliotekarie (44). 

Biblioteken strävar efter att ha brett urval av skönlitteratur vilket ekonomin ibland inte alltid 

medger fullt ut. Den bredare litteraturen är mer gångbar på folkbiblioteken och därför 

prioriteras den högre, medan smalare titlar företrädesvis lånas, köps in via inköpsförlag eller 

förvärvas genom Kulturrådet, visar enkätsvaren. Trots att efterfrågan inte är stor på smalare 

litteratur försöker biblioteken ändå hitta en balans mellan den bredare och den smalare 

litteraturen vid inköp: 

- Och vi försöker även tillgodose mångfalden, dvs vi köper in ”smala” böcker och udda genrer, böcker 

som vi inte tror kommer att läsas av många. (71) 

- Köper naturligtvis ”smalare” böcker också som det kan finnas intresse för. (84) 

- Biblioteket bör även kunna erbjuda ”smal” skönlitteratur. (32) 

 

Dessutom får folkbiblioteken cirka 800 titlar varje år från Kulturrådet. Dessa titlar ges både 

litteratur- och distributionsstöd. Oftast handlar det om smalare litteratur från mindre förlag.  

Kvalité är en annan urvalsprincip som förekommer bland respondenternas svar. 

Majoriteten av biblioteken anser att kvalité är en viktig del i inköpsprocessen och därför 

försöker de köpa in böcker av hög kvalité. För att bedöma kvalitén använder sig 

bibliotekspersonalen av Bibliotektjänsts sambindningslistor med lektörsomdömen, 

recensioner i dagspressen, med mera. Det händer dock att omdömen ibland skiljer sig mellan 

olika recensenter. En respondent exemplifierar detta genom att nämna boken Tomten är 

vaken. I Btj-listan ges boken ett gott omdöme medan den får bottenbetyg av en SvD-recensent 

(40). Catharina Stenberg uppmärksammar detta och skriver att ”bibliotekens inköpare riskerar 

att bli alltför beroende av sambindningsrecensionerna.”
59

 Därför är det positivt att 

bibliotekarierna läser även andra recensioner. Svarspersonerna utgår även från egna 

kunskaper och erfarenheter vid värderingen av bokens kvalité.  

Några respondenter menar att kvalité är svårt att bedöma och att det spelar ”en 

väsentligt mindre roll idag än tidigare”(8). Fram till 60-talet var ”de svenska folkbibliotekens 

inköpspolitik restriktiv”
60

 och präglades av ”en klart kvalitetsinriktad linje vad gällde 

                                                           
59

 Catharina Stenberg. Litteraturpolitik och kultur, 28.  
60

 Lars G. Andersson. Det mållösa biblioteket, 98. 
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skönlitteraturen,”
61

 men efter 60-talet har inköpspolitiken blivit mer liberal. Betydelsen av 

kvalité har alltså minskat markant den senaste tiden, något som enkätsvaren bekräftar: 

- Kvalité är ett svårt begrepp, det är nog inte längre styrande som för många år sedan. (57) 

- Vi resonerar inte kring begreppet kvalité. (60) 

- Kvalitetsdiskussionerna är mycket färre nuförtiden än när jag var ny för tjugo år sedan. (61) 

- Vi köper förstås inte in allt och därför görs ett slags kvalitéurval men tyvärr för vi inte sådana 

diskussioner i någon större omfattning. (64) 

 

Innebörden av detta är dock inte att kvalité är något oväsentligt. Några respondenter nämner 

att de exempelvis skulle neka att köpa in böcker från förlag som Harlequin, som främst ger ut 

romantiska böcker avsedda för kvinnliga läsare. Förvisso agerar folkbiblioteken inte längre 

som förmyndare och deras verksamhet präglas inte längre av folkbildning i samma 

utsträckning som förr men folkbiblioteken anser ändå att det är betydelsefullt att inte köpa in 

”dålig” litteratur. 

Ytterligare ett kriterium som styr inköpen på folkbiblioteken är låntagarnas 

önskemål. Så var dock inte fallet för tjugo år sedan. I Biblioteket som serviceföretag som gavs 

ut 1992 skriver författarna Christer Bergqvist och Jan Herstad att en av bristerna på 

biblioteken är att de inte har varit ”särskilt lyhörda för inköpsförslag och inte heller uppmanat 

till inköpsförslag”
62

 och att deras inköpspolitik är mer ”beståndscentrerad än 

kundcentrerad.”
63

 I denna undersökning nämner så gott som alla svarspersoner låntagarnas 

önskemål som ett av de viktigaste urvalskriterierna. De flesta inköpsförslagen resulterar i 

inköp så länge boken har fått någorlunda bra kritik:  

- De allra flesta låntagarönskemålen köps in. (17) 

- Sen köper vi även in i stort sett alla inköpsförslag vi får. (25) 

- Vi lägger stor vikt vid låntagarönskemål och köper i stort sett allt som efterfrågas. (36) 

- Nästan alla inköpsförslag vi får resulterar i ett inköp. (58) 

 

Om ett föreslaget inköp på något sätt uppfattas som rasistiskt, sexistiskt eller stötande avslås 

det. Svarspersonerna köper inte heller in litteratur som de har ”väldigt mycket av[…], till 

exempel lchf-böcker
64

” (24), framgår av enkätsvaren. Detta gäller dock inte skönlitterära 

böcker som köps in i flera exemplar för att korta låneköerna. Dagens bibliotekarie är lyhörd 

för låntagarnas önskemål i större utsträckning och folkbibliotekens inköpspolitik är mer 

konsumentinriktad än förut.  

Enkätsvaren visar att bibliotekarierna utgår mycket från egna erfarenheter och 

kunskaper om vilka behov som finns hos deras låntagare. I en kommun finns det exempelvis 

                                                           
61

 Ibid.  
62

 Christer Bergqvist och Jan Herstad. ”GÖK-projektet”, 31. 
63

 Ibid.  
64

 LCHF står för ”Low Carb High Fat” och är en sorts diet.  
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många distansstuderande och därmed köper biblioteket in mer kurslitteratur än genomsnittliga 

bibliotek, skriver en respondent (41). En annan bibliotekarie uppger att de har många 

flyktingar, vars behov de försöker tillgodose (86).   

För att kunna erbjuda låntagarna aktuell litteratur och hålla sig à jour med de 

senaste litterära nyheterna ägnar sig svarspersonerna åt omvärldsbevakning, vilket framgår av 

enkätsvaren. De läser recensioner i dagspressen, följer bloggar, lyssnar på radio, tittar på TV 

och läser själva. De bevakar även utgivningen av den smalare litteraturen. Bibliotekarierna är 

ganska aktiva på det litterära fältet men oftast förlitar de sig på åsikter från andra inom fältet, 

exempelvis Btj:s lektörer.  

 

5.2 Förlag som dominerar folkbibliotekens inköpslistor  
Många bibliotekarier hade svårt att räkna upp tre förlag som dominerar deras inköpslistor 

eftersom de inte köper böcker utifrån förlag. Av enkätsvaren framgår att de inte ens vet om 

det är möjligt att ta fram sådan statistik men många gissar att de stora förlagen dominerar. En 

del bibliotekarier nämner inga konkreta förlag, utan endast de leverantörer de köper ifrån 

såsom BTJ, Bokus, AdLibris och lokala bokhandlar. Bonnierförlagen, Norstedts, Natur & 

Kultur, Forum, Piratförlaget, W & W är de förlag som oftast återfinns bland svaren. Viktigt 

att understryka är att respondenterna har nämnt de förlag de tror dominerar deras inköpslistor, 

vilket inte nödvändigtvis är detsamma som vilka förlag som faktiskt dominerar eftersom 

vetenskapliga belägg för att dra sådana slutsatser saknas.  

 Sammanställningen av de förlag som folkbiblioteken anger motsvarar i stort de 

förhållanden som råder på den svenska bokmarkanden. Storförlagen dominerar. Det finns 

några anledningar till detta, enligt svarspersonerna. Först och främst har storförlagen ”den 

största utgivningen och är marknadsledande ekonomiskt och massmedialt” (1). Dessutom ger 

dessa förlag ut ”bra böcker, författare som läses och efterfrågas” (59). Att de stora förlagen 

dominerar beror inte minst på det faktum att biblioteken köper in mycket litteratur utifrån 

låntagarnas önskemål. Låntagarnas önskemål påverkas ju av de stora förlagens 

marknadsföring, vilket även några av svarspersoner påpekar: 

- Däremot styrs ju låntagarnas inköpsönskemål delvis av de stora förlagens större möjligheter till 

marknadsföring. (28) 

- De [stora förlag] har störst titelbredd och exponeras mest i media. Folk hör talas om dem och efterfrågar 

dem hos oss. 
 
(37) 

- De stora förlagen styr markanden med marknadsföring.  (57) 

- Det som efterfrågas är ju sådant som förlag och media lyft fram. Små förlag har ju ofta inte samma 

mediala möjligheter. Större förlag har större möjligheter att visa upp sig för allmänheten. (69) 

- Marknadsföring från förlagen. (75) 

- Låntagarna kommer ofta med inköpsförslag utifrån hur nya böcker har lanserats i TV, tidningar, webb 

och det är väl så att de stora bokförlagen syns mycket
.
. (82) 
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- Dessa förlag ger också ut mycket böcker och gör mycket reklam för både sina titlar och författare, 

därmed ökar chansen för att boken ska komma som inköpsförslag från låntagare eller plockas upp och 

recenseras. (14) 

 

Låntagarna är aktiva och efterfrågar sådant som det pratas om i TV och på radio och som 

recenseras i pressen. De stora förlagen har naturligtvis större möjligheter att synas och höras 

både i TV, radio och i pressen. Kommersiella böcker som ”Bonniers och Norstedts driver 

fram med hjälp av agenter” (1) köps in på biblioteken utan några större funderingar eller 

invändningar bara de anses efterfrågade. 

 

5.3 Mindre förlag på folkbibliotek 

Liksom var fallet med frågan om vilka förlag som dominerar bibliotekens inköpslistor har 

många bibliotek valt att hoppa över frågan om mindre förlag på grund av att de inte tänker i 

banor av förlag när de gör sina inköp. Av de förlag som trots allt nämns i enkäten återkommer 

följande mindre förlag i svaren: Sekwa, Grate, Brombergs, Tranan, Kabusa, Damm, Nypon, 

LL och några andra. Det finns en uppsjö mindre förlag som biblioteken köper böcker ifrån 

antingen direkt eller via upphandlade inköpskanaler. Biblioteken väljer mindre förlag när de 

behöver lite mer specialiserad litteratur eftersom många små förlag är nischade. LL-förlaget 

ger exempelvis ut lättlästa böcker medan Sekwa-förlaget är känt för bra översättningar från 

franska. Många bibliotekarier nämner lokala förlag som de ibland köper ifrån eftersom deras 

böcker är skrivna av lokala författare, har lokal anknytning och på ett eller annat sätt berör 

den kommun eller det län biblioteket tillhör. En del respondenter skriver att de bevakar 

mindre förlag och deras utgivning för att kunna garantera bredd i beståndet eftersom en del 

mindre förlag inte finns på bibliotekens upphandlade inköpskanaler som till exempel 

AdLibris. Mindre förlag ger ut kvalitetslitteratur och erbjuder mer intressanta titlar än de 

kommersiella förlagen, anser vissa svarspersoner.  

 

5.4 Folkbibliotekens ansvar för smalare litteratur 

Den näst sista enkätfrågan - som gäller om folkbibliotek har ett särskilt ansvar för böcker som 

utges av mindre förlag - var nog lite olyckligt formulerad. En del respondenter tolkade 

nämligen frågan ”har folkbiblioteken ett ansvar att främja böcker utgivna av mindre förlag?” 

som ”har folkbiblioteken ett ansvar att främja mindre förlag?” Tänkbart är att respondenterna 

läste frågan för hastigt. Dessutom fokuserar de andra frågorna på just förlag vilket också kan 

ha lett till att svarspersonerna hade temat i huvudet när de svarade. Med facit i hand hade nog 

en formulering i stil med ”har folkbiblioteken ett särskilt ansvar att stödja smalare litteratur?” 
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varit tydligare. Trots den olyckliga formuleringen besvarades frågan av en majoritet av 

respondenterna, vilket har bidragit till att folkbibliotekens attityd gentemot mindre förlag och 

smalare litteratur kan skönjas. Fem respondenter avstod helt från att besvara frågan. Av de 

som uppfattade frågan korrekt är ungefär en tredjedel osäkra på om folkbibliotek har något 

ansvar. De skriver att det bland annat är kvalité och efterfrågan som är det viktigaste i 

inköpsprocessen och inte förlaget. Även här kanske svaren skulle ha blivit annorlunda om 

frågan varit tydligare formulerad, men det är förstås svårt att veta.    

 Några bibliotekarier menar att det främst är inköpskällorna, såsom Btj, som ska 

se till att sambindningslistorna rymmer ett så brett spektrum av litteratur som möjligt, vilket 

innefattar böcker från mindre kvalitetsförlag.  Ytterligare en åsikt från några bibliotekarier är 

att det främst är en kulturpolitisk fråga ämnad för statliga myndigheter som Kulturnämnden 

och deras representanter att ta itu med. Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth skriver i sin 

replik på Kristoffer Linds debattartikel i SvD att 

En central utgångspunkt för regeringens kulturpolitik är att stödja yttrandefrihet, pluralism och 

tillgång till kvalitetslitteratur. Det innebär att det ska finnas en väl fungerande marknad för 

böcker, med ett stort antal oberoende aktörer och en bred utgivning
65

. 

 

Den svenska bokmarknaden domineras av några få stora förlag. Men det innebär inte att det 

idag ges ut mindre böcker. Bred utgivning liksom kvalitetslitteratur finns fortfarande men 

överskuggas allt mer av storförlagen och deras marknadsföring. Många småförlag gör ”en 

kulturgärning genom att ge ut skönlitteratur från olika länder och genom att ge ut klassiker 

och ”smal” litteratur” (73) och därför är det en berättigad fråga att ställa huruvida politikerna 

har ett ansvar att lyfta fram och stödja den smala litteraturen. Förvisso stödjer Kulturrådet 

mindre förlag genom litteratur- och distributionsstöd men dessa titlar får inte samma mediala 

genomslagskraft. En fråga värd att begrunda är om det inte vore bättre med många aktörer på 

bokmarknaden, precis som kulturministern påpekar, istället för några få stora så att alla kan 

konkurrera på likartade villkor.  

Av respondenterna svarar en tredjedel att det inte är folkbibliotekens uppgift att 

främja böcker utgivna av mindre förlag. Tilläggas bör att de som har svarat ”nej” på frågan 

huruvida folkbibliotek har ett ansvar att främja böcker utgivna av mindre förlag har tolkat 

frågan på ett annat sätt än det avsedda. De uppfattade frågan som ”har folkbibliotek ett ansvar 

att stödja mindre förlag?” I de fall där svarspersonerna har motiverat sina svar framkommer 

att små folkbibliotek saknar möjlighet att göra det eftersom de har begränsade ekonomiska 
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resurser. Folkbiblioteken har under rådande ekonomiska förhållanden i stort sett endast råd att 

köpa in efterfrågad litteratur: 

- Vi […] anser oss inte ha uppdraget att köpa hyllvärmare för att stötta förlagen. (38) 

- Javisst, om efterfrågan finns.  (77) 

- Ja, men begränsade resurser gör det svårt med sådana riktade inköp om det inte finns ett 

tydligt låntagarintresse.  (75) 

- Vi ska erbjuda en bredd, gärna det oväntade till våra besökare. […] Men vi har en 

verklighet att förhålla oss till, där varje olånat exemplar kostar oss mycket pengar, 

inköp, hantering, hyllplats, gallring… (79). 

- Som litet folkbibliotek kan vi inte ta det ansvaret. Vi har inte plats för hyllvärmare. I 

den mån de ger ut böcker som många vill läsa köper vi dem oavsett vem som ger ut 

dem. (7) 

 

Respondenterna menar att det viktigaste är att köpa böcker av hög kvalité och som efterfrågas. 

Ett sådant resonemang är förstås klokt. Det vore givetvis orimligt att köpa in böcker enbart 

baserat på förlagstillhörighet! En aspekt försvinner dock i detta resonemang. Nämligen att det 

allt som oftast är mindre förlag som ger ut smalare litteratur av hög kvalité. Att ta in böcker 

från mindre förlag är därmed ett sätt att garantera bredd i folkbibliotekens bestånd, vilket 

framhålls av de respondenter som anser att biblioteken har ett ansvar att främja böcker från 

mindre förlag. De menar att folkbiblioteken har ett ansvar ”för att även udda och smal 

litteratur finns på biblioteken och det är ofta små förlag som ger ut den typen av litteratur” (3). 

Vidare motiverar svarspersonerna varför det är viktigt att uppmärksamma sådana böcker: 

- Det motverkar likformigheten. (8) 

- [Mindre förlag] ger ofta ut smalare kvalitetslitteratur som kan vara svårare att hitta för 

läsarna, bibliotek bör lyfta fram. (22) 

- Vi ska erbjuda en bredd till våra låntagare och inte bara den kommersiellt gångbara 

litteraturen. (46) 

- Detta för att erbjuda låntagare en bredd i utbudet och möjlighet att upptäcka titlar och 

författarskap som ej har så stor genomslagskraft i media. (56) 

- Vi har ett ansvar att visa på mångfald inom olika områden och inte vara ”mainstream”. 

Också för att ge våra besökare valmöjligheter, att visa på litteratur de kanske inte 

känner till. (57)  

- Det motverkar ensidighet och medverkar till kulturell mångfald
. 
(87) 

 

Svarspersonerna betonar vikten av att kunna erbjuda låntagarna inte bara kommersiell 

litteratur utan även smalare litteratur som i stort är okänd för allmänheten eftersom den ”inte 

visas upp på varuhus och bensinmackar” (46). Folkbiblioteken ska inte förvandlas till 

bokhandlar där bara det senaste och populäraste finns, skriver en bibliotekarie (25). En annan 

bibliotekarie poängterar att ”biblioteken har ett stort ansvar att inte bara köpa det mest 

efterfrågade, utan även media som står sig länge och kanske blir blivande klassiker” (29). 

Svarspersonerna tycks eniga om att ”folkbiblioteken har […] ett ansvar för sådana böcker som 
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inte exponeras på så många olika platser som massmarknadslitteraturen eller de hårt lanserade 

populärförfattarna och bokklubbsböckerna.”
66

 

 Trots att bibliotekarierna tycker att folkbiblioteken har ett ansvar för den 

smalare litteraturen inser de att det handlar om en balansgång mellan ”att köpa de mest 

efterfrågade titlarna och samtidigt visa på alternativen” (36). Folkbiblioteken har begränsade 

resurser och låntagarnas behov och önskemål måste tillgodoses för att låntagarna ska vara 

nöjda med servicen vilket nog är en förutsättning för att de ska fortsätta nyttja biblioteken. 

Som tidigare nämnts efterfrågar låntagarna mest böcker som är omtalade i TV-program som 

till exempel Babel eller som på andra sätt uppmärksammas i media.  Det är dock bara en 

bråkdel av hela utgivningen
67

 som ges sådan uppmärksamhet, skriver Höglund och Klingberg 

och ”därför är den allra största delen av bokutgivningen okänd för de flesta människor”
68

. 

Därför måste den smalare litteraturen synliggöras mer.  

 

5.5 Främjande av smalare litteratur: folkbibliotekens förslag 

De respondenter som tycker att det ingår i folkbibliotekens uppgift att lyfta fram smalare titlar 

för att kunna garantera bredd i beståndet har även kommit med förslag på hur detta kan göras. 

Två respondenter skriver att de behöver större budgetar för att kunna främja böcker utgivna 

av mindre förlag. Några nämner omvärldsbevakning som ett sätt att stödja den smalare 

litteraturen. De menar att ”pärlor” kan upptäckas genom bevakning av bokutgivningen i stort, 

oavsett om det gäller böcker från stora förlag eller från mindre förlag. Att skylta med och visa 

upp smalare titlar på biblioteken är ytterligare en väg att gå, liksom bokprat och 

författarbesök. En bibliotekarie föreslår att folkbiblioteken skulle kunna ordna program och 

”puffa för småförlagens ofta kvalitativt intressanta utgivning” (1) men personen lägger till att 

”tyvärr är låntagarna inte så intresserade eftersom vi lever i ett genomkommersialiserat 

samhälle där grupptrycket är hårt.” Resonemanget överensstämmer med Hallberg et al. som 

skriver att ”Det är inte biblioteken, som sviker kvalitetslitteraturen. Det är publiken, 

låntagarna.”
69

 Författarna menar att det finns gott om kvalitativ skönlitteratur på 

folkbiblioteken. Problemet är att allmänheten inte efterfrågar den. Trots det bedömer 

folkbiblioteken att det är viktigt att folk läser även den smalare litteraturen och därigenom 

kommer i kontakt med finkultur som bland annat Bourdieu anser vara en riktig företeelse
70
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och inte bara ett tomt begrepp. Folkbiblioteken är en av de institutioner som har möjlighet att 

”föra ut finkulturen till folket.”
71

 Själva begreppet ”föra ut” tyder på att någon, exempelvis 

låntagarna, lider brist på något och någon, exempelvis folkbiblioteken, kan råda bot på den.  

 Samtidigt som folkbiblioteken har verktygen för att ”föra ut finkulturen” till 

folket framgår av enkätsvaren att folkbiblioteken främst strävar efter ett brett utbud för alla 

smaker, både ”fin” litteratur och mainstream. Enligt Bourdieu är smak ett uttryck för olika 

sociala livsstilar som ger uttryck för en position i en kollektiv livsstil.
72

 Vidare hävdar han att 

”smakändringar representerar social rörlighet.”
73

 Mot bakgrund av hans teori betyder det att 

för att få folk att läsa och intressera sig för den smalare litteraturen krävs det att de förflyttar 

sig till en högre position i samhället. Bourdieu menar att personer från högre samhällsskick 

brukar finkultur, däribland smalare litteratur, i högre grad än de som befinner sig på lägre 

nivåer i samhället. Tilläggas bör att Bourdieus teori om smak och social tillhörlighet utgår 

från franska förhållanden och därför är det inte givet att detsamma gäller för Sverige och 

svenska förhållanden. Det som kanske behövs för att få folk att läsa smalare titlar i större 

utsträckning är just bättre exponering av den smalare litteraturen som idag verkar föra en 

tynande tillvaro i skuggan av det massiva utbudet och storförlagens marknadsföring. 
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6. Slutsatser  

Den svenska inköpspolitiken på folkbiblioteken har förändrats avsevärt sedan 60-talet då den 

var väldigt restriktiv och präglades av en strikt kvalitetslinje. Dagens inköpspolitik är liberal i 

den meningen att den är mer konsumentinriktad. Mycket köps in efter önskemål från 

låntagare förutsatt att boken har fått bra kritik, det vill säga håller relativt hög kvalité. Att ha 

mångfald och bredd i beståndet är ytterligare två kriterier som avgör vad som köps in.  

 De stora förlagen som Bonnier och Norstedts dominerar folkbibliotekens 

inköpslistor. Detta beror dels på deras stora utgivning och breda utbud och dels på deras 

möjlighet att marknadsföra sina titlar. Folk vill läsa böcker de har hört talas om i media. De 

små förlagen har tyvärr inte samma genomslagskraft i media vilket leder till att deras 

utgivning är relativt okänd för den stora allmänheten och därför efterfrågas de smalare titlarna 

i betydligt mindre utsträckning på folkbiblioteken än de kommersiella böckerna. Trots det 

köper folkbiblioteken in även mindre efterfrågade böcker i den mån det finns pengar. En del 

smalare litteratur får folkbiblioteken från Kulturrådet som stödköper böcker från mindre 

förlag som sedan distribueras till folkbiblioteken gratis.  

 På frågan huruvida folkbiblioteken har ett ansvar att uppmärksamma böcker 

utgivna av mindre förlag kan folkbiblioteken delas in i tre grupper. Ett fåtal av biblioteken 

besvarar inte frågan eller svarar på ett sådant sätt att deras inställning i frågan är svårbestämd. 

En annan grupp anser sig inte ha något ansvar. Det är främst mindre bibliotek med ansträngd 

ekonomi som har denna inställning. Enligt dem är det en kulturpolitisk fråga och 

folkbiblioteken ska inte blanda sig i politiken utan endast finnas där för sina låntagare.  

Den sista gruppen tycker däremot att det är viktigt att aktivt lyfta fram böcker 

som ges ut av mindre förlag för att visa på alternativ till massmarknadslitteraturen. Dessa 

bibliotek anser sig ha ett ansvar att tillhandahålla inte bara det senaste och populäraste utan 

även lite udda och smalare titlar eftersom det motverkar likriktning. Detta kan göras, skriver 

de i enkäten, genom olika program som författarträffar och bättre skyltning och exponering av 

den smalare litteraturen. Hur väl ut sådana försök skulle slå är en annan fråga.   

Sammanfattningsvis tycks folkbiblioteken befinna sig i en bekymmersam situation på det 

litterära fältet. Folkbiblioteken försöker tillgodose låntagarnas behov även om det då oftast 

handlar om mainstreamböcker. Biblioteken är beroende av sina låntagare och det är viktigt att 

behålla ”gamla” låntagare samt locka till sig nya eftersom folkbibliotekens anslag bland annat 

bygger på utlåningsstatistik. Samtidigt som folkbiblioteken strävar efter att ha nöjda låntagare 

som med jämna mellanrum återkommer försöker de slå vakt om den smalare litteraturen. Att 

inte tappa sin ställning som kulturell institution som står för litterär mångfald och samtidigt 
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tillgodose låntagarnas behov är ingen lätt uppgift för folkbiblioteken. Att förena det ena med 

det andra fordrar både ekonomiska resurser, tid och kunskap, vilket kan vara en möjlig 

förklaring till varför mindre bibliotek till skillnad från de större inte anser sig ha något ansvar 

att främja böcker från mindre förlag. De väljer den lättare, konsumentinriktade vägen. För 

folkbibliotekens del handlar det om att balansera mellan å ena sidan storförlagens 

massmarknadslitteratur och de mindre förlagens kvalitetslitteratur å den andra.  

Folkbiblioteken kan sägas befinna sig någonstans i mitten på det litterära fältet där 

folkbiblioteken försöker finna en jämvikt mellan två poler i sin verksamhet. Hur lyckosamma 

folkbiblioteken är på att hantera denna uppgift återstår för framtida studier att utröna. 

 

 

På den svenska bokmarknaden ”...där allt fler springer efter samma snöboll, i något som 

snarast kan liknas vid en litterär lavin nedför bästsäljarismens brant…”
74

 är biblioteken en 

viktig motvikt för att smalare litteratur även fortsättningsvis ska finnas och synas!  
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Bilaga A – enkätfrågor 

 

1a. Enligt vilka principer köper ni in vuxen skönlitteratur (exempelvis låntagarönskemål, 

kvalité (hur bedöms i sådant fall detta?), pris, mångfald, förlag, genre med mera)? 

 

 

2. Nämn tre förlag som dominerar er inköpslista. 

 

 

3. Varför är det just dessa förlag (som du nämner i fråga 2)? Vad beror det på (till exempel 

slumpen, medvetna val, pris med mera)? 

 

 

4a. Vilka mindre förlag köper ni in böcker (vuxen skönlitteratur) ifrån?  

 

 

4b. Varför just dessa mindre förlag? 

 

  

5a. Tycker du/ditt bibliotek att folkbibliotek har ett ansvar att främja böcker som utges av 

mindre förlag? Varför? 

 

 

5b. På vilket sätt kan folkbibliotek eventuellt göra detta? 
 

 


