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Abstrakt 

In this bachelor thesis, strategies used for collection development in Swedish public 

libraries are presented. Librarians from four different libraries from cities of different 

sizes are interviewed about the way they manage acquisitions, users’ requests for books, 

and other collection development related tasks.  

 

Ranganathan’s five laws for libraries, which are his guidelines for how libraries should 

work, are used in the analysis, where they are compared to the views of the librarians 

who are interviewed for this study.  

 

The results showed that the different librarians used similar tools when building their 

collections, and that the most prominent thing they all cited as most important to have in 

mind was the needs of the libraries users. 
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 1. Inledning 

I den här kandidatuppsatsen kommer vi att undersöka hur arbetsprocessen kring inköp 

av medier kan se ut utifrån intervjuer och medieplaner. Det som kommer att belysas i 

den här studien är vilka strategier och prioriteringar som görs vid inköp av medier. De 

kommer att analyseras utifrån intervjuer som vi har genomfört med ett flertal 

bibliotekarier som har inköpsansvar på olika folkbibliotek. De är i varierande storlek. 

Det som sedan kommer att analyseras är om det finns några skillnader och/eller likheter 

mellan kommunerna i arbetet med inköp av medier. 

  

Collection development (medieplanering) anser vi har en relevans för oss som blivande 

bibliotekarier att studera eftersom det är av vikt att förstå hur det bakomliggande arbetet 

på ett folkbibliotek bedrivs. Det är viktigt för oss att undersöka också för att se vikten av 

att sammanföra efterfrågan av medier med användares behov. Utifrån en demokratisk 

synvinkel är det även viktigt att studera urvalsprocessen av medier och därav vilken typ 

av medier som köps in, samt på vilka grunder som folkbiblioteken väljer att inte köpa 

andra typer av medier. Vi har tidigare gjort en skoluppgift som gick ut på att genomföra 

en begränsad forskningsöversikt över collection development. Genom att lära oss om 

collection development fick vi ett större intresse för området och nya kunskaper kring 

hur det är att arbeta med det. 

  

Begreppet collection development skulle kunna översättas till svenska som 

medieplanering. Begreppet syftar på arbetet med bibliotekens mediebestånd, på olika 

sätt. Arbetsuppgifter skulle kunna vara att utveckla, utöka och förbättra bibliotekens 

samlingar (Phillips & Williams, 2004, s. 274). En mer ingående och praktisk definition 

av begreppet collection development presenteras i artikeln Collection Development 

Embraces the Digital Age, och kan ses som en metod för hur bibliotekarier kan arbeta 

med inköp och urval av medier. I artikeln redogör Phillips och Williams för 

arbetssysslor som ansvar för budget, gallring av medier och att utvärdera användarnas 

behov av medier. Det som de här aktiviteterna har gemensamt är att de har med 

bibliotekets mediebestånd att göra, och hur det skall utvecklas och hanteras på bästa 

möjliga sätt (Phillips & Williams, 2004, s. 274). 

  

1.1 Bakgrund 
Den nya svenska bibliotekslagen bearbetades av Riksdagen 2013-10-31 och blev 

offentligt satt i bruk den 1 januari 2014. Den äldre bibliotekslagen antogs 1996 

(Regeringskansliet, 2012). Det är kommunerna i Sverige som ansvarar för 

folkbiblioteken. Enligt den nya bibliotekslagen, som antogs 2013, skall folkbiblioteken 

tillhandahålla medier och tjänster som genomsyras av “allsidighet och kvalitet” (SFS 

2013:801). Folkbiblioteken skall lägga extra stort fokus på ungdomar och barn genom 

att försöka erbjuda dem medier som tillgodoser deras behov och förutsättningar. 

Folkbibliotekens bör även försöka stimulera dessa grupper till läsning. De prioriterade 

grupper som räknas upp är “personer med funktionsnedsättning” och “de nationella 

minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska.” (SFS 2013:801) 

  

Åsa Söderlind och Gullvor Elf (2014, s. 9) skriver i en rapport för Svensk 

Biblioteksförening att det är bibliotekslagen tillsammans med de etiska reglerna för 

bibliotek som tagits fram av IFLA som bildar “ett ramverk för bibliotekens verksamhet 

och det mediestrategiska arbetet”. I IFLAs riktlinjer är det fokus på bland annat alla 

människors behov och rätt till information, och “alla människors rätt till åsiktsfrihet, 
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yttrandefrihet samt att söka, ta emot och sprida information” (IFLA, 2012, s. 1). 

Biblioteken ska även motverka diskriminering, och bland annat ska bibliotekarier 

respektera “landets språkliga minoriteter och deras rätt att få tillgång till information på 

det egna språket” (IFLA, 2012, s. 2). 

  

Enligt riktlinjerna får bibliotekariernas åsikter inte påverka deras arbete, och de ska 

förhålla sig “strikt objektiva och opartiska vad gäller insamling, tillgång och service. 

Objektivitet leder till bäst balanserade samling och tillgång till information” (IFLA, 

2012, s. 4).  

  

Kontroversiella böcker är något som diskuteras på biblioteken i Sverige och tidigare 

under februari månad 2017 var det uppe på bordet att ett folkbiblioteket i Ekerö valde 

att inte köpa in boken Massutmaning, skriven av nationalekonomen Tino Sanandaji. 

Hugo Lindkvist (2017, 10 mars) skriver om detta i en artikel från mars 2017 i Dagens 

Nyheter. Folkbiblioteket på Ekerö hade fått ett inköpsförslag från en användare 

angående boken och därefter var det en arbetsgrupp som arbetar med inköp som tog 

beslutet att inte köpa in den. Det var kvalitetsskäl som biblioteket uppgav som 

anledning till att de valde att inte köpa in boken: “Enligt våra rutiner tittade de efter 

recensioner och lektörsutlåtanden. De hittade ingenting i det läget och beslutade att 

kvaliteten på boken inte kunde säkras”, berättar Sophie Wallebo, bibliotekschef vid 

Ekerö bibliotek, i artikeln. 

  

Det var sedan en bibliotekarie som besvarade via mejl och telefon till användaren att 

boken inte uppfyllde de riklinjer som Ekerö bibliotek har för inköp, och även på vilka 

grunder de valde att inte köpa in den. Mejlet fick sedan spridning, genom att den lades 

upp på sidan Nyheter idag.  

  

Författaren själv till boken Massutmaning citerade och spred vissa delar ur mejlet på 

sociala medier och riktade beskyllningar mot biblioteket i Ekerö. Han begärde att få en 

ursäkt av biblioteket ifråga. Därefter fick biblioteket stöta på allt mer hat och 

anklagelser från omgivningen, även riktad mot anställda. Författaren Tino Sanandaji 

menar att kvalitetsmotivet för att inte köpa in hans bok är ett svepskäl och istället visar 

vikten av att göra en objektiv ståndpunkt.  

  

Slutligen beslutade kulturchefen i Ekerö kommun att köpa in boken trots allt, något som 

bibliotekschefen Sophie Wallebo står bakom. Biblioteket i Botkyrka köpte till en början 

in boken, dock så stoppade bibliotekschefen beslutet och valde att inte köpa in boken av 

kvalitetsskäl. Dock kan användarna fjärrlåna boken om de känner för det.  

  

Diskussionerna har även kommit upp på en högre nivå och Åsa Söderlind som är 

universitetetslektor vid Högskolan i Borås menar att det kan vara en utmaning för 

bibliotekarier att utforma ett utbud som användarna själva ska kunna ta ställning till. 

Det vill säga utbudet skall inte spegla vad bibliotekariernas personliga åsikter är av för 

sort. Biblioteken står inför olika typer av utmaningar, exempelvis inköpsförslag från 

användare i förhållande till bibliotekens demokratiska roll. Hur skall bibliotekerierna 

hantera inköpsförslagen där innehållet kan tyckas gå emot bibliotekens demokratiska 

roll? 

  



 

 

 

3 

Stormen kring Massutmaning är ett aktuellt exempel som visar på att arbetet med urval 

av medier på biblioteken kan vara både svårt och komplicerat. Det är även intressant 

eftersom det handlar om hur stort inflytande en användare kan förväntas ha på 

bibliotekets samlingar. 

  

1.2 Problemformulering 
Vi tror att arbetet med förvärv är komplicerat på grund av att det är problematiskt att 

tillfredsställa alla användares behov. Vi tror även att bibliotekarierna har begränsat med 

arbetstid vilket kan göra det svårt för dem att veta hur de ska prioritera vilka medier som 

bör köpas in. Det ges ut mycket litteratur vilket kan göra det svårt för bibliotekarier som 

har ansvar för inköp att veta hur de ska förhålla sig till det. 

  

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att belysa vilka olika strategier som finns för medieplanering 

samt vad bibliotekarierna väljer att prioritera vid inköp. Vi vill undersöka hur 

bibliotekarier ställer sig till arbetet med medieplanering. Vi vill också undersöka hur det 

praktiska arbetet avspeglas i bibliotekens medieplaner. Vilka likheter och skillnader 

finns det i bibliotekariers syn på arbetet med medieplanering? 

  

1.4 Frågeställningar 
Frågeställningarna är följande: 

  

 Hur ser arbetet med inköp av medier ut rent praktiskt? 

  

 Vad prioriteras i arbetet med inköp av medier? 

  

 Hur förhåller sig bibliotekarierna till användarna i arbetet med inköp av medier? 

  

1.5 Avgränsning 
I den här kandidatuppsatsen kommer det att läggas störst fokus på inköp av medier och 

det läggs mindre vikt vid relaterade arbetsuppgifter, som exempelvis gallring. Det är 

bibliotekariers syn på arbetet med medieplanering som står i centrum. I undersökningen 

tas exempelvis frågan upp om bibliotekariers syn på användarens medverkan vid 

förvärv av medier. Användares egna uppfattningar om hur stort inflytande de har över 

medieutbudet på biblioteket tas inte upp. Användaren tas endast upp i diskussionen om 

sambandet mellan bibliotekariers betraktelse på sina användare och hur inköp kan 

påverkas av det. Dock bör det sägas redan nu att vi själva inte har genomfört en sådan 

studie, utan den fakta som tas upp i kandidatuppsatsen angående användare och dess 

inverkan på mediehantering härrör från tidigare forskning. Ett närliggande området som 

inkluderas inom collection development är censur som vi väljer att beröra mindre 

utförligt i den här kandidatuppsatsen.  
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2. Tidigare forskning 

Här presenteras forskning som har med medieplanering att göra, men också annan 

litteratur och artiklar som är av relevans för uppsatsens ämne. 

  

2.1 Forskning om medieplanering 
Största delen av den forskningslitteratur om medieplanering och förvärv, eller collection 

development, som presenteras här är skriven på engelska, och en stor del av den är 

baserad på amerikanska bibliotek. Detta beror på att forskning om medieplanering på 

svenska som handlar om svenska bibliotek är betydligt svårare att hitta. Artiklar om 

collection development finns det många av på biblioteks- och informationsvetenskapliga 

databaser som LISA och LISTA, medan litteraturen om medieplanering på svenska 

verkar bestå till största delen av monografier vars syfte är att fungera som handböcker 

för biblioteken i deras praktiska arbete - som exempelvis Höglund och Klingbergs 

(2001) bok som nämns vidare under rubrik 2.6. 

  

Forskning om collection development är ofta centrerad kring akademiska bibliotek, inte 

folkbibliotek (Kelly 2015, s. 45). Undersökningar om olika akademiska bibliotek kan 

förstås även ha relevans för folkbiblioteken. Irene Ke, Wenli Gao och Jackie Bronicki 

skriver i artikeln Does Title-By-Title Selection Make a Difference? om vad det kan göra 

(2017, s. 36) för skillnad när medier väljs ut till förvärv titel-för-titel, på akademiska 

bibliotek. Studien de presenterar visar bland annat att böcker som valts ut titel-för-titel 

cirkulerar mer än de som valts ut på mer automatiserade sätt 

  

2.1.1 Mediepolicys 

Matthew Kelly (2015, s. 54) nämner även i sin artikel om collection development på 

folkbibliotek i Australien att det främst är bibliotekets medier och hur de ska värderas 

och väljas ut som står i centrum i policy-dokumenten. Användare och deras behov var 

enligt Kelly något som bibliotekarier upplevde som särskilt viktigt, men som inte fick 

lika stor plats i själva policydokumenten. 

  

Tony Horava och Michael Levine-Clark (2016,  s. 97) skriver i artikeln Current trends 

in collection development practices om en mindre studie de genomfört på akademiska 

bibliotek. Dock var deras studie begränsad, och hade inte mer än 16 svarande, så 

representativiteten i siffrorna kan lätt ifrågasättas. De flesta bibliotekarierna de 

tillfrågade uppgav i alla fall att deras mediepolicy korrekt avspeglar det faktiska arbetet 

med medieplanering på deras bibliotek. 

  

Horava och Levine-Clark (2016, s. 98) skriver om att arbetet med medieplanering 

förändrats, under den senare tiden bland annat på grund av att elektroniska resurser 

blivit viktigare. Detta syns även i förändringar i mediepolicys, och flera av de bibliotek 

Horava och Levine-Clark tillfrågade i sin studie uppgav att de gjort förändringar i sin 

mediepolicy för att anpassa den bättre för detta. En annan viktig anledning till 

förändringar i bibliotekens mediepolicys var att göra dem simplare och mer praktiska, 

så att de skulle vara lättare att arbeta utifrån. 

  

2.1.2 Censur 

Ett ämne som tas upp  i forskningen om medieplanering är censur. Kelly Taylor och 

David McMenemy (2012) redogör för hur censur spelar in i medieplaneringen på 
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folkbibliotek i Skottland. De skriver bland annat att en bra användbar medieplanering 

kan verka för att bibliotekarierna inte ska utföra så kallad självcensur i arbetet med 

inköp (Taylor & McMenemy, 2012, s. 158). Självcensur kan här handla om något så 

enkelt som att bibliotekariens egna åsikter eller egen boksmak spelar in i valet av 

böcker. 

  

2.1.3 Inköpsförslag och användarstyrning 

Enligt en artikel av Judith Nixon, Robert Freeman och Suzanne Ward (2010, s. 120) har 

användares inflytande på bibliotekets samlingar i allmänhet blivit större sedan vi gick in 

i 2000-talet. Det har enligt dem blivit till något självklart att användare ska kunna ge 

förslag på böcker för biblioteken att köpa in. Artikeln visar även att det finns studier 

som visar på att de böcker som köpts in efter förslag från användare ofta passar bra in i 

samlingen, och ofta cirkulerar mer än medier som valts ut på traditionella sätt. Det finns 

dock även forskning som har en mer nyanserad bild av användarstyrda förvärv, som 

exempelvis Jean-Mark Sens och Anthony J. Fonseca (2013, s. 375) i artikeln A Skeptic's 

View of Patron-Driven Acquisitions: Is it Time to ask the Tough Questions? Där pekar 

de bland annat ut att många av studierna som visar på bra siffror för användarstyrda 

förvärv har den svagheten att de inte har tillräckligt starka vetenskapliga bevis för sina 

slutsatser. 

 

2.1.4 Användare i relation till folkbibliotek 

Åse Hedemark är lektor i biblioteks-och informationsvetenskap vid institutionen för 

ABM vid Uppsala universitet (Uppsala universitet, u.å.). Hedemark (2014, s. 13) 

redogör i artikeln Mötet mellan folkbibliotek och användare för förhållandet mellan 

användare och folkbibliotek. Hon skriver att användarundersökningar inom biblioteks-

och informationsvetenskap sedan en längre tid tillbaka haft ett tydligt fokus på den 

enskilde individen. Hon menar på så sätt att användarens psykologiska egenskaper samt 

hens tankemönster är det som studeras i en sådan studie. Under 1990-talet började även 

andra faktorer påverka hur användarundersökningarna bedrevs som exempelvis att se på 

informationssökning  utifrån ett större samhälleligt perspektiv. Hedemark konstaterar på 

det sättet kontextens betydelse för användares informationsbehov. Det är något som 

forskare bör ta hänsyn när användarstudier skall bedrivas. 

  

Utifrån artikeln är det flera forskare som menar att folkbiblioteken har kvar två synsätt 

inom sin verksamhet, dels folkbildningen som till viss del ännu lever kvar, men även 

folkbibliotekets demokratiska uppdrag gentemot sina användare, det vill säga att 

tillhandahålla medier som är av “god kvalitet” och av den ”rätta sorten”. I Hedemarks  

(2014, s. 12-14) artikel förklarar Arthur Hafner och Jennifer Sterling-Folker att 

folkbibliotekens traditionella roll som demokratiförmedlare gentemot sina användare 

har fått en annan karaktär idag. Det är tre faktorer som har påverkat folkbibliotekens 

demokratiska uppdrag till användarna: fokus på medier som förmedlar underhållning, 

inköpspolicy som styrs av efterfrågan från användare samt populärkultur och att 

folkbiblioteken anser att lånestatistiken är av stor vikt för sin verksamhet. Om 

folkbiblioteken skulle referera till sina användare som “kunder”, så skulle deras position 

som demokratiförmedlare fallera.  

  

Textförfattaren själv, det vill säga Hedemark, anser även hon att det är väsentligt för 

folkbiblioteken att själva ta ställning till hur de väljer att benämna sin användare. Det är 

värt att diskutera en sådan fråga eftersom det säger en hel del om hur folkbiblioteken ser 
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på sina användare och vilket förhållningssätt de har gentemot dem. Hedemark menar 

samtidigt att användarnas informationsbeteende kan påverkas av organisationens sätt att 

tala om dem. I praktiken kan det exempelvis visa sig genom användarundervisning och 

referensintervjuer samt ha en indirekt effekt på inköpspolicyn.  

  

Hedemark ser en problematik i att folkbiblioteken väljer att kategorisera sina 

användargrupper i exempelvis ungdomar, barn, eftersatta grupper och vuxenstuderande 

på grund av att folkbibliotekens syn på sina användargrupper sedan avspeglas i 

gruppens syn på folkbiblioteken i stort. Hon menar att det kan komma att påverka 

bibliotekariernas förväntningar och föreställningar på hur användarnas besök på 

biblioteket kommer att se ut, och att det sedan påverkar hur användarna blir bemötta av 

bibliotekarierna på folkbiblioteket. 

  

I det stora hela så har det en vidare effekt på användarnas syn på folkbiblioteket som 

organisation och hur benägna de är av att använda sig av det och betala för 

verksamheten. Det kan även få konsekvenser för hur användarstudier bedrivs inom 

biblioteks-och informationsvetenskap och “Information need seeking and use” (INSU). 

Enligt Hedemark menar Sanna Talja, som är informationsvetare, att det bör ske en 

förändring av hur folkbiblioteken ser på sin användare, Talja understryker att användare 

istället bör ses som “knowing subjects, as cultural experts” (Hedemark, 2014, s. 12-14). 

Talja poängterar att användare har olika roller i olika sociala sammanhang och deras 

identiteter påverkas och förändras av diskurser. 

  

Hedemark tar även upp March och Olsen, som redogör för hur bibliotekariers 

betraktelse av sina användare påverkar hur användarna beter sig vid 

informationssökning och dess användning av verksamheten. De menar att 

folkbiblioteket omsluts av värderingar och normer, som bibliotekarierna och dess 

användare omedvetet förhåller sig till. På det sättet så formar den diskursiva praktiken 

vilka beteenden och ageranden som bör finnas på ett folkbibliotek. 

  

Om vi sedan diskuterar huruvida det här synsättet på användare går att applicera på en 

bibliotekskontext, med fokus på inköp, så finns det självfallet ett samband mellan sättet 

som bibliotekarier betraktar sina användare och hur inköpen går till i praktiken. Den här 

kandidatuppsatsen kommer som sagt inte att ta upp relationen mellan bibliotekariers 

personliga syn på böcker och om det eventuellt skulle finnas en inverkan på hur arbetet 

med inköp sköts i praktiken. Det går således inte riktigt heller att gå in på djupet om 

bibliotekariers syn på sina användare påverkar inköpet av medier. Utifrån Hedemarks 

artikel går det endast att se att det finns samband mellan inköp och dess användare och 

inget konstaterande ifråga om hur det gestaltas. Det är något som går att studera vidare i 

en annan undersökning. 

  

2.2 Litteratur som inte är forskning 
Under den här rubriken kommer kandidatuppsatsen att ta upp information som inte 

kommer från vetenskapliga källor. Det finns mycket lite forskning centrerad kring 

svenska folkbibliotek och av det skälet inkluderades böcker som ändå fokuserar på 

Sverige, för att ha ordentligt på fötterna när undersökningen genomförs. Böckerna är 

skrivna som handböcker, för att vara till hjälp i arbetet med medieplanering på 

bibliotek. Även en rapport från Svensk Biblioteksförening som är centrerad kring 

medieplanering inkluderas. 
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2.2.1 Rapport från Svensk biblioteksförening 

Under 2014 publicerade Åsa Söderlind och Gullvor Elf en rapport för Svensk 

Biblioteksförening med titeln Vi arbetar i medborgarnas tjänst. Rapporten ger en 

översikt av det mediestrategiska arbetet vid olika bibliotek i Sverige, som analyserades 

utifrån normerande dokument som exempelvis bibliotekens medieplaner. Svensk 

biblioteksförening lät genomföra studien genom att intervjua bibliotekarier på 

folkbibliotek, akademiska bibliotek, skolbibliotek, sjukhusbibliotek samt 

regionbibliotek.  

  

Resultatet visade att biblioteken präglades av en tydlig användarstyrning genom arbetet 

med mediehantering och medieplaner. Det finns målsättningar nedskrivet i bibliotekens 

medieplaner där inköpen skall vara riktade mot användarna. Både folkbiblioteken och 

de forskningsbaserade biblioteken hade tjänsten flytande bestånd nedtecknad i sina 

medieplaner (Söderlind & Elf, 2014, s. 7-9). Det vill säga att medier cirkulerar runt 

inom en kommun där användarna lämnar in medierna eller reserverar medierna på. 

Medierna stannar således kvar på det bibliotek som de lämnades senast in på. Det är 

inget specifikt bibliotek som medierna tillhör (Andersson, 2013, 26 juni). 

  

Begrepp som bulkköp är något som också växt fram på biblioteken. Bulkköp innebär att 

biblioteket köper medier i olika sorters paket. Regionala samarbeten har blivit vanligare 

där biblioteken har en gemensam katalog och där det behöver utvecklas fram nya 

mediestrategier. Det har även etablerats nya typer av tjänster inom verksamheten, som 

mediestrateger. Inom forskningsbiblioteken har en typ av användarstyrd forskning fått 

ett större fäste, om så kallade Patron-Driven Acquisitions (Söderlind & Elf, 2014, s. 

10). 

  

Allt är dock inte en dans på rosor i arbetet med inköp. Det kantas också av dilemman 

som biblioteken står inför. En problematik som diskuteras är hur mycket inflytande som 

biblioteken skall inneha över hur mediebeståndet och urvalet skall utformas. Det är en 

fråga om kontroll och som diskuteras i förhållande till användarstyrt urval och 

bibliotekens självständighet. En annan relevant sak att diskutera i arbetet med inköp är 

hur biblioteken skall utforma ett bestånd som inkluderar ett så brett sortiment som 

möjligt, som skall verka för mångkultur och informationsfrihet. Det går att finna en 

konflikt mellan informationsfrihet och mångkultur då biblioteken är en mötesplats för 

att användarna själva skall ta del av det som biblioteken tillhandahåller och få friheten 

att själva bilda sig en egen uppfattning om det som finns där. Det kan dock ses som en 

motpol till att biblioteken skall ta sig rätten att neka medier som anses som 

främlingsfientliga och diskriminerade för användaren att ta del av, för att upprätthålla 

bibliotekens demokratiska uppdrag. Frågan är då, vad är demokrati och hur skall 

biblioteken arbeta för det på bästa sätt? De bibliotekarier som har intervjuats svarar att 

de arbetar för det på olika sätt i praktiken (Söderlind & Elf, 2014, s. 11). Det ena sättet 

är att helt enkelt utgå från den svenska bibliotekslagen och ha den som grund för 

bedöma vilka medier som skall köpas in och inte. Andra bibliotekarier väljer att göra en 

kompromiss med att säga nej eller ja för vilka medier som skall köpas in och fjärrlånar 

istället. En del bibliotekarier menar på att samtalet med användaren skall avgöra 

huruvida en bok är känslig att köpa eller inte. 

  

2.2.2 Kvalitetsbegrepp 
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Rapporten från svensk biblioteksförening visar även att begreppet “kvalitet” är ett 

svårdefinierat ord för folkbiblioteken att ta ställning till (Söderlind och Elf, 2014, s.11). 

Vad innebär egentligen begreppet när det kommer till kritan? Det är några av flera 

dilemman som biblioteken försöker få bukt med. 

  

Anna-Lena Höglund och Christer Klingbergs har skrivit boken Strategisk 

medieplanering för folkbibliotek som utgavs år 2001. Där tas bland annat upp kvalitet, 

och vad kvalitetsbegreppet kan innebära på ett folkbibliotek. De menar att det kan 

betyda många saker, och tar bland annat upp att det kan innefatta att biblioteket har 

kompetenta bibliotekarier och ger en bra service. Höglund och Klingberg (2001, s. 15) 

skriver att “kvalitet hör samman med måluppfyllelse och behov, som inte endast speglas 

i efterfrågan på biblioteket. Om bibliotekets målgrupper är alla medborgare, är kvalitet 

att nå ut och göra sin service tillgänglig för alla dem i kommunen som har ett behov av 

den”. 

  

2.2.3 Vikten av att samlingarna är aktuella 

Mona Quick (2014. s. 101) skriver i boken Medieplanering för folkbibliotek om att det 

är viktigt att hålla särskilt facklitteraturen aktuell och korrekt. Hon menar att böcker 

som berör lagar och medicin är det viktigt att de är uppdaterade och att informationen 

som ges i böckerna ger användaren korrekt kunskap. Hon poängterar även att 

datahandböcker borde ses över och hållas uppdaterade då sådan information är ständigt i 

utveckling. 

  

2.2.4 Digitala resurser 

Quick (2014, s. 75) skriver att e-böcker är något som kommer lånas i större omfattning 

på folkbiblioteken framöver. Dock understryker hon att det krävs grundläggande 

kunskaper kring hur e-böcker laddas ned och används. En så kallad “teknisk 

baskunnighet” krävs för att kunna hantera e-böcker. 

  

Quick tror inte att e-böckerna enbart kommer dominera folkbibliotekens utbud eftersom 

folkbibliotekens uppdrag är att tillgodose alla invånares informationsbehov. Hon tror 

därför att folkbiblioteken kommer att erbjuda sina användare samma innehåll fast i olika 

format som nu har digitaliserats. Quick tror att det finns en frustration hos användare att 

endast kunna låna e-böcker ex-antal gånger per månad och när den spärren är nådd så 

kan användaren inte låna mer under den månaden. Biblioteken gör det av ekonomiska 

skäl menar hon på. Hon tycker att den stora delen av bibliotekens anslag borde läggas 

på digitala resurser, än vad vissa bibliotek avsätter idag. 
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3. Teori/modell 
För att få en klar bild av arbetet med medieplanering på biblioteken kommer resultaten 

från empirin ställas upp enligt ett antal punkter.  Dessa punkter är tagna ur den kända 

indiska biblioteksvetaren S. R. Ranganathans (1931) fem lagar för hur biblioteken bör 

utformas för att fungera bäst. Lagarna formulerades år 1931 och fungerar som ett slags 

riktlinjer för hur Ranganathan anser att biblioteken bör byggas upp och organiseras. 

  

Chandel och Rai (2015) skriver i sitt paper Revisiting contributions of Ranganathan in 

collection development om varför Ranganathans fem lagar fortfarande är lika relevanta 

idag som när de först skrevs. De tar också upp varför lagarna för bibliotek är relevanta 

för arbetet med medieplanering. Chandel och Rai (2015, s. 221), som båda arbetar på 

universitetsbibliotek, menar att “Ranganathan’s principles serves as canons of collection 

development”, och att det är en styrka att lagarna tar upp ganska så allmängiltiga 

riktlinjer - eftersom det betyder att de kan användas lika väl även för nya medier som e-

böcker och andra elektroniska resurser. Bibliotekarien och biblioteksvetaren Michael 

Gorman (1998) har även han skrivit om sina egna tolkningar av Ranganathans lagar, 

som också tas upp. 

  

3.1 Ranganathans fem lagar för biblioteken 
Nedan presenteras de fem lagarna, som förstås inte ska ses som faktiska lagar utan som 

normbilder för hur Ranganathan ansåg att biblioteket bör fungera. 

  

1. “Books are for use” 
Enligt Ranganathan (1931, s. 1-8) är denna lag, att böcker är till för att användas, något 

väldigt fundamentalt för biblioteken. Ranganathan skriver i sin text från 1931, där han 

formulerar sina fem lagar, att biblioteken inte bara är till för att ta hand om och bevara 

böcker. Det ska finnas böcker på biblioteket som är tillgängliga för användning, vilket 

enligt Ranganathan var något som lätt glömdes bort av bibliotekets auktoriteter. I denna 

lag inkluderar Ranganathan (1931, s. 60) att bibliotekarierna bör se till att läsarna, eller 

bibliotekets användare, prioriteras och blir behandlade väl. 

  

I sin tolkning av lagen använder Gorman (1998, s. 21) ledorden “I will build collections 

not for vanity but for use”. Det är alltså inte bibliotekariens idéer om vad som är vackert 

eller bra som ska få plats i hyllorna, utan det användbara.  

  

Richard E. Rubin (2010, s. 408) påpekar i sin tolkning av den första lagen även att 

biblioteken ska aktivt verka för att medierna ska bli använda så mycket som möjligt. 

  

2. “Books are for all” 
Ranganathan (1931, s. 74) ser den andra lagen som en fortsättning på den första. Medan 

den första lagen öppnar upp för ett bibliotek vars medier alla ska användas, så ser den 

andra lagen till att dessa böcker ska kunna användas av alla människor - inte bara ett 

fåtal. “Every person his or her book” är ett annat sätt som Ranganathan (1931, s. 75) 

formulerar den här lagen på. Böcker är till för att användas, och varje människa ska 

kunna hitta information av användning på biblioteket. Ranganathan (1931, s. 91) 

kopplar detta bland annat till allas rätt till utbildning, och att även exempelvis kvinnor, 

som i den tid och på den plats han levde i då hade betydligt svårare att få tillgång till 

kunskap. 
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Gorman (1998, s. 21) poängterar under den här punkten att “every book its reader” 

numera borde heta “every item of library material its user”, eftersom det förstås inte 

bara är böckerna utan hela bibliotekets utbud som åsyftas. 

  

Rubin (2010, s. 408) använder formuleringen “books are for all”, och lägger vikt vid att 

alla människor, oberoende av sådant som bakgrund och ekonomiska resurser, ska kunna 

få tillgång till bibliotekets medier. 

  

3. “Every book its reader” 
Ranganathan (1931, s. 299) skriver att medan “the First Law revolutionized the outlook 

of the libraries, the Third Law would make that revolution as thorough as possible”. Här 

tar Ranganathan (1931, s. 300) bland annat upp att biblioteket bör vara öppet, med hela 

sin samling fritt tillgänglig för besökare att titta runt bland böckerna. Det är ofta först 

efter att besökaren fått titta runt bland böckerna som hen hittar något passande att läsa, 

menar Ranganathan (1931, s. 302, 304-305), och detta ska vara något som förenklas, 

exempelvis genom sättet som hyllor ordnas. Ett exempel som görs är att biblioteken 

ibland har hyllor nära utgången där det ställs nyinkomna böcker. 

  

Under den här lagen inkluderar Ranganathan (1931, s. 334) även urvalet av böcker, och 

att det bör spegla användarna och platsen på olika sätt. Då bland annat genom att 

biblioteket försöker köpa in böcker som kommer bli populära, eller tar emot förslag från 

själva läsarna. Ranganathan (1931, s. 335) tycker dock inte att “the libraries should 

slavishly follow the demands of the readers”. 

  

Gorman (1998, s. 21) menar att denna lag handlar om att det är bibliotekariens jobb att 

se över “the connection between the users of my library and the materials they need”. 

  

4. “Save the time of the reader” 
Att spara tid för läsaren kan även det handla om exempelvis hyllor och organisation av 

böcker, men i den fjärde lagen är det fokus på systemets användarvänlighet och 

simpelhet (Ranganathan, 1931, s. 342). Den här lagen handlar alltså mer om bibliotekets 

organisering, klassificeringar och liknande, än om själva medieplaneringen. 

  

Det går dock fortfarande att relatera denna lag till arbetet med inköp av medier. A. S. 

Chandel och Avijit Rai  (2015, s. 221) tolkar i sitt paper den här lagen som att den också 

täcker in frågan om att hålla bibliotekets samlingar uppdaterade och aktuella. 

Tidsförloppet mellan att en bok blir tillgänglig hos förlaget och att den dyker upp på 

bibliotekets hyllor ska alltså minimeras så mycket som möjligt. 

  

5. “The library is a growing organism” 
Enligt Ranganathan (1931, s. 384) är biblioteket en organisation som alltid växer och 

förändras. Biblioteket och dess organisation kan inte stagnera. Samlingarna kan inte 

fortsätta vara desamma, det måste ständigt köpas in nya böcker. Ranganathan (1931, s. 

412-414) ser som att biblioteket hela tiden måste utvecklas, och att samlingarna inte 

alltid kommer se ut som de gör nu. Ranganathan (1931, s. 414) skriver att det en dag 

kanske kommer vara som i fiktionen - att det är annat än tryckta böcker som står för 

bibliotekets kunskapsutbud.  



 

 

 

11 

För att beskriva lagen “the library is a growing organism” tar Gorman (1998, s. 22) 

bland annat upp att nya sorters medier dyker upp, och att biblioteket behöver hänga med 

i utvecklingen. Den här punkten handlar alltså även om att biblioteket behöver ha 

strategier på plats och vara beredd på att både samlingarna och organisationen i stort 

växer och förändras. Detta betyder att det också behöver finnas en flexibilitet i hur 

biblioteket arbetar, då bland annat med sin medieplanering. 

  

3.2 Omformuleringar till den här uppsatsen 
För att på ett enkelt sätt kunna använda Ranganathans fem lagar som analysverktyg till 

den här uppsatsen omformuleras de nedan till frågor. Frågorna är formulerade för att 

försöka undersöka hur väl Ranganathans idéer om bibliotekens grundpelare stämmer 

överens med dagens normer. Frågorna är även färgade av uppsatsens fokus på just 

medieplanering och inköp av medier, och hur det arbetet kan relateras till Ranganathans 

lagar. Vissa av frågorna har ett annat fokus än Ranganathans ursprungliga lagar, för att 

bättre passa uppsatsens fokus. Detta gäller främst fråga 4, som är mer baserat på 

Chandel och Rais (2015, s. 221) tolkning, och fråga 5, som har ett annat fokus än 

Ranganathans (1931, s. 412-414) femte lag. 

  

Fråga 1. (Books are for use) Hur stor vikt läggs vid vilka medier som faktiskt används 

eller förväntas användas när urvalet görs för vad som ska köpas in till biblioteken? 

  

Fråga 2. (Books are for all) Vilka satsningar görs för att inga användargrupper ska 

glömmas bort? För att alla ska ha tillgång till bibliotekets samlingar? 

  

Fråga 3. (Every book its reader) Hur stor vikt läggs vid användarnas efterfrågan på 

medier? Hur stort inflytande har användarna rent konkret över vad som finns i 

bibliotekets samling? 

  

Fråga 4. (Save the time of the reader.) Hur stor vikt läggs vid att hålla bibliotekets 

samlingar uppdaterade och aktuella? 

  

Fråga 5. (The library is a growing organism.) Hur stor flexibilitet finns i 

arbetsmetoderna, och hur stor plats finns det för förändring i arbetet med 

medieplanering? Hur är inställningen till e-böcker och andra elektroniska medier? 

  

  

Frågorna fungerar även som ett användbart verktyg för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Hur arbetet med inköp av medier ser ut rent praktiskt, vad som 

prioriteras i arbetet med inköp av medier, och hur bibliotekarierna förhåller sig till 

användarna i arbetet med inköp av medier är allmännare frågor som konkretiseras 

svaren på frågor som de ovanstående fem. Ranganathans lagar kan ses som riktlinjer för 

vad som bör prioriteras i arbetet med medieplanering. Därför blir det intressant att ställa 

dessa tilltänkta prioriterings-punkter mot det faktiska arbetet med medieplanering och 

bibliotekariers egna tankar kring hur arbetet bör byggas upp.  

  

Det kommer till stor del handla om ett slags normbilder av hur biblioteket ska vara 

uppbyggt. Ranganathans fem lagar, som vi utgår ifrån i frågorna till analysen, berättar 

vad det ideala biblioteket bör byggas kring för tankar och mål. I medieplanerna finns 

också en idealbild över hur biblioteken vill bygga upp sina samlingar. I intervjuerna bör 



 

 

 

12 

en mer nyanserat bild föras fram, men den blir förstås också färgad av att vi bara tittar 

på bibliotekariernas syn på arbetet. Det blir i grunden en slags jämförande av ideal. 
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4. Metod 
Här presenteras vilka metoder som använts för studien, och anledningarna till att de 

valts. 

  

4.1 Val av metod  
Det är respondentundersökning med samtalsintervjuer som metod vi har valt 

för på bästa sätt kunna undersöka frågeställningarna, som syftar till att belysa 

bibliotekariers syn på att arbeta med medieplanering. Vi har valt att använda intervju 

som metod för att ta reda på bibliotekariernas syn på inköp i kontrast till enkäter som 

endast fokuserar på statistik och siffror. Svaren från intervjuerna kommer även att 

relateras till bibliotekens medieplaner, och de konkreta arbetsmetoder och/eller mål som 

beskrivs där.  

  

Enligt boken Metodpraktikan - konsten att studera samhälle, individ och marknad 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 228) betyder en 

respondentundersökning att sätta intervjupersonernas åsikter och uppfattningar i fokus 

för undersökningen. De frågor som ställs till personerna är i stora drag desamma. Syftet 

med en respondentundersökning är att försöka se en röd tråd i hur olika grupper ser på 

ett visst problem. Enligt Metodpraktikan (Esaiasson et al., 2012, s. 251) är 

samtalsintervjuer en bra form att välja eftersom svaren har större möjlighet att bli 

oväntade. Intervjuaren kan i mindre grad räkna ut vilka svar som intervjupersonen 

kommer att ge.  

  

I Metodpraktikan (Esaiasson et al., 2012, s. 253) listas olika typer av samtalsintervjuer; 

ett exempel är “när vi vill veta hur människorna själv uppfattar sin värld”. I en sådan 

intervjusituation är forskarens syfte att försöka sätta sig in i hur intervjupersonen känner 

sig och tolka dess syn på världen utifrån en samtalsintervju. Genom att välja 

samtalsintervjuer som metodform är det intervjupersonernas åsikter som står i centrum 

och skall begrundas. Deras uppfattningar kan sedan användas för att försöka kartlägga 

olika fenomen som forskaren vill undersöka (Esaiasson et al., 2012, s. 229). 

Samtalsintervjuer fokuserar på hur dessa fenomen gestaltas i praktiken, medan 

exempelvis en frågeundersökning istället lägger fokus på hur ofta ett problem 

förekommer (Esaiasson et al., 2012, s. 252).  

  

Vi kommer även att analysera medieplaner från olika folkbibliotek för att kunna besvara 

uppsatsens frågeställningar. De har inte lika stor vikt i undersökningen som själva 

intervjuerna, utan fungerar mer som ett komplement. De används främst för att se hur 

bibliotekariernas egna ord återspeglas i deras dokument om medieplanering. 

 

4.2 Urval 
Biblioteken som kontaktades valdes medvetet ut, med tanke på vilka städer som var 

lättast för oss att besöka för att göra intervjuerna på plats. Typen av urval är vad 

Esaiasson et. al. (2012, s. 188) kallar för första-bästa-urval, eller bekvämlighetsurval. 

Det skedde alltså inte något slumpmässigt urval, vilket kan ha konsekvens för hur 

representativt resultaten av studien blir. Esaiasson et. al. poängterar att det därför kan 

vara problematiskt att göra större generaliseringar utifrån materialet. 
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Under urvalsprocessen har vi tagit kontakt med åtta olika folkbibliotek av varierande 

storlek. Vi kontaktade de som är ansvariga för inköp av medier via mail. Bibliotekarier 

från fyra olika folkbibliotek gick med på att bli intervjuade. Syftet var att kommunernas 

storlek skulle variera för att kunna jämföra biblioteken, för att se skillnader och likheter 

hur de arbetar med inköp samt vilka strategier och prioriteringar som de gör. 

  

De resterande fyra bibliotek som blev tillfrågade om intervju mailade alla tillbaka och 

gav skäl till varför de för tillfället inte kunde delta. Två av dem svarade att de inte kunde 

delta på grund av att det inte fanns tid och personal att avvara av olika anledningar. De 

resterande två var mitt i en utvecklingsfas vad det gäller arbetet med medieplanering, 

och höll för tillfället på att utforma sina nya medieplaner. 

  

4.3 Etiska överväganden 
I Metodpraktikan (Esaiasson et al., 2012, s. 257) redogörs för saker som är bra att tänka 

på under en samtalsintervju. Det viktigaste och avgörande för en samtalsintervju är att 

få intervjupersonernas godkännande för den vetenskapliga undersökning, det vill säga 

“informerat samtycke”. Det är således viktigt att informera intervjupersonen om de 

förutsättningar som gäller, att de exempelvis kommer att ingå i en vetenskaplig studie. 

Om intervjupersonen väljer att inte ställa upp måste forskaren respektera dennes åsikt. 

Forskaren kan dock försöka att locka denne till att ställa upp genom att erbjuda 

intervjupersonen att läsa igenom texten med sina egna citat innan undersökningen 

publiceras och på det sättet få intervjupersonens godkännande att texten är okej. 

Forskaren kan även erbjuda intervjupersonen att hålla dennes namn konfidentiellt i den 

vetenskapliga undersökningen och på det sättet försöka få intervjupersonen att ställa 

upp.  

  

Enligt Metodpraktikan är det dock viktigt att forskaren tänker igenom om hen verkligen 

kan utlova intervjupersonen anonymitet. Under vissa former av vetenskapliga studier 

krävs det källor  för att undersökningen blir trovärdig och i andra fall krävs det att 

intervjupersonen är anonym. 

  

4.4 Intervjuguide 
Utformningen av intervjuguiden präglas både av frågor av praktisk-karaktär som riktar 

in sig på hur arbetet med inköp gestaltas i praktiken utifrån bibliotekariers syn på det 

hela. Frågorna genomsyras även av Ranganathans fem lagar i en bibliotekskontext. 

Underbyggnaden av frågorna är baserat på frågeställningarna till kandidatuppsatsen. 

  

4.5 Genomförande av intervjuer  
Vi började med att berätta om kandidatuppsatsens syfte och vad deras samtycke 

kommer att innebära i praktiken,  exempelvis att de har rätten att deras personuppgifter 

är konfidentiella och att deras kommun inte kommer att namnges i uppsatsen. Vi 

frågade även om vi fick dokumentera intervjun i form av ljudinspelning. Med deras 

godkännande drog intervjun igång. Vi gav dem även rätten till att få läsa och komma 

med synpunkter på texten när den är klar. Bibliotekarierna var samarbetsvilliga och 

kopierade och gav oss deras medieplaner. 

  

Som underlag för intervjuguiden tog vi hjälp från SWOT-analysen (Helinsky, 2011) när 

vi frågade biblioteken om styrkor, svagheter, möjligheter och hot i bibliotekets arbete 
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med medieplanering. När vi väl intervjuade använde vi oss inte av frågan om vad det 

fanns för “hot”, utan frågade endast intervjupersonen om deras arbetssätt som 

inkluderade styrkor, svagheter och möjligheter. Vi valde bort frågan om “hot” både 

eftersom det kändes som en onödigt hård formulering, och för att det kändes som en 

irrelevant fråga när vi väl var i intervjusituationen. 

  

Vissa faktorer kan ha påverkat resultatet av intervjuerna. Exempelvis det faktum att vi 

som intervjuar är blivande bibliotekarier, och alltså har en annan relation till 

bibliotekarier och bibliotek än en helt utomstående. Det var också lite olika 

förutsättningar vid de olika intervjuerna, som exempelvis att vi var två intervjuare och 

ett intervjuobjekt vid vissa tillfällen, och en intervjuare vid andra. Vid två av 

intervjuerna var vi två studenter som intervjuade en bibliotekarie tillsammans. Vid en 

intervju var det en av oss som intervjuade två bibliotekarier, och vid det sista tillfället 

var det en intervjuare och ett intervjuobjekt. Det som skulle kunna ses som en nackdel 

med att vara två personer som intervjuar en person är att personerna kan få 

intervjupersonen att känna sig obekväm eftersom personen eventuellt inte är så van vid 

en intervjusituation där ljudupptagning görs. Vid de första intervjuerna fick vi också 

information som gjorde att vi hade lite mer på fötterna, visste lite mer vad vi hade att 

vänta oss, när vi gjorde de sista intervjuerna. 
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5. Resultat 
Resultatet presenteras efter kommun. Först redovisas intervjun med bibliotekarien eller 

bibliotekarierna från kommunen, sedan bibliotekets medieplan. Detta för att störst fokus 

ska läggas på intervjuerna, samtidigt som medieplanerna bör presenteras i direkt 

samband med motsvarande intervju, för att tydligt visa att de hör samman. Vissa av 

medieplanerna är daterade eller inte längre i bruk, och presenteras därför inte i lika stor 

detalj. 

  

Både bibliotekens namn och de intervjuades namn som presenteras här är påhittade, för 

att hålla dem konfidentiella. Även intervjupersonernas könsidentitet har gjorts 

konfidentiell, och “hen” används som det närmsta vi kunde komma till ett neutralt 

pronomen (i praktiken är förstås inga pronomen neutrala). Bibliotekens namn har 

ändrats till bibliotek Vombaten, Björnen, Koalan och Pandan. 

  

Eftersom det fanns så mycket intressant information i intervjusvaren så är resultatdelen 

också mer utförlig och omfattande. 

  

 

5.1 Bibliotek Vombaten 
Bibliotek “Vombaten” är huvudbiblioteket i en medelstor kommun i Sverige. 

Biblioteket fungerar även som länsbibliotek. 

  

5.1.1 Intervju 

Den här textintervjun genomfördes tillsammans, och vi intervjuade “Bo”, som är en del 

av  inköpsgruppen som bevakar och köper in medier (personlig kommunikation, 11 

april, 2017). Bo själv köper in vuxenmedier vid Vombatens bibliotek. Bo jobbar även 

på ett filialbibliotek två gånger i veckan och hanterar inköpen där, förutom att hen 

jobbar på stadsbiblioteket.  

  

Inköp rent praktiskt  
Bo berättar att tidigare har de använt sig av BTJ-listor, som är en slags 

sambindningslista över vilka böcker som ges ut. Det var som ett litet häfte där böckerna 

var indelade efter genrer, barn- och vuxenmedier, språk, för att nämna några kategorier 

som fanns representerade i häftet. De här listorna kom ut var fjortonde dag. “Men det 

blev så väldigt dyrt, och i och med att vi skulle ändra på allt så sa vi, ok, vi tar bort de 

listorna,” berättar Bo. 

  

Bo berättar för oss att hen är en av åtta personer som bevakar förlagen som ger ut olika 

böcker. Det är mer än hundra förlag som de bevakar och gör inköp och urval utefter, 

och det är i sin tur något som görs kontinuerligt. Svensk bokhandel ger ut en katalog 

över vilka böcker som ges ut under året. Den ges ut tre gånger om året och Bo berättar 

att de går igenom alla böcker och köper in i princip allt som finns presenterat. 

  
För det som är här är sånt som man antar kommer bli mest omtalat, så då har vi en 

grund. [...] Och jag menar sommarens böcker har ju kommit nu för några veckor 

sedan, då beställer vi direkt, även om det står att de kommer ut i juni, men vi gör vår 

beställning och sen finns det i vår katalog och så kan människor reservera så fort, med 

detsamma, även om vi själva inte har boken ännu så kan de ställa sig i kö på boken. 
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Hen menar att rent generellt i samhället så ska allt gå snabbt så det gäller att köpa in 

medier i samma takt. “För då går låntagarna härifrån. Utan vi måste vara snabbt på,” 

säger Bo. 

  

Bo berättar att de har avtal med Adlibris, som är deras huvudleverantör när biblioteket 

gör inköp av medier. Dock så är det Bibliotekstjänst som står för mycket av de 

anpassade medierna, och där köper biblioteket in bland annat storstilsböcker, Daisey-

böcker, och så kallade talböcker. När det gäller storstilsböckerna köper Bo in alla som 

kommer ut, eftersom det inte handlar om ett så stort antal. Upphandlingar görs vart 

tredje år då olika leverantörer får lägga fram olika kostnadsförslag. Bo berättar om att de 

tidigare om åren hade olika personer som bevakade olika ämnesområden, men att det är 

något som de idag har gått ifrån. 

    
För det blev såna problem, för det blev väldigt mycket att man kunde inte göra 

någonting om man inte hade frågat den här personen då som skötte det här ämnet då, till 

exempel samhälle då, eller samhällsorientering, och det blev bara så fokuserat vid den 

här personen och en del av de här ämnesbevakarna var ju jätteduktiga på att köpa in 

mycket nytt och gallra och sköta sina hyllor, en del bara lät det mer så där lite sköta sig 

självt nästan, och därför ville ledningen bort från detta. Så nu, vi köper det som behövs 

och när vi ser att nej nu griper jag in här och därför fick vi inte, vi fick inte dela upp i 

ämnen nu utan därför har vi tagit olika förlag, för att många förlag har ju både fack och 

skön och allt, så vi köper ju in.  
  

Elektroniska tjänster  
Den e-bokstjänst som Vombatens bibliotek erbjuder gör att användarna har möjlighet att 

ladda ner två titlar i veckan och deras maxgräns som ett e-lån får kosta är sextio kronor 

per nedladdning. 

  
Det har ju varit mycket tal om att det blir så dyrt för biblioteken. Och förut då när man 

sa, åh det är jättedyrt, då kostade det tjugo kronor per titel. Och så skulle det bli något 

avtal och då blev det helt enkelt då att då blev det väldigt olika priser på olika titlar, så 

nu finns det titlar som kanske kostar fem kronor och titlar som kostar 125 och så. Och så 

får varje bibliotek bestämma själva då, och då har vi satt ett tak på sextio kronor. 
  

Bo medger även att det finns nyare e-böcker som ges ut som kostar mer än vad 

biblioteket har satt som maxgräns. Bo berättar om att när fortsättningen på 

Milleniumserien gavs ut av David Lagercrantz så blev det en lång reservationskö på 

boken och då skulle varje enskild nedladdning kosta ungefär 80 kronor. Biblioteket 

valde i samband med det att låta nedladdningarna gå igenom för e-boken och det 

sammanlagda kostnaden för alla nedladdningar från användarna blev sexton tusen 

kronor. Bo understryker att det är riktigt dyrt med e-böcker.  

  

“Men vi är ju för, jag menar, man måste ju förhålla sig till det och det är ju så idag. Vi 

vill ju naturligtvis att det ska finnas e-böcker och det ska vara tillgängligt för alla och 

allt det här,” säger Bo. 

  

Inköp - prioriteringar 
De prioriterade grupperna som Vombatens bibliotek lägger en extra tyngdpunkt på just 

nu är framför allt barn, unga, nya svenskar och så kallade “VIP-kunder” - stammisar 

som kommer ofta till biblioteket. Bo är noga med att understryka att de inte har några 
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specialbevakare i den meningen att de bevakar särskilda ämnesområden förutom 

släktforskning, barn, företagsinformation, vuxen och de lokala samlingarna inom länet. 

Annars så förklarar hen att de är så gott som “allt-i-allo”. 

  

De har olika specialhyllor på biblioteket som exempelvis Regnbågshyllan, lättläst, 

föräldrahyllan, samhällshylla, miljöinfo, och företagsinfo, för att nämna några. 

Urvalsarbetet med att underhålla hyllorna nämner Bo innebär bland annat att rensa bort 

inaktuell litteratur på samhällshyllan. Den information som ges ut till användarna måste 

vara korrekt, i exempelvis lagböcker, som ändras konstant. 

  

När frågan ställs vilka språk som dominerar mediebeståndet så säger Bo: 

   
Vi har konstaterat att det är väldigt svårt att köpa in på främmande språk när vi nu inte 

har de här BTJ-listorna [...]Då får man försöka söka på alla möjliga sätt, jaha ska man 

köpa in finska böcker till exempel. Ja, Internationella biblioteket, vad har de köpt där? 

Och vilka författare är de populäraste i Finland? Och vad har det kommit ut för nya 

böcker? 
  

Bo menar att det är ett svårt och tidskrävande arbete. 

  

Aktuell samling 
Bo berättar för oss att det är en viktigt del av bibliotekets mediebestånd att hålla 

samlingen aktuell och att hänga med i utvecklingen både vad det gäller teknik och med 

de senaste titlarna, som en del av deras verksamhet. 

  

“Absolut, jätteviktigt. Snabbhet och aktualitet, väldigt väldigt viktigt. Så fort det har 

varit någonting på TV eller nåt så kommer ju folk och undrar, ja men har ni den boken 

som de pratade om i Skavlan eller Go’kväll eller någonting,” säger Bo 

  

Kvalitet 
Angående frågan kvalitet som ställs emot det som är populärt så förklarar Bo att det är 

svårt att svara på eftersom biblioteket försöker sträva efter att uppfylla båda delarna. De 

utgår oftast från lånestatistik för att få någon slags indikation på hur populära medierna 

är gentemot andra. 

  
Vi försöker jobba med statistik och cirkulationstal som det kallas. [...] Det innebär då, 

hur många gånger lånas en bok ut och hur mycket liksom står den inne på hyllan. Om en 

bok har cirkulationstal 1, då har den varit utlånad en gång på ett år, det exemplaret. [...] 

Det är ju inte så bra om de bara står inne på hyllan, naturligtvis, vi vill ju låna ut så 

mycket som möjligt. 
  

Inköpsförslag 
Användarna får mer än gärna lämna inköpsförslag till Vombatens bibliotek, men av 

vilka orsaker väljer de ändå inte att köpa in de efterfrågade medierna? Bo menar att de 

vanligaste anledningarna till att neka ett inköpsförslag från en användare är att medierna 

inte går att få tag på genom någon av bibliotekets inköpskanaler, som exempelvis 

Adlibris.  

  
Men sen kan det ju va att man kanske tycker, nej men den här boken den kostar 700 

kronor och vi har tjugo andra böcker som handlar om precis det här ämnet, då kanske 

man tänker, nej vi behöver inte den här precis också. 
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Bo menar att biblioteket även tillhandahåller långserier som är mellan 20-40 delar och 

poängterar vikten av att alla människor ska ha rätten att läsa det personen vill. 

  
De anses inte fina, så att säga, men det är ju många av de här äldre, de vill ju läsa dem 

[...] Men jag vet att folk, att bibliotek är tveksamma till detta, men det är precis som förr 

– man skulle inte köpa in Wahlströms barnböcker. Och vi köper in. Vi vill att alla ska 

kunna räkna med [Vombatens] bibliotek. 
  

Bo berättar att boken Massutmaning är något som varit uppe för diskussion under den 

senaste tiden på flera bibliotek i Sverige. I Ekerö exempelvis så valde biblioteket att inte 

köpa in den på inköpsförslag av det skälet att den ansågs vara rasistisk. 

  

Hen berättar vidare att de ändå har valt ha boken på deras bibliotek. 

  
Vi menar ju då att man måste stå för alla perspektiv, alltså den här, ja den diskuterar ju 

det här med etnicitet och så, men vi vill ju skildra alla bitar, alla perspektiv. Vi ska ju 

inte som bibliotek säga vad som är rätt eller fel, utan man ska ju kunna komma till och 

hämta olika åsikter och sen själva bilda sig en uppfattning. [...] Alltså, man har ju 

yttrandefrihet och man har informationsfrihet men, ja, men vi måste samtidigt vill vi ju 

värna om det här med demokrati och alla är lika, och det är ju jättesvårt. Så just såna 

här, vi ska ju diskutera nu det här en hel fredagsförmiddag nu här om några veckor. Hur 

ska vi göra när det blir såna här frågor. Hur gör vi, vad gör vi med såna här typer av 

böcker? 
  

Bo menar att det är sällan som det uppstår kontroverser kring vilken typ av litteratur 

som skall köpas in till biblioteket, men det fanns ett tillfälle då en låntagare hade lämnat 

ett inköpsförslag och när personalen hade kollat upp boken noggrannare så var det ett 

nazistiskt förslag, en hemsida där det endast gick att köpa boken ifrån. 
Och vi sa nej, men den här mannen han var väldigt påstridig innan han gav sig , att vi 

inte skulle köpa den.[..] Så han hade kontakt med vår chef då och hon fick skicka flera 

mail till honom, och vi skrev ju så här står det. Det var lång mailkonversation de 

emellan innan han gav sig. Han tyckte, varför inte? [...] Så nej det är inte lätt, så är det. 
  

Hen säger att det är ungefär några gånger om året som det brukar komma upp titlar som 

bibliotekarierna ifrågasätter om de ska köpa in eller inte, som exempelvis 

Massutmaning. 

  

Syn på medieplanen 
I och med att det har blivit en stor diskussion kring boken Massutmaning så menar Bo 

att de vill se över sin egen medieplan för att den skall vara så bra som möjligt. 

  

“[...] så är det ju verkligen viktigt att man har en bra medieplan som man kan rätta sig 

till när det kommer frågor och det blir problem. Alltså då är det bra att ha nånting att 

luta sig mot,” säger Bo. 

  

Styrkorna med att jobba på det här sättet med inköp av medier menar Bo är samarbetet 

mellan kollegorna emellan. De svagheter som hen ser med att jobba på det här sättet är 

tidsbristen, att få tiden att räcka till, eftersom personalen har andra arbetssysslor att göra 

förutom inköp som att möta användarna under sina pass i biblioteket. De mål som de 

ämnar att sträva efter i fråga om hur inköp skall bedrivas är att fortsätta jobba som de 
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gör. Bo berättar att de har ett schema över vilka veckor som de ska lägga fokus på olika 

saker som exempelvis gallring, skyltning och för bevakning. 

  

5.1.2 Medieplanen - själva dokumentet 

Detta var en av de medieplaner som bibliotekarien vi intervjuade poängterade var 

daterad och inte används längre. Dock gäller fortfarande det mesta av principerna som 

inte handlar om siffror eller det rent praktiska.  

  

Dokumentet är på 14 A4-sidor, och tar upp mycket, med rubriker bland annat om 

bibliotekets olika sorters medier och prioriterade grupper. Dessutom finns även ett 

dokument som fungerar som en mer praktiskt orienterad handbok om medieplanering, 

för bibliotekarierna att förhålla sig till vid behov. Detta dokument är 17 sidor långt och 

inkluderar handgripliga råd och förslag, för bibliotekarierna att luta sig mot om de 

behöver stöd i arbetet. Det fungerar som ett mindre officiellt, mer internt, dokument, 

därför är det bara själva medieplanen som presenteras nedan. 

  

Medieutbudet på biblioteket ska innehålla en stor variation, av gammalt och nytt och för 

alla åldersgrupper. Skönlitteraturen ska innehålla ett omfattande och “representativt 

urval av både äldre och modern” litteratur. Facklitteraturen ska även den omfatta 

mycket, ta upp många olika ämnen. I facklitteraturen ska även olika åsikter 

representeras. 

  

Kvalitetsbegreppet 
I princip på varje sida av medieplanen finns formuleringar om att anpassa efter och 

underlätta för användare. En del av bibliotekets kvalitetsbegrepp är att medierna 

används, eftersom “om det inte används fyller det ingen funktion”. Det påpekas även 

tydligt att kvalitet är ett subjektivt begrepp, och att kvalitet för biblioteket betyder att 

medierna speglar användarnas behov.  

  

Prioriterade grupper  
Det påpekas tydligt i medieplanen att bibliotekets verksamhet ska nå alla medborgare i 

kommunen, Detta oavsett faktorer som “ålder, kön, utbildning och etnisk bakgrund”. De 

speciella grupper av användare som tas upp är framför allt barn och unga, personer som 

pratar andra språk än svenska, och “personer med olika funktionshinder”. 2012, när 

medieplanen skrevs, hade 19 procent av kommunens invånare utländsk bakgrund, och i 

medieplanen står det att biblioteket ska erbjuda litteratur på de språk som “efterfrågas”. 

  

Inköpsförslag 
Förvärvspolicyn framhåller att “låntagaren/användaren är en viktig medaktör i 

medieurvalet och har möjlighet att påverka beståndet genom att lämna inköpsförslag”. 

Inköpsförslag kan avslås exempelvis om titeln i fråga är för dyr eller för smal. Det tas 

även upp att de kan avslås efter diskussion inom bibliotekets organisation om de 

“spekulerar i våld eller fördomar”. 

 

 

5.2 Bibliotek Koalan 
Bibliotek “Koalan” är ett huvudbibliotek i en mindre kommun i Sverige. 

  

5.2.1 Intervju 
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Bibliotekarien “Sydney” arbetar på bibliotek “Koalan”, och hens arbetsuppgifter 

innefattar bland annat sådant som har med medieplanering att göra (personlig 

kommunikation, 10 april, 2017). Sydney har ansvar för inköp av medier på 

vuxenavdelningen på biblioteket. Sydney säger även att hen “har ett visst samordnande 

ansvar för inköp i hela kommunen”, men att arbetet med inköp annars mest sker ute på 

de enskilda biblioteken. 

  

Inköp rent praktiskt 
I urvalet och inköp av medier till vuxenavdelningen använder sig Sydney av BTJ:s listor 

på medier som skickas ut varannan vecka. Hen tycker att det är en väldigt bra service, 

och nämner då bland annat att de “ger omdömen om både ny facklitteratur, 

vuxenlitteratur och barnlitteratur, film, ljudböcker, allting.” Hen nämner även att det är 

viktigt att få en överblick av utbudet av medier, och säger att det är “främst 

fackboksinköp då, så måste man få överblick över utgivningen då, annars blir det 

väldigt riktat, om man bara läser Adlibris topplista eller så.” 

  

Medierna som köps in till biblioteket väljs alla ut titel för titel. Sydney säger att de inte 

köper in några medier i paketform, och fortsätter: 

  
Jag vet ju att BTJ erbjuder det, att man kan ha stora paketet, lilla paketet, eller så då, 

men vi har inte så att vi abonnerar på någonting utan vi köper, eller vi liksom väljer alla. 

Många stora bibliotek har ju det för att få ett grundbestånd, så, men då betalar man ju 

ganska dyrt ändå för att få den prenumerationen. 
  

Tidseffektivitet 
De som arbetar med medieinköp på biblioteket har inte längre några möten för att 

diskutera arbetet. Sydney påpekar bland annat att en positiv sak med sättet som de 

arbetar på numera är att det är mindre tidskrävande: 

  
Mm, nej vi har inga möten nu alls kring inköp. Det hade man innan, och det var väldigt 

tidskrävande. Då satt man, när man hade sådana här tryckta listor, så satt alla och läste 

de listorna och man bestämde i grupp då varannan vecka vad man skulle köpa in. [...] 

Det har blivit mycket mer användaranpassat, så att vi tänker att det ska gå snabbt. Så. 

Det var väldigt stelbent bibliotek innan. 
  

Sydney nämner även detta när hen får frågan om vilka styrkor hen ser i deras 

arbetsmetoder: 

  
Att det är snabbt, och styrkorna är att det går snabbt och att det är väldigt enkelt att köpa 

in böcker. Att det inte är några långa beslutsvägar. Och att låntagarna får sina böcker 

snabbt. 
  

Inköp - prioriteringar 
Sydney poängterar att det är efterfrågan som till stor del styr vilka böcker som köps in 

till biblioteket. Hen nämner att det ofta är böcker som blir självklara att biblioteket ska 

köpa in. Hen poängterar även att deras urval inte handlar om att de väljer bort medier, 

utan att de väljer till medier att köpa in. Hen säger: 

  
Det är inte så ofta man väljer bort någonting, utan man köper ju böcker efter sin 

efterfrågan. [...] Ofta blir det då inköpsförslag som står bakom, och då vet man ju redan 
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att man har någon som kommer låna den. Och omtalade böcker, böcker som syns i 

media, att de kommer bli utlånade. 
  

Sydney påpekar att inköpsprioriteringarna färgas av vilket sorts bibliotek det är hen 

arbetar på. Eftersom det är ett bibliotek i en mindre kommun så har de ett ganska så 

allmänt fokus på det som är praktiskt, det som lånas ut mest. Hen säger att ”vi behöver 

inte bevara någonting för eftervärlden heller, utan vi har ju möjligheter att låna in, 

fjärrlåna och så.” 

  

Elektroniska tjänster 
Gällande elektroniska resurser, som e-böcker och databaser som är tillgängliga via 

bibliotekets hemsida säger Sydney att “det är ju också ganska centraliserat.” För e-

böckerna används Elib, där biblioteket valt att sätta en gräns på sextio kronor vad gäller 

hur mycket en nedladdning av en bok får kosta. Biblioteket har även valt bort de förlag 

som inte passat deras samling, av de som finns tillgängliga via Elib. Sydney säger: 

  
Nej, alltså förlagen väljer vi in vilka förlag vi vill ha, vilka vi inte vill ha då, så då har vi 

suttit och  gått igenom och kollat upp dem på nätet faktiskt eller i bokhandlar liksom, för 

att få bort sådana här väldigt egna förlag eller som ger ut bara porr eller bara 

egenskrivet, eller alltså det finns ju mycket så där. När Elib kom då så kom liksom 

allting, e-bok kan ju va allting som någon publicerar som pdf egentligen, och det vill ju 

inte vi ha in i vår katalog kanske, eller så på folkbiblioteket. [...] och därför har vi ju valt 

bort förlag först och främst, vilka vi inte vill ha. Och sen bland de förlagen vi har valt 

kvar har vi satt en gräns på sextio kronor då. 
  

Prioriterade grupper  
När Sydney får frågan om det är något särskilt de fokuserar på på biblioteket, något 

ämne de köper in mer om, svarar hen: 

  
Ja, vi har fokuserat på en placering, har varit ganska mycket det senaste året, att vi köpt 

på en avdelning som heter Ny i Sverige då, där det just finns böcker och material för 

nyanlända som håller på att lära sig svenska. Och sen köper vi ju barnböcker, och söker 

också stöd från Kulturrådet och så, så det är ju Bibliotekslagens prioriterade grupper då. 

Barn och unga, och de med annat än svenska som modersmål då. Vi har byggt den här 

Ny i Sverige-avdelningen då, och den har ju också jättemycket utlån, så vi köper mycket 

språkkurser och så, enkla böcker på lätt svenska. 
  

[...] Och vi har haft ett projekt där vi har språkväskor, eller starterkit heter det, som ni 

kanske också har läst om i… [...] Det har varit uppe på Språkrådet också till och med, 

[Kommunen] blev där, att det blev som ett projekt som blev lite nationellt känt också 

faktiskt. Där man lånar ut en hel väska då, till exempel på arabiska, tigrinja, eller vad 

man nu har för modersmål då, så får man både, så lånar man flera stycken böcker då 

samman som är sammansatta just då för att vara en språkhjälp då. [...] Och sitt 

modersmål då, till Svenska då. 
  

Eftersom kommunen och biblioteket är relativt litet så kan de inte köpa in så väldigt 

mycket böcker på olika språk, och Sydney poängterar även att de kan låna in böcker vid 

behov från närliggande kommuner och från exempelvis Internationella biblioteket. 

Vissa språk kan det även vara svårt att få tag på: 

  
Då är det främst, mycket barn och unga, har vi försökt, men det är inte så lätt att hitta 

böcker alltid, det är det, ungdomsböcker på somaliska, liksom, det finns ett begränsat 
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utbud så. [...] Ja, men det är ju via, dels tar vi ju hjälp av BTJ där också, och sen så 

internationella biblioteket kan ha vissa, att de hänvisar till vissa näthandlar och så där 

också. Men en del erbjuds nu faktiskt i BTJ också, det har blivit bättre. 
  

Inköpsförslag 
Det kommer in mycket inköpsförslag till biblioteket, och de flesta av de medier som 

önskas köps också in. Dock inte alla. Om anledningar till att neka eller ta in ett 

inköpsförslag säger Sydney: 

  
Ja först och främst så att det inte är något som är för smalt för oss, får då kan vi fjärrlåna 

det istället om det skulle vara att vi känner att den här boken är jättesmal, den handlar 

om någonting så smalt ämne som kanske bara - då är det bättre att [större kommun i 

närheten] köper in det, eller [annan större kommuns] UB, så lånar man in det. Om det 

inte är helt nytt då. 
  

När Sydney frågas om hur de behandlar inköpsförslag tar hen även upp boken 

Massutmaning. Hen berättar för oss om debatten som varit kring boken, och kallar det 

för en brännande fråga, alltså frågan om den här sortens böcker ska finnas på 

biblioteket. Biblioteket Koalan har Massutmaning i sin katalog. Sydney resonerar: 

  
Nej, men vi måste ju ändå ha allting, hur kan vi bedöma att vi skulle neka någon att låna 

den boken och så där så. Och just sånt kan ju bli, just de som innehåller, ja, rasistiska 

åsikter. Men här var det ju ändå en forskare som skrev och man måste ju… Man kan 

också försvara demokratin, man ska ju kunna få uttrycka saker… [...] Det var ledare i 

Göteborgsposten och Svenska dagbladet och så där också, om att biblioteken får inte 

bli, får inte censurera, och man måste ju ändå vara demokratisk och så. 
  

Kvalitet 
När Sydney får frågan om vad de värderar högst vid medieurval, kvalitet eller det som 

är populärt svarar hen,  

  
Ja, men det kan man ju inte säga, det blir för enkelt. Var utesluter det ena det andra, 

alltså det är ju, nej. Men alltså vi lånar ju ut, självklart köper vi ju in böcker av det som 

är populärt. Så även om nu Camilla Läckberg skulle få en jättedålig recension och man 

tycker att det kanske inte står för den… Alltså folk kommer ju vilja låna den, verkligen, 

man kommer behöva köpa flera ex av den, och då gör vi det. Vi är inga kvalitetspoliser 

på något sätt, som biblioteken var förr. 
  

Det finns dock viss litteratur som de ibland säger nej till när de ges som inköpsförslag, 

som exempelvis väldigt långa serier med snarlika böcker. Detta främst på grund av att 

det blivit för dyrt för biblioteket: 

  
Oftast är det såna långserier vi säger nej till. Att det finns en del böcker som ges ut i 

kanske trettio, fyrtio titlar, ganska stereotyp litteratur, och man vet att det är en serie 

som innehåller så många delar och det känner vi, det kan vi inte binda upp oss för att 

köpa, en så lång serie. [...] Men det är främst att de är så långa, att det är trettio, fyrtio 

delar av något väldigt liknande. Då känner vi, vi har inte plats och vi kan inte, den 

ekonomiska, att man satsar så mycket på en enda serie. 
  

Över huvud taget säger Sydney att det är väldigt ovanligt att de säger nej till en bok av 

de här skälen. Det ska i så fall vara något extremt. 
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Aktuell samling 
Som tidigare nämnts menar Sydney att arbetet med medieinköp är mindre tidskrävande 

nu än det varit tidigare, på grund av arbetsmetoder och teknik. Sydney menar att takten 

har ökat sen hen började arbeta på bibliotek, och att samlingen behöver hållas aktuell: 

  
Det har speedats upp känner jag, på de åren jag har jobbat, att man vill ha åt böckerna 

snabbare och man vill kunna beställa sina böcker och medier [...] långt innan de ges ut, 

och att man vill liksom komma åt och kunna reservera dem. Och så reserverar man 

hemifrån då, så de måste ju finnas i vår katalog. 
  

Syn på medieplanen 
Den medieplan som finns är daterad, och används inte längre, berättar Sydney, men hen 

låter oss ändå ta del av den. Hen säger, “det är ett arbetsdokument som vi har, eller så. 

Den är absolut inte politiskt antagen. Utan det är en handlingsplan.” 

  

Sydney nämner också att arbetet med medieplanering inte är så komplicerat som det 

kanske kan verka, när till exempel en bibliotekariestudent ser på det utifrån. Sydney 

säger, “Det är inte så att, ja vad ska jag säga, att det är så dramatiskt att köpa böcker hit 

som det, eller att köpa eller inte köpa, så.” 

  

Hen menar att det i slutändan är ett praktiskt arbete, med inte alltför mycket begrundan 

bakom: 

  
Nej, man kan nog inte fundera för mycket, ibland, känner jag, varken liksom när man 

gallrar eller när man köper så också, utan att det faktiskt är ganska praktiskt… [...] Det 

kanske man har på större bibliotek, också, tänker jag, men hos oss, man köper ju in ofta 

i disken eller så. Men nu kom det in ett förslag, och då köper vi den, men det är ju 

väldigt så, man är på Adlibris flera gånger om dan och köper lite så där. Det är inte så 

att man sätter sig lungt ner vid sitt skrivbord och bockar in vad man ska köpa och tänker 

igenom, utan det är ju i diskarbetet också. 
  

5.2.2 Medieplanen - själva dokumentet 

Bibliotekarien vi intervjuade poängterade att den här medieplanen är daterad, att den 

inte används för tillfället och håller på att uppdateras, och att vi därför i den här texten 

inte kunde dra för stora slutsatser baserade på det som står här. Hen tryckte även på det 

faktum att det inte är en politiskt antagen medieplan. Själva medieplanen kommer inte 

gås igenom lika grundligt för just detta bibliotek, eftersom vi fick så tydliga 

instruktioner om detta. 

  

Dokumentet är 4 A4-sidor långt och tar i största del upp bibliotekets rutiner kring 

arbetet med medieplanering. Exempelvis vilka användargrupper eller delar av 

samlingen som är speciellt  prioriterade tas inte upp. Själva syftet med  medieplanen är 

att den ska vara praktiskt användbar. 

  

I medieplanen poängteras bland annat att ett viktigt mål är att öka cirkulationstal, alltså 

att böckerna ska lånas ut mer. Det är viktigt att alla medier i samlingen utnyttjas. Det 

formuleras också väldigt tydligt att biblioteket “inte köper in medier med rasistiskt, 

sexistiskt eller diskriminerande innehåll” (fetstil i originaltext). 
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5.3 Bibliotek Pandan 
Biblioteket “Pandan” är huvudbiblioteket i en av Sveriges större städer. Detta bibliotek 

är betydligt större än de tre andra biblioteken som intervjuats till den här uppsatsen. Vid 

intervjun var det två personer med ansvar för medieplanering på biblioteket som 

tillfrågades.  

  

Vid det här intervjutillfället intervjuades två personer som sitter med i en inköpsgrupp 

som består av 10-12 personer (personlig kommunikation, 20 april, 2017). Samtliga 

personer är inte inköpare. Den består även av en inköpsadministratör,  personer som är 

“löst knutna till gruppen” som även ansvarar för tidningar och tidskrifter bland annat. 

Den ena som vi här kallar för “Kim” har ansvar för att köpa in vuxenlitteratur och den 

andra personen som vi kallar “Alex” är samordnare i inköpsgruppen och är ganska ny 

på sin post. 

  

Mediepolicyn 
Pandans bibliotek utgår från en mediepolicy, som vi fick ta del av via deras hemsida. 

Eftersom biblioteket inte ska gå att identifiera har vi valt att inte nämna var medieplanen 

finns att hämta. Mediepolicyn som biblioteket har att utgå från kan ses som allmänna 

riktlinjer som guidar inköparna hur de ska göra urval och inköp av medier. 

Mediepolicyn skall även uppdateras i år, berättar de för mig. Dock menar Kim att 

mediepolicyn är relativt bra. “Och det är en ganska generös medipolicy. Som slår fast 

att vi inte är ett bibliotek som väljer bort av ideologiska eller på andra grunder,” säger 

Kim. 

  

De har inga konkreta inköpslinjer för hur urvalsarbetet skall bedrivas berättar Kim för 

oss. Dock menar han att det ändå vore bra att ha en för att göra arbetet mer konsekvent 

vid medier som är svårare att ta ställning om de ska köpa in den eller inte. Kim säger: 

  
Vi har diskuterat om en sådan skulle behövas. Och det är framför allt utifrån den här 

typen av… kniviga fall som ibland uppstår. Om folk ber om böcker som kan upplevas 

som problematiska, på något sätt… alternativ medicin, bota cancer [otydligt vad 

personen ifråga säger]. I vilken utsträckning ska vi ta in den typen av böcker? Hur 

många ska vi ha? Vilken hylla ska de stå på och så vidare? [...] Där har vi ibland känt att 

det kanske skulle vara bra med någon typ av vägledning, så att man är konsekvent. Men 

det har alltid stannat vid att vi har valt att inte utforma nåt sånt dokument. 
  

De berättar att biblioteket håller just nu på att utveckla fram några sådana här “case” 

(fall) som de beskriver som någon slags “stöd” till att på ett effektivare sätt köpa in 

medier till biblioteket. Alex berättar: 

  
Vi har dragit igång det arbetet. Det är ett arbete som i första hand är internt så att vi ska 

förankra såna här diskussioner och tankar kring hur man kan tänka kring olika case. 

Och då blir det kanske ett mer internt bearbetat dokument med case. Men som kanske 

inte publiceras på det här viset då. Den här mediepolicyn kommer nog bara förändras 

marginellt i formuleringarna. 
  

Prioriterade grupper  
När frågan gällande om de har något slags krav på sig från politiskt håll att köpa en viss 

typ av medier eller att prioritera olika grupper i gällandet av inköp så svarar Kim så här: 
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Ja, fast då ligger det väl kanske ofta på en allmän nivå. Vi har haft olika satsningar 

genom åren. Att politik kan identifierat olika grupper med låntagare eller besökare som 

man vill prioritera. Barn har varit en prioriterad målgrupp i väldigt många år nu… ett 

antal år. Och även ytterstadssatsningar per år som har inneburit att vi prioriterade 

områden som var... hur ska man kalla det… socialt eftersatta för vissa. Men 

barnsatsningar är kanske den tydligaste prioriterade målgruppen. [...] Politikerna lägger 

sig ju inte i vad vi köper, på titelnivå. Utan det kan vara den här typen av önskemål att 

man ska uppmärksamma en grupp, men i övrigt ingenting. Biblioteken är självständiga i 

den meningen. 
  

När frågan ställs vilka genrer och ämnen som de prioriterar och köper in mest av på 

biblioteket så svarar Kim: 

  
Ja du, det är en bra fråga. Barnlitteraturen är ju prioriterat, så där köps det mycket. Så 

pass mycket så att jag tror inte det är något bibliotek som är missnöjt eller så, som 

skulle vilja mer eller så. Vilket känns bra! Där har man liksom kunnat täcka behoven. 

En hel del pengar läggs på facklitteraturen, tyvärr för lite facklitteratur. Fackböckerna är 

oftast dyrare, på vuxensidan, än på skönlitteraturen. Så även om det kanske inte läggs 

lika mycket pengar på skönlitteraturen så tror jag ändå vi får in fler titlar där. Det är ett 

stort behov. De rikigt långa reservationsköerna är oftast skönlitteratur för vuxna, 

skönlitterarur på svenska. Eller översatt litteratur. [...] Det finns vissa fackområden som 

går bättre än några andra. Språkkurser går bra naturligtvis. Psykologiböcker… all 

studielitteratur egentligen. 
  

De språk som prioriteras på  biblioteket och som det köps in mest av just nu är förutom 

svenska: engelska, spanska, turkiska, ryska, thai, arabiska och persiska. Dock finns det 

svårigheter med språken också berättar Kim: 

  
Och där är det lite svårare för där går det inte alltid lika lätt att koppla ihop mängden  
människor som talar språket med antal lån och låntagare. En del av de här 

språkgrupperna är väldigt aktiva på biblioteket och därför försöker vi att köpa mycket. 

Medan andra inte är lika aktiva, av olika skäl. Det kan vara svårt ibland att veta varför 

och hur det hänger ihop. Ibland är det väldigt svårt att få tag i böcker på vissa språk. 

Kan de inte erbjuda några böcker så kommer ingen att låna heller, det är svårt att locka 

folk till biblioteken om det finns tre böcker på det språk man vill läsa om. 
  

Alex menar på att de är ambitiösa och vill hitta böcker på andra språk att köpa in, dock 

är det inte allt det går att ro i hamn. 

  
Det gäller till exempel också med vissa språkgrupper, som personer som exempelvis 

kommer från Afghanistan. Det var väldigt många för 1,5 år sedan som kom hit till 

[staden] De pratade dem dari där, som är en variant av persiska. Då kan man tänka sig 

att efterfrågan ska bli väldigt stor på dari. Vi är ambitiösa vi bibliotekarier och vi vill 

gärna ha mycket och då finns det inte så mycket. Vi är inte ett förlag. Vi ska inte 

producera litteratur, det är inte riktigt vår uppgift. Där är det verkligen en större 

efterfrågan än tillgång. 
  

Inköp rent praktiskt 
När frågan gällande hur inköpsarbetet rent praktiskt bedrivs på Pandans bibliotek så 

berättar Kim följande för mig: 
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Faktiskt i år och även under 2016 så har det blivit mer och mer att vi faktiskt väljer på 

titelnivå, på nästan allting. Vi hade som jag tror ganska många bibliotek har haft genom 

åren, så kallade inköpsprofiler, vilket innebär i regel att man ber de leverantörer man 

har att föreslå ett urval. Och det kan vara att vi skulle vilja ha bilderböcker för den och 

den åldersgruppen till de och de biblioteken. Och givet att utgivningen är så stor så går 

det bra om ni kunde sätta samman bokpaket. Ju mindre utgivningen är på ett område 

desto lättare blir det än om utgivningen är begränsad. Om man vet att man kommer vilja 

ha i princip allting. Det kanske snarare är att fördela mängd att de större biblioteken ska 

ha fem ex, de mindre ska ha två. Då är det ganska lätt att ha en stående beställning. 

Skicka det mesta i den här mängden till de här biblioteken så slipper vi sitta och beställa 

var enskild titel. Så där har det funkat under ganska många år. Nu har vi övergivit det 

sättet att köpa in, av olika skäl. Men det gjorde vi under flera år. 
  

Kim fortsätter:  

  
Antingen så köper man på vecko-eller månadsbasis utifrån Svensk Bokhandel eller 

någon annan katalog som man har tillgång till. Eller någon nätresurs. Bokinfo används 

av många vet jag. Jag köper vuxenlitteratur i första hand, skönlitteratur för vuxna. Vi 

brukar jobba med månadsbeställningar så att vi tar utgivningen för april och går igenom 

till exempel och beställer hem till samtliga bibliotek och fördelar så har man del 

avklarat. Så blir det en stor beställning åt gången. Sen så kompletteringsköper vi lite 

under de följande veckorna också. Men vi försöker i så stor utsträckning att vara 

tidseffektiva. 
  

På Pandans bibliotek har de haft avtal med olika leverantörer och företag genom åren, 

för tillfället så har de avtal med BTJ, Adlibris och Förlag 1, på olika medieområden. Det 

är olika kriterier som avgör vilka avtal som väljer att sluta med olika leverantörer. Det 

kan exempelvis handla om pris, bredd och sortiment. 

  

Elektroniska tjänster  
Elektroniska resurser på Pandans bibliotek som e-böcker så lutar sig biblioteket mot 

Elibs sortiment. Bibliotekarierna förklarar: 

  
Och det är i första hand svensk skönlitteratur vi får genom dem. Och det är det som 

dominerar deras utbud, vilket gör att det blir en viss snedfördelning. Vissa 

ämnesområden och vissa typer av litteratur som är svår att få tag i. 
  
[...] Och Elib är i princip en enda stor digital katalog som man kan välja att bara släppa 

in i sin egen bibliotekskatalog. Urvalet sker ofta i efterhand då man väljer att plocka 

bort det man inte vill ha. Sen kan man använda vissa verktyg för att begränsa det som 

flödar in i bibliotekskatalogen. Man kan ha pristak, vilket vi har. Våra e-böcker får inte 

kosta mer än 20 kronor per lån. Så böcker som är dyrare än det som finns hos Elib, 

stängs ute. Det kommer in först om priset går ner. Sen så kan vi begränsa det till antal 

lån per vecka, så vi begränsar det alltså till antalet lån som kan ske. Och det är i 

dagsläget fem lån i veckan, eller? Per låntagare? 
  
[...] Man har olika kranar som man kan vrida på för att försöka påverka hur mycket det 

lånas och vad som tillgängliggörs och så vidare. Man kan sätta en spärr på vissa förlag, 

om man skulle vilja det. Vi släpper in e-böcker för de stora och etablerade förlagen, för 

det känns tryggt. Det är sånt som man vet att folk vill låna också. Men med vissa 

mindre förlag kanske vi vill kvalitetsgranskar man titlarna innan vi släpper in dem. 
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Alex poängterar dock att Elib är den enda tjänsten på marknaden, vilket gör det lite 

problematiskt för dem att göra inköp. Hen berättar att de på bibliotek har börjat 

diskutera om de skall göra ett aktivt urval med e-böckerna som kommer in till 

biblioteket, som de gör numera med resten av  de fysiska medierna till bibliotek. E-

böckerna är även en medieform som “ökar kraftigt” menar Kim. Kim berättar: 

  
Det har varit i flera år så. Och där tror jag det skulle öka ännu mer om vi hade ett 

bredare utbud, om vi hade e-böcker på engelska till exempel i större utsträckning. Om 

vi hade fackböcker [...] Och en del typ av facklitteratur som det lånas väldigt mycket av 

i fysisk form har vi överhuvudtaget inte nästan någonting av i digital form. Till exempel 

språkkurser som är svårt att få tag på, det är sådant som är mycket efterfrågat. Så det är 

bra att kunna erbjuda det i digital form också. 
  

Som ett alternativ till Elib för att försöka locka flera barn till läsning så har biblioteket 

utvecklat fram en app som gör att barn kan läsa strömmade böcker eller ladda ner dem. 

Det är ett projekt som är ganska nytt och som har blivit en sucée berättar Kim. Hen 

fortsätter: “Det är väldigt medveten satsning för att få in fler digitala barnmedier. För 

det var något som verkligen saknades hos Elib. De har en del barntitlar, men det är inte 

många procent av utbudet ändå som har varit barntitlar.” 

   

Inköpsförslag i förhållande till kvalitet 
Inköpsförslag är något som användarna kan lämna på bibliotekets hemsida eller genom 

att själva besöka platsen och lämna in i egen hög person. “Vi är generösa med 

inköpsförslag. Att vi försöker i så stor utsträckning som möjligt köper det som våra 

besökare ber om,” säger Kim. 

  

När frågan gällande vad de prioriterar högst på Pandans bibliotek, om medierna som 

köps in skall vara populära eller besitta någon slags kvalitet. Alex svarar så här: “Vi ska 

göra både och. Framförallt vad som är populärt...” 

  

Kim fyller sedan i med följande utsaga: 

  
Men det faller tillbaka på den här kvalitetsdiskussionen. Vi ska göra ett kvalitativt 

arbete. Det gör ju vi, men… I de allra flesta fall så är det oftast inte ett svårt arbete. Det 

som är uppenbart dåligt efterfrågas inte särskilt mycket heller. [...] De personerna som 

kommer hit är läsande människor i regel, i alla fall när man talar om skönlitteratur så 

vill folk ha bra grejer. Det tycks råda någon slags konsensus. Vi får inte så många 

inköpsförslag på saker och ting som är uppenbart konstiga faktiskt. [...] Som sagt, vi 

försöker tillgodose rätt mycket av det som efterfrågas och köpa så mycket som möjligt 

på inköpsförslag från låntagarna. Och vi försöker vara så generösa som möjligt. 
  

Kim berättar att under 70-80 talet så framstod Stephen King som en författare som 

skrev “spekulativ underhållningslitteratur och som det inte skulle läggas några 

skattemedel på.” Kim säger: 

  
Men kvalitetsaspekten – det urvalskriteriet har ju användare som medför faktiskt, om 

man går tillbaks flera årtionden så hänvisades det ju mer till vissa författarskap som 

många folkbibliotek överhuvudtaget inte köpte in. Nu är ju Stephen King fullkomligt 

okontroversiell och finns på bibliotekens hyllor. 
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Både Kim och Alex menar på att tendenserna kring bibliotekens uppdrag har skiftat 

fokus, förr i tiden var det viktigt för folkbiblioteken att vidhålla en uppfostrande roll för 

användarna. 

  
Precis, uppfostrande rollen är ju borta, sen så finns det vad jag kan tycka i 

bibliotekslagen... om man läser lite mellan raderna. Man kan tolka den i den riktningen 

att det fortfarande är den kvalitetsaspekten som det fortfarande hänvisas till faktiskt. 

Och biblioteket som en demokratisk institution och så vidare. [...] Det kanske var det 

som förr i tiden kallades för ”kiosklitteratur”, såna man kunde köpa i matvarubutikerna 

och på pressbyrån och som klassades som lättviktig underhållningslitteratur. De köptes 

inte in. Men så vid nåt tillfälle så beslutade man att det är svårt att tacka nej till, vill folk 

läsa det så. [...] Och då togs hela den där sviten in och den var en jäkla många delar. 

Tror det var 250 på en gång. De står här nere och lånas en del faktiskt. 
  

Alex tar sedan upp Harlequin böcker och hur biblioteket ser på sådan typ av litteratur. 

Utifrån en kvalitetssynpunkt så förstår hen att biblioteket väljer att inte köpa in den 

typen av böcker för att de är “billiga.” Kim håller med och säger: 

  
Där kan man väl åberopa kvalitetsaspekten. Men där kan man ju misstänka att det är 

böcker skrivna på utifrån en formel nästan så. Men och andra sidan om det är en stor 

efterfrågan på de så skulle man överväga att ta in dem. 
  

Kim poängterar att de inte får in så många inköpsförslag berörande Harlequin-böcker, 

men att en del väletablerade författare har börjat ge ut sina böcker på det förlaget, där 

ibland Nora Roberts.Det är främst engelsk skönlitteratur både för unga och vuxna som 

det kommer in mycket inköpsförslag till. Kim berättar om att det finns fall där det är 

svårt för en bibliotekarie att ta ställning om böckerna skall köpas in eller plockas bort 

från hyllorna. Han redogör för en viss typ av böcker: 

  
Men just när det gäller alternativ medicin så kan det vara att en grupp människor är 

övertygade om att det går alldeles utmärkt att behandla cancer, på ett sätt som 

vetenskapen inte alls går med på. Då är frågan: ska man lägga skattemedel på den här 

typen av litteratur? Är det bibliotekets uppgift? Är risken att vi tar in information som är 

felaktig eller rent av farlig? Om man inte läser böckerna med ett kritiskt öga. Såna där 

typer av diskussioner kan uppstå. De böckerna tas även in, men i mindre mängd. Man 

kan ställa de på andra hyllor. Vi har en hylla som heter ”alternativa terapiformer”, där 

alternativ medicinen kan gå in. Då har man signalerat att det är alternativ medicin och ta 

det för vad det är. Ni får välja hur ni förhåller er till det. 
  

Facklitteratur med olika syn på vad som är sant 
Kim poängterar även att det finns andra typer av litteratur som människor kan ha delade 

meningar om, historiska böcker som förintelsen är ett sådant exempel. Kim redogör för 

det: 

  
Böcker om krig, konflikter och så vidare, som kan engagera folk väldigt mycket. Där 

man kan ha olika syn på vad som har hänt, vad som är historiskt sant. Och det händer att 

folk hör av sig och tycker att den här boken det är lögn allt ihop och så här gick det inte 

alls till.[...] Så länge det inte är en uppenbar lögn, så får böckerna komma in på 

historiehyllan. Det finns exempel på historiska skiljaktigheter till exempel kring 

förintelsen. Den typen av böcker tar man inte in, förintelseförnekelse. Det svåra på det 

området är att enas om en vetenskaplig sanning i historiska frågor. Det är alltid öppet 

för tolkningar och olika perspektiv, så man får vara mer tolerant där. 
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Alex poängterar även att det är lätt att känna med andra människor och som 

bibliotekarier så får man försöka vara professionell. Alex understryker att som inköpare 

behöver man vara uppmärksam på vilka människorna är som lämnar inköpsförslag, om 

det finns ett eget särintresse bakom låntagaren. Kim håller med och har hört att från 

andra bibliotek om att det finns en mindre grupp av människor som i princip ”lobbar för 

sina böcker eller tidskrift” och att som bibliotekarie behöver man ha det i åtanke. 

  

Kim anser att den är en grundläggande förutsättning på biblioteken att hålla samlingarna 

aktuella och fräscha så att andra låntagare blir lockade att besöka biblioteket. Det är 

även viktigt för dem att tillhandahålla äldre böcker, exempelvis sådana som inte längre 

finns att köpa i handeln längre. Kim menar även att de kollar mycket på lånestatistik för 

att bygga upp sitt mediebestånd utifrån den. 

  

Massutmaning 
Kim och Alex tar upp Massutmaning som ett aktuell exempel på litteratur som har väckt 

debatt på biblioteken i Sverige. Pandans bibliotek har ändå valt att ha den boken på sitt 

eget bibliotek. Kim berättar att det är en del låntagare som ifrågasätter varför boken 

finns att tillgå i deras mediebestånd. Kim säger: 

  
Man trodde att den var invandringsfientlig helt enkelt. Sen kanske inte det var det bästa 

ordet för att beskriva boken. Den visade sig vara delvis annorlunda än vad många 

trodde. Vi har tagit in den. Med mycket i stöd i den mediepolicy som vi har. Att vi 

väljer inte bort böcker som upplevs som kontroversiella utan de ska också ha plats på 

biblioteket. I slutändan är det egentligen biblitotekslagen som vi lutar oss mot. 

  

Dock menar Alex att bibliotekslagen i sig själv går att tolka på olika sätt och att den inte 

är så mycket att lita på när det “blåser en storm kring enskilda titlar”. Alex säger: 

  
Det får vi själva ha interna diskussioner kring. Och det är det som är väldigt viktigt 

också, anser jag och tror att vi får vara professionella i bibliotekarie... i vår egen roll. 

Inte bli kritiserade för enskilda titlar. Inte stå till svars för enskilda titlar. Vi är inte såna 

innehållspoliser. Kvalitetsgranskare, på det viset. Utan att det är allsidigheten i 

biblioteksutbudet som utgör vårt fokus. 
  

“Precis. Hellre lyfta fram och problematisera än att ta bort,” säger Kim. 

  

Arbetet med inköp rent personligt 
Både Kim och Alex tycker att arbetet med inköp ibland kan vara stressigt och att de 

skulle behöva lite mer tid för det. Kim har yttre tjänst en dag i veckan där hen möter 

låntagarna i den dagliga verksamheten och menar på att det är bra att ha ett uppdelat 

arbete. 
  
Och det har varit medvetet faktiskt från chefernas håll att man anser… Jag håller med 

om att det är bra att inköparna behåller någon slags kontakt med den dagliga 

verkligheten och att det är inte bara vi… ett teoretiskt jobb utan att vi faktiskt bemöter 

låntagarna och ser hur det ser ute på hyllorna, vad folk frågar efter i disken och så där. 
  

När frågan kommer upp hur de tycker att arbetet med inköp fungerar i praktiken så 

tycker Kim att det fungerar relativt bra “i den mån vi har nu”. Mediepolicyn som de 
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utgår från nu kunde dock vara tydligare skriven för att kunna fatta ett beslut i en viss 

fråga snabbare.  

  
Och det är ibland det som har lett oss till att fundera om vi inte skulle behöva ha ett 

ännu tydligare dokument - en urvalspolicy som i princip drar upp riktlinjerna för hur vi 

skulle göra i enskilda fall 
  

5.3.1 Medieplanen - själva dokumentet 

Pandans medieplan är begränsad till en mediepolicy som biblioteket har som riktlinjer 

för att arbeta med inköp, medan exempelvis biblioteket Koalan har både ett 

arbetsdokument som beskriver hur arbetet skall utformas och en enskild medieplan som 

arbetet grundar sig på. Det bör nämnas att kommuens egentliga namn har vi enats om 

skall vara konfidentiell med de personer som vi intervjuade och av den anledningen 

väljer vi att inte avslöja var den egentliga mediepolicyn är hämtad ifrån.  

  

Den här mediepolicyn står det skall gälla mellan 2014-2016 och håller på att förnyas 

under 2017. Den skall även verka som en riktlinje som bibliotekarierna skall kunna luta 

sig mot ifråga om mediearbete och fjärrlån. Mediepolicyn omarbetas vartannat år.  

  

I mediepolicyn står det att Pandans kommun är en större stad i Sverige som består av 

människor med olika förutsättningar, både ekonomiska som sociala, för att kunna ta del 

av biblioteket. Det är mer än 30 procent som antingen är utrikesfödda eller har ett annat 

modersmål än svenska som lever i Pandans kommun som vill kunna ta del av medier på 

sitt egna modersmål.  

  

Pandans bibliotek skall arbeta för att i så största mån försöka att tillgodose invånarnas 

behov och önskemål om vilka medier som bör finnas på biblioteket. Pandans bibliotek 

riktar in sig särskilt mycket på barn, unga, kommunens egna invånare, personer med 

funktionsnedsättning samt människor med ett annat modersmål än svenska. Bibliotek 

skall även ta hänsyn till och tillhandahålla litteratur som omfattas av de svenska 

minoritetsspråken. 

  

Urval av medier 
Bibliotekets uppdrag är även att verka för yttrandefrihet och fria åsikter och är opartiskt 

i  ideologiska, religiösa och politiska frågor. Smala och kontroversiella åsikter är även 

något som skall ge plats åt på biblioteket. De debatterade medierna är något som 

biblioteket ska erbjuda för besökarna att ta del av den anledningen till att väcka 

diskussioner, tolkningar samt omtolkningar. 

  

Olika format 
De gamla läsvanorna finns fortfarande kvar samtidigt som nya sätt att ta del av 

information förändras. Den nya tekniken öppnar även nya vägar för litteraturen att 

spridas på i olika typer av format. Pandans bibliotek har befogenhet att göra 

“nödvändiga prioriteringar i fördelning” om efterfrågan på fysisk och digitala medier 

ändras. Pandans bibliotek ska jobba kontinuerligt med förmedlandet av medier, oavsett 

format. 

  

Användaren 
Utbudet på Pandans bibliotek skall erbjuda medier av “allsidighet och av kvalitet”. I 

praktiken betyder det att när användaren kommer till biblioteket så skall personen ifråga 
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få möjligheten att ta del av medier som är “brett, smalt och det som efterfrågas”. 

Biblioteket gör inköp och urval med användaren i centrum. Bibliotekets bestånd skall 

spegla rådande trender i samhället och göra kulturarvet tillgängligt för användarna. 

Bibliotekets bestånd skall hållas levande genom att arbeta med medier som är av äldre 

och nyare karaktär. 

  

Biblioteket har ingen skyldighet att bevara, men försöker ändå tillhandahålla medierna 

på biblioteket under en längre tid för att vidarebehålla en “längre cykel” för sina 

användare när förlagen slutar att distribuera medierna. När gallring sker så ligger det 

inte på någon ideologisk eller värdegrundbaserad anledning till det. 

  

Inköpsförslag 
Pandans bibliotek har som uppgift att köpa in medier på inköpsförslag från användare 

och på efterfrågan, samt när reservationskön anses vara för lång och det behövs fler 

exemplar. Pandans bibliotek ska tillhandahålla medier som klassas som “smala.” 

 

 

 5.4 Bibliotek Björnen 

Biblioteket “Björnen” är ett huvudbibliotek i en medelstor kommun i Sverige 

(kommunen är mindre än Vombatens och större än Koalans). Biblioteket har för bara 

några år sedan flyttat till nya, fräscha lokaler som är ungefär dubbelt så stora till ytan 

som de tidigare lokalerna. 

  

5.4.1 Intervju 

På biblioteket Björnen är det ett antal bibliotekarier som är ansvariga för att hålla reda 

på bibliotekets samlingar. Bibliotekarien “Mika”, som intervjuades till den här 

uppsatsen, har ansvar för vuxenavdelningen på biblioteket (personlig kommunikation, 

20 april, 2017). Hen har huvudansvaret för mediehanteringen där, men får stöd och 

hjälp av kollegor på olika sätt. Andra bibliotekarier har huvudansvar för avdelningar 

som barn- och ungdomsavdelningen, tillgängliga medier, och tidningar och tidskrifter. 

  

Urval rent praktiskt 
I urvalet av böcker som ska köpas in till biblioteket har Mika och hens kollegor hjälp av 

Bibliotekstjänst, BTJ, och de digitala häften som de tillhandahåller. Tidigare använde de 

sig av BTJs tryckta häften, men de gick över till de digitala så fort de blev tillgängliga. 

Alla medier köps in titel för titel. Bibliotek Björnen har tidigare under åren köpt in 

färdig-ihopplockade paket från BTJ, men Mika upplevde att böckerna som köptes in via 

den metoden inte stämde tillräckligt väl överens med vad bibliotekarierna ville ha på 

biblioteket. Mika tar som exempel upp hur det blev med deras musik-CD-hylla: 

  
Vi fick titlar som var väldigt breda, medan vi ville ha titlar som var smala för att de 

breda titlarna de hittade folk ändå. Det var inte vår uppgift, utan vi skulle erbjuda det här 

smala, det här som man kanske inte hittar någon annanstans. 
  

Rent praktiskt fungerar det ofta så att Mika och alla hens kollegor kan logga in på BTJ 

och kolla på listorna med medier och recensioner av medier som finns där. Där kan de 

också skriva in vilka medier de anser passa till biblioteket, så att de som är 

huvudansvariga för medieinköp - som Mika - kan ha det i åtanke när de slutligen 

bestämmer vad som ska köpas in. Mika säger: 
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Det handlar ju inte alls om vad jag tycker om och vad jag vill att vi ska ha, det borde 

inte göra det i alla fall. Och ju fler som läser listan, desto fler infallsvinklar blir det, och 

desto bättre utbud får vi, även om det är jag som har sista ordet så försöker jag vara noga 

med att kolla vad de andra tycker, för vi tycker ju inte likadant, tack och lov. Så det är 

viktigt att man är många ögon, i alla fall när vi ändå är på ett hyfsat stort bibliotek. 
  

De olika bibliotekarier som har det största ansvaret för inköp av medier har dock inte 

möten eller liknande för att diskutera medieinköp. “Nej, det har vi inte,” säger Mika när 

hon får frågan. “Det slutade vi med när vi, det slutade vi med för ganska många år sen. 

Lite tråkigt, men effektivt.” 

  

Elektroniska tjänster  
Urvalet av e-böcker sker automatiskt på bibliotek Björnen. De använder sig av tjänsten 

Elib, som tillhandahåller e-böcker. De har valt att ha ett tak på 20 kronor per 

nedladdning, så bara de böcker som faller under det taket går att låna på biblioteket. 

Mika påpekar dock att e-böcker inte lånas mycket. Detta kan till dels bero på att de inte 

har någon användarvänlig plattform där användaren enkelt kan leta efter roliga e-böcker 

att låna. Mika påpekar detta, men säger också att hen tror det låga antalet lån beror på 

att många hellre läser tryckta böcker. Hen säger, “men e-böckerna är ju inte, det är ju 

inte jättehett, det är det inte. De allra flesta, även unga, vill gärna läsa i pappersform, 

hos oss.” 

  

Inköpsförslag 
Mika påpekar att de får mycket inköpsförslag. En av strategierna de använder för att 

hålla bibliotekets samlingar uppdaterade med de nyutkomna medierna är just 

inköpsförslag. Mika säger att de tar in det mesta som de får förfrågningar om så snabbt 

som möjligt, och att den vanligaste anledningen att neka är att det helt enkelt inte går att 

få tag på boken/mediet. Dock händer det även att de säger nej till ett inköpsförslag för 

att det är en bok som är för smal eller vid få tillfällen för att den inte håller 

kvalitetsmåttet. Mika säger: 

  
Sen är det ovanligt, men det händer också att vi säger nej av kvalitetsskäl, men då ska 

den vara sågad längs med fotknölarna, och då ska jag också ha hittat en recension, och 

då brukar jag också tala om för låntagaren, och ofta är det ju mailkontakt, så det har hänt 

några gånger att jag också kan bifoga den här recensionen, säga att vi är tveksamma till 

den här titeln för att så här ser recensionen ut, och det brukar inte va några problem. 
  

Mika tar också upp inköpsförslag som de måste säga nej till på grund av att de uttrycker 

åsikter som inte får plats i biblioteket, eftersom det står i bibliotekets riktlinjer att de 

inte ska köpa in rasistiska böcker: 

  
Sen har det ju kommit till ytterligare en grej som inte fanns förr, nämligen ideologiska 

böcker, framförallt från den extrema högerkanten, där vi har några gånger fått 

inköpsförslag där man måste liksom fundera på om de är rasistiska eller inte, därför att i 

de här riktlinjerna för medierna så säger vi att det ska vi inte köpa in. Och där finns det 

ju inte något absolut rätt eller fel, och det är de egentligen som är knepiga. Dels är det 

knepigt att avgöra om de uppfyller kvalitetskraven som vi har, men också hur innehållet 

är, om de är för rasistiska, om det är hets mot någon folkgrupp, eller nånting sånt där. 

Det är den ena sidan av problemet, sen finns det ytterligare en sida, och då är det, som ni 

säkert är väl medvetna om också, nämligen att man blir utsatta för otroligt stora 
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påtryckningar på ett sätt som man aldrig blir vad det gäller andra inköpsförslag. Om nån 

vill att vi ska köpa in en usel roman och jag säger nej och bifogar den recensionen på 

den så, det händer ingenting mer. Men om jag säger nej till nån sån här rasistisk, 

högerpopulistisk bok, då får jag ett helt drev på mig. 
  

Enligt Mika är det inte något vanligt, men det har hänt på deras bibliotek. Hen ser det 

som ett ganska så nytt fenomen: 

  
Det är ganska nytt, det hände inte förut. Dels var inte, dels gavs inte ut såna böcker 

förut, i alla fall inte som blev allmänt kända. Och sen med de sociala medierna och att 

alla är mer lättillgängliga och så där så är det mycket lättare att köra igång en sån här 

kampanj, eller vad man ska säga, för de här krafterna. 
  

Urval - prioriteringar 
Biblioteket Björnen har vad Mika kallar för profiler, som säger vilka sorters medier de 

bör prioritera att köpa in, som också syns i deras medieplan och i liknande dokument. 

När Mika får frågan om en av dem då är att de ska köpa in lite smalare böcker svarar 

hen: 

  
Ja, i alla fall när det gäller musik, eftersom den var så lättillgänglig annars. Men vad 

gäller skönlitteratur så är det ju både bredd och smalt som gäller, och facklitteratur är ju 

också, vi är ju ett folkbibliotek, det ska ju också va brett så att när man köper in 

faktaböcker inom pedagogik till exempel, då ska det ju va nånting, det ska ju inte va 

nånting väldigt specialiserat, utan då ska det ju va nånting som många låntagare kan 

tänkas vara intresserade av. 
  

I urvalet av medier som finns på biblioteket försöker de spegla populationen i 

kommunen. När Mika får frågan om de har något speciellt fokus på deras bibliotek 

svarar hen: 

  
Det kan jag väl inte påstå, men man måste ju alltid ta hänsyn till det samhället som 

biblioteket finns i. Och här i [Kommunen] så är det ju, det är mycket hästar, det är 

mycket landsbygd här. Så mycket hästar, och det är mycket runor och runstenar, så när 

det kommer ut litteratur och de ämnena, då köper vi kanske mer än vi annars skulle 

göra.  
  

När Mika får frågan om det är några avdelningar på biblioteket som de lägger extra 

fokus på, just nu eller i allmänhet, svarar hen att “med tanke på att det har kommit 

många nya till Sverige, och även hit till den här kommunen så har vi ju satsat på 

språkkurser och ordböcker och och lättlästa böcker som är just för den målgruppen”. På 

följdfrågan om de då köpt in fler böcker på olika språk svarar hen: 

  
Ja, lite grann, inte så mycket, för att vi har inte så många olika språk här. Men litegrann, 

och vi försöker ju. Det har varit framförallt, ja tigrinja och dari, som vi inte ha något 

egentligen på förut det har vi köpt litegrann. Men det är svårt också att köpa in, det är 

inte alltid så lätt att få tag på. 
  

Mika tror inte heller att de som kommer nya till Sverige är lika intresserade av att läsa 

böcker på sina modersmål. Hen fortsätter: 

  
Det är inte alltid det som bjuds ut är det våra låntagare är intresserade av att läsa. 

Dessutom är det så här att de allra allra flesta som kommer nya hit, deras fokus ligger på 
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att lära sig svenska. Det är det de vill göra, inte läsa på sitt modersmål i första hand, om 

de inte är bokläsare sen förut och har det som ett intresse. 
. 

Det är en kollega till Mika som har huvudansvar för att köpa in de här böckerna, men 

rent praktiskt säger Mika att de förlitar sig mycket på BTJ för att kunna hitta böcker på 

de språk som annars är svåra att få tag på. 

  

Regnbågshyllan 
När Mika får frågan om de har någon regnbågshylla, eller motsvarande, svarar hen att 

de bestämt sig för att inte ha det. Regnbågshyllan finns på många andra bibliotek, 

exempelvis det bibliotek som kallas Vombaten i den här uppsatsen, och är en hylla där 

det samlas böcker som på ett eller annat sätt har med HBTQ-personer att göra. Hen 

säger att”Just regnbågshyllan har vi tänkt att då blir det ytterligare ett sorts utpekande av 

att man är annorlunda.” Mika säger att “däremot på vår ungvux-hylla så är det väl 

kanske en viss övervikt av den typen av litteratur”, och att de ordnat det så på ett 

medvetet sätt. Det är alltså istället en del av den stora samlingen, för att normalisera 

istället för att peka ut. 

  

Kvalitet 
På frågan om vad som är viktigast, det som är populärt eller det som har kvalitet, och 

om det går att urskilja de två, svarar Mika: 

  
Om man ska prata om litterär kvalitet så är det definitivt skillnad mot, stor skillnad på 

det som har litterär kvalitet och det som inte har. Ibland så sammanfaller det så att det 

som har en bra litterär kvalitet också är jättepopulärt. Ibland inte alls. Vi har ganska gott 

om pengar ändå, så vi behöver liksom inte, vi behöver inte göra så, vi har råd med 

allting.  
  
[...] Men om man bortser från det ekonomiska om man tänker vad ska man ha, så får 

man försöka ha en balansgång, man kan inte ha, man kan inte bara ha smala 

kvalitetstitlar som ingen vill ha och man kan inte bara köpa in dom här breda titlarna. 

Det finns ju populärförfattare som skriver enormt mycket där det är snarare, alltså det är 

bokfabriker snarare än att det är en enskild författare som verkligen sitter och skriver 

alla böcker. 
  

Mika får frågan om de ändå köper in de här böckerna, från vad hen kallar för 

bokfabriker, och hen svarar: 

  
Ja, kanske inte de här bokfabriksförfattarna, men om man, alltså det kommer ju ut 

mycket som inte är så bra, till exempel mycket svenska deckare, till exempel, som det 

inte är nån värst vidare kvalitet på. Ärligt talat, inte. Men de är ju jätte-efterfrågade, de 

är ju jättepopulära. [...] Så vi köper in dem ändå. 
  

Aktuell samling 
Mika tycker att det är väldigt viktigt att hålla bibliotekets samling uppdaterad och 

aktuell. Hen säger: 

  
Ja, det är jätteviktigt. Det är mycket viktigare än att behålla gamla titlar. [...] Vi har inget 

bevarandeuppdrag. Det ska va nytt och fräscht och aktuellt. Sen ska man inte kasta ut 

sånt som är, bara för att det är gammalt, men vi spar inte på nånting bara för att det var 

jättepopulärt för fem eller tjugo eller fyrtio år sen. [...]  Ja, om våra låntagare frågar efter 
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det, och om vi tror att våra låntagare eventuellt kommer att fråga efter det, då ska vi ha 

det kvar. [...] Men inte för sin egen skull, så att säga, nej. 
  

Mika påpekar att de också brukar lyckas vara snabba, och ha det nya inne på biblioteket 

fort: 

  
Idag i dagens DN så var det två stora litteraturrecensioner där jag redan hade hunnit 

köpa in de böckerna. Så att BTJ är ganska snabba och våra låntagare är ganska snabba, 

så att det går ganska fort att köpa in. 

 

Syn på medieplanen 
Biblioteket Björnens medieplan har några år på nacken, men Mika tycker att den 

fortfarande är bra att förhålla sig till. Hen säger att hen har den “i ryggmärgen”. 

Medieplanen ser till att hen inte bara ser efter “sina favorithyllor, eller på det som är 

mest framträdande eller det som råkar stå längst fram, eller nånting.” Styrkan blir alltså 

att arbetet inte är slumpmässigt utan mer uppstyrt. 

  

5.4.2 Medieplanen - själva dokumentet 

Björnens bibliotek har en medieplan som är tagen från 2009 och principerna stämmer, 

men siffrorna och hur deras verksamhet stämmer inte längre. De har flyttat till nya 

lokaler och där av har medieplanering förändras. Av den anledning presenteras här i 

huvudsak de mer allmänna strategierna för urval. 

  

Björnens bibliotek utgår från två dokument vid arbetet av medier - själva medieplanen 

och ett kortare dokument med riktlinjer för vilka sorters böcker som biblioteket ska 

tillhandahålla. Dokumentet med riktlinjer för medier är från 2016, så det är mer 

uppdaterat men inte lika omfattande. Det är själva medieplanen från 2009 som 

presenteras här. 

  

Björnens biblioteks har, enligt medieplanen, ambitionen att ha ett attraktivt och aktuellt 

mediebestånd med allsidighet, och att lägga en tyngdpunkt på grupper med särskilda 

behov. 

  

Urval av medier 
I Björnens medieplan är det stort fokus på vilka medier som lånas och används mest. 

Strategierna som presenteras i dokumentet har till stor del som mål att få beståndet att 

bli mer attraktivt för besökare, och att öka utlån och “utnyttjandegrad.” 

Biblioteket ska “[e]rbjuda ett attraktivt, allsidigt och aktuellt mediebestånd, som ska 

bidra till läslust, kunskap och personlig utveckling.” Bland de urvalsprinciper som 

presenteras finns bland annat att biblioteket ska ta hjälp av efterfrågan när inköpsarbetet 

pågår.  

  

I principerna står det att biblioteket ska värna yttrandefriheten och “förhålla sig 

objektivt i politiska, religiösa och kontroversiella frågor.” Dock ska biblioteket, enligt 

dessa riktlinjer, “avstå från att köpa media som spekulerar i våld och fördomar eller 

strider mot de mänskliga rättigheterna.” 

  

En punkt i urvalsprinciperna är även att det ska läggas störst vikt vid den 

“kvalitetsmässigt värdefulla litteraturen.” Vad som avses med begreppet kvalitet 
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definieras inte, men en annan punkt i listan är beståndet ska kvalitetssäkras genom 

analys av hur mycket medierna används. 
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6. Analys 
Syftet med den här uppsatsen är att lyfta fram information om hur bibliotekarier på 

folkbibliotek arbetar med medieplanering. I den här delen presenteras en analys av 

detta, utifrån litteratur och de intervjuer som genomförts. Resultatet förtydligas genom 

den ram som används för analysen, det vill säga de fem frågor som formulerats utifrån 

Ranganathans fem lagar. Vissa av de fem frågorna får mer utrymme än andra, främst för 

att vissa ämnen som togs upp i intervjuerna gav fler intressanta bilder, och fler 

skiljaktiga åsikter mellan bibliotekarierna, än andra. 

  

 

6.1 Fråga 1. Medierna ska användas 
Hur stor vikt läggs vid vilka medier som faktiskt används eller förväntas användas när 

urvalet görs för vad som ska köpas in till biblioteken? 

  

Enligt de bibliotekarier som intervjuats till den här uppsatsen är det just de medier som 

förväntas användas som är viktigast för biblioteket att köpa in. Gorman (1998, s. 21) 

definierar Ranganathans första lag med ledorden “I will build collections not for vanity 

but for use”, och det verkar som en uppfattning som delas av bibliotekarierna idag. Det 

är inte vad bibliotekarierna ser som “god litteratur” som är viktigt, utan vad som 

kommer att vara användbart för bibliotekets olika besökare. Bibliotekarierna strävar 

efter att inte påverkas av egna åsikter eller egen smak, vilket hade kunnat sluta i att det 

sker vad Taylor och McMenemy (2012, s. 158) kallar för självcensur. 

  

Det här idealet, att medierna på biblioteket ska vara till för att användas, är ett som delas 

av alla fyra bibliotek som blivit tillfrågade i den här uppsatsen. Just cirkulationstal och 

hur mycket en bok lånas är ett mått för att en bok är av kvalitet för biblioteket. Det är 

väldigt långt ifrån Ranganathans (1931, s. 1-8) observation från 1930-talet, om att 

bibliotekarierna glömde bort att bibliotekets böcker faktiskt var till för att användas. 

  

Detta avspeglas även i bibliotekens medieplaner. Alla fyra medieplaner tar upp 

användarna och att medierna används som något viktigt, och i exempelvis Vombatens 

medieplan står det med under definitionen av kvalitet att bibliotekets resurser ska 

användas, för “om det inte används fyller det ingen funktion.” Det stämmer alltså inte 

överens med Kellys (2015, s. 54) anmärkning om att bibliotekarierna på folkbiblioteken 

i Australien nämner det som något viktigt men att det sedan inte återspeglas i själva 

policydokumenten. 

  

En av bibliotekarierna på Pandans bibliotek påpekar i för sig att “om man läser lite 

mellan raderna” går det att se ett slags kvalitetskriterium i bibliotekslagens 

formuleringar om biblioteket “som en demokratisk institution.” Det finns även andra 

tecken på att det finns andra definitioner av kvalitet än att medierna förväntas användas. 

Mika, från Björnens bibliotek, nämner exempelvis klart och tydligt att det är skillnad på 

det som har litterär kvalitet och det som inte har, och “Ibland så sammanfaller det så att 

det som har en bra litterär kvalitet också är jättepopulärt. Ibland inte alls.” Men hen 

menar ändå att biblioteket har råd att ta in både och.  

  

Det kan dock även vara så att bristande kvalitet ges som skäl till att inte köpa in en bok 

eller annan typ av medie som kommit som inköpsförslag till biblioteket. Bland annat 
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Mika, från Björnens bibliotek, nämner detta, även om hen säger att “då ska den vara 

sågad längs med fotknölarna.” Inköpsförslag beskrivs vidare under fråga 3. 

  

Bibliotekarierna i den här undersökningen presenterar alltså en bild av att det är väldigt 

viktigt att medierna ska användas, och de uppger också att de tittar på cirkulationstal 

och liknande siffror för att avgöra vad de bör köpa in till biblioteket. 

  

6.2 Fråga 2. Prioriterade grupper 
Vilka satsningar görs för att inga användargrupper ska glömmas bort? För att alla ska 

ha tillgång till bibliotekets samlingar? 

  

Att se till att alla har tillgång till bibliotekets samlingar handlar inte bara om att köra ut 

med bokbussen till de som inte har möjlighet att ta sig till bibliotekets lokaler. Höglund 

och Klingberg (2001, s. 15) skriver: “Om bibliotekets målgrupper är alla medborgare, är 

kvalitet att nå ut och göra sin service tillgänglig för alla dem i kommunen som har ett 

behov av den.” Ett sätt som biblioteket ser till att alla kan ta del av bibliotekets resurser 

är förstås att hålla sina samlingar uppdaterade med tillgängliga medier. Detta tas upp av 

samtliga tillfrågade bibliotekarier, och Bo, från Vombatens bibliotek, säger exempelvis 

att de köper in alla storstilsböcker som kommer ut. 

  

De bibliotekarier som intervjuats till den här uppsatsen har flera prioriterade 

användargrupper gemensamma, exempelvis barn, unga, nyanlända och personer med 

funktionsnedsättning. Detta är samma prioriterade grupper som också nämns både i 

bibliotekslagen (SFS 2013:801) och i IFLAs (2012) riktlinjer för bibliotek, Åse 

Hedemark (2014, s.12-14) ser dock en problematik med att folkbiblioteken delar upp 

sina användare i olika grupper som barn, vuxna och eftersatta grupper och så vidare. 

Hon menar på att dela upp användarna i olika kategorier avspeglar hur folkbiblioteken 

ser på sina användare i stort. Det skulle kunna påverka bibliotekariernas förväntningar 

och föreställningar på hur användarnas besök på biblioteket kommer att se ut, och det 

kan sedan påverka hur användarna blir bemötta av bibliotekarierna på folkbiblioteket. 

Detta är en intressant tanke, som dock inte kommer upp i samtalet under intervjuerna till 

den här uppsatsen. 

  

Att göra biblioteket tillgängligt för alla medborgare kan också handla om att ha böcker 

och medier i samlingen på språk som användarna kan läsa. Ranganathans (1931, s. 75) 

andra lag, som kan översättas till svenska som “för varje läsare, en bok”, antyder att 

varje biblioteksbesökare skall kunna hitta något hen kan läsa i samlingen, och det faller 

sig då självklart att det måste vara på ett språk hen förstår. 

  

Alla bibliotek som intervjuades till den här uppsatsen uppger att de vill köpa in böcker 

på de språk som “efterfrågas” i kommunen. Det står även i IFLAs (2012, s. 2) riktlinjer 

att personer från “språkliga minoriteter” har “rätt att få tillgång till information på det 

egna språket”. Mika, från Björnens bibliotek, var den enda av de intervjuade som inte 

ansåg att det var så stor efterfrågan. Det finns dock flera anledningar till att det inte 

alltid är så lätt att köpa in böcker på alla språk. Alla bibliotek uppgav att det kan vara 

svårt att hitta böcker på vissa språk. Exempelvis Pandans bibliotek nämner att det varit 

svårt att få tag på böcker på dari, och Alex säger att “där är det verkligen större 

efterfrågan än tillgång.” Flera av bibliotekarierna menar däremot att det blivit lättare, då 

BTJ börjat tillhandahålla fler böcker på fler språk. 
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Biblioteket Vombaten har många specialhyllor på biblioteket för att alla 

användargrupper skall känna sig välkomna. De är exempelvis föräldrahyllan, 

regnbågshyllan, lättläst och samhällshyllan. Flera av biblioteken har en “Ny i Sverige-

hylla” där nyanlända har möjlighet att lära sig svenska. Bibliotek Koalan har även ett 

projekt där de ordnat så kallade “språkväskor”, som är ett slags kit med böcker som ska 

vara till hjälp i språkinlärningen. Väskorna är uppdelade i olika språk, så att användaren 

kan få en väska som är anpassat till dennes modersmål. 

  

De flesta av bibliotekarierna nämner inte några andra prioriterade användargrupper som 

de prioriterar speciellt mycket på just deras bibliotek. Bibliotek Björnen sticker ut, 

eftersom Mika påpekar att de köper in fler böcker om runstenar och hästar - eftersom de 

är extra populära i kommunen. 

  

  

6.3 Fråga 3: Efterfrågan och användares inflytande 
Hur stor vikt läggs vid användarnas efterfrågan på medier? Hur stort inflytande har 

användarna rent konkret över vad som finns i bibliotekets samling? 

  

Den här frågan är indelad i olika underrubriker för att underlätta för läsaren. Punkt 3 är 

även en större fråga som berör många olika områden inom ämnet medieplanering, och 

vi väljer därför att belysa dem genom att göra underrubriker. 

  

Inköpsförslag 
Enligt Söderlind och Elfs (2014, s. 7-9) rapport för Svensk Biblioteksförening finns mål 

nedskrivna i många biblioteks verksamheter om att inköpen skall vara riktade till 

användarna. Enligt de bibliotekarier som intervjuats till den här uppsatsen har 

användarna stort inflytande över bibliotekets samlingar, både indirekt genom att deras 

behov tas i beaktande vid urval, och direkt - genom inköpsförslag. Samtliga 

bibliotekarier uppgav att användarna naturligtvis får lämna inköpsförslag till biblioteken 

och att användarnas behov prioriteras högt. I Mediepolicyn från Pandans bibliotek så tas 

det upp att användaren har rättighet att få ta del av medier som är “brett, smalt och det 

som efterfrågas”.  

  

Söderlind och Elf (2014, s.11) diskuterar även i sin rapport hur mycket inflytande som 

användaren skall ha över utformningen av mediebeståndet. Koalans bibliotek 

understryker exempelvis att det är användarnas efterfrågan på vilka medier som skall 

köpas in som i stor utsträckning formar mediebeståndet. Sydney, från Koalans bibliotek, 

menar exempelvis att “inköpsprioriteringarna färgas av vilket sorts bibliotek det är hen 

arbetar på”, vilket i Koalans fall är ett mindre bibliotek. De har ett “allmänt fokus på det 

som är praktiskt, det som lånas ut mest”. 

  

Nixon et al. (2010,  s. 120) visar siffror på att medier som användare föreslagit till 

bibliotekets samling cirkulerar mer, även om detta är fakta som exempelvis Sens och 

Fonseca (2013, s. 375) är skeptiska till. Detta är inte en anledning som de flesta 

bibliotekarierna som intervjuades till den här uppsatsen nämner eller uppger som viktig. 

Dock säger Sydney, från Koalans bibliotek, att en fördel med att köpa in efter 

inköpsförslag är att “då vet man ju redan att man har någon som kommer låna den.” 
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I artikeln Mötet mellan folkbiblioteket och användare av Åse Hedemark (2014, s. 12-

14) så tar hon upp att det är flera forskare som menar att folkbiblioteken har två synsätt 

inom sin verksamhet. Det ena innebär att folkbiblioteken har en viktig uppgift som 

folkbildare och ett annat handlar om deras demokratiska roll gentemot sina användare. 

Att de agerar demokratiskt betyder enligt Hedemark att folkbiblioteken skall 

tillhandahålla medier av “god kvalitet och av den rätta sorten”. 

  

Ur en kvalitetssynpunkt så menar exempelvis Pandans bibliotek att det har förändrats 

under de sista årtiondena. Under 70-80 talet så framstod Stephen King som en författare 

som skrev “spekulativ underhållningslitteratur och som det inte skulle läggas 

skattemedel på”, vilket var en anledning till att inte köpa in böcker från den författaren. 

Likadant var det för litteratur som ansågs vara kiosklitteratur “som klassades som 

lättviktig underhållningslitteratur. De köptes inte in. Men så vid nåt tillfälle så beslutade 

man att det är svårt att tacka nej till, vill folk läsa det så.”  

  

Ett exempel på sådan litteratur är böcker som ges ut av förlaget Harlequin. 

Bibliotekarierna vid Pandans bibliotek kan förstå invändningarna till kvalitetsaspekten 

att biblioteken är tveksamma till att köpa in den typen av böcker eftersom de är 

“billiga.” Dock så är det flera etablerade författare som ger ut sina böcker via Harlequin, 

exempelvis Nora Roberts. Pandans bibliotek får heller inte så många inköpsförslag som 

berör Harlequin böcker. Dock så menar Alex på Pandans bibliotek att “men och andra 

sidan om det är en stor efterfrågan på de så skulle man överväga att ta in dem”.  

  

Liknande förhållningssätt kommer upp i intervjuerna med de resterande tre 

bibliotekarierna, som pratar om långserier som innehåller ett stort antal liknande böcker. 

Bland annat Bo, från Vombatens bibliotek, menar att detta är böcker som inte anses 

“fina”. Det är dock bara Koalans bibliotek som valt att inte köpa in dessa böcker, men 

ger då anledningen att de är ett litet bibliotek, det minsta i den här studien, och därför 

inte har råd att lägga så mycket pengar på en enda serie.  

  

Av vilka skäl nekar biblioteken användarnas inköpsförslag? Flera av biblioteken menar 

att de i sådana fall gör det för att medierna inte går att finna i några av deras 

inköpskanaler. Andra anledningar är om ett ämne anses vara "för smalt” för den breda 

massan. Dock så menar exempelvis Koalans bibliotek att det inte gör så mycket, “för då 

kan vi fjärrlåna det istället”, menar Sydney på.  

  

Priset styr även om biblioteken har möjlighet att köpa in viss typ av medier, och om 

efterfrågan är i mindre grad så menar bibliotekarierna att det är en orsak till att neka ett 

inköpsförslag. Det finns även andra skäl, om det är mindre efterfrågan på en titel och 

det redan finns andra böcker som tar upp samma saker, så finns det anledning att neka 

det inköpsförslaget, menar Bibliotekarien på Vombaten, utifrån den intervju som vi har 

genomfört. I Vombatens medieplan så stor det att inköpsförslag kan avslås om de 

“spekulerar i våld eller fördomar”.  

  

Bibliotekarierna vid Pandans bibliotek misstänker även att det kan finnas egna 

särintressen när användarna lämnar inköpsförslag. Det kan finnas människor som i 

princip “lobbar för sina böcker eller tidskrift”, menar Kim, Som bibliotekarie är det bra 

att ha det i åtanke. Kim betonar även att “ det som är uppenbart dåligt efterfrågas inte 
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särskilt mycket heller” och menar på att det är läsande människor som besöker 

biblioteken och vill ha “bra grejer.”  

  

Biblioteket Vombaten ger en annan syn på användare som lämnar inköpsförslag. Bo 

berättar för oss att de prioriterar sina “VIP-kunder”, det vill säga stammisar som besöker 

biblioteket mycket. Just begreppet “kunder” är intressant, då Åse Hedemark (2014, s. 

12-14) menar att det spelar roll hur biblioteket benämner sina användare, och att om de 

ser på dem som kunder är det något som går emot deras roll som demokratiförmedlare. 

En liknande inställning antyds i att alla bibliotekarier i den här undersökningen använde 

begreppet “bibliotekets användare”. Detta även hos Bo, som endast använder begreppet 

“VIP-kunder” med glimten i ögat, så att säga. 

  

Massutmaning 
Den bok som har väckt medial uppmärksamhet de senaste månaderna är Massutmaning, 

och flera av bibliotekarierna tog upp den vid intervjuerna. Massutmaning  är skriven av 

nationalekonomen Tino Sanandaji. Den väckte stor uppmärksamhet då folkbiblioteken i 

Ekerö och Botkyrka valde att inte köpa in boken då de ansåg att boken var bristfällande 

i kvalitet. Lindqvist (2017, 10 mars) skriver om det här dilemmat i en artikel som 

publicerades i Dagens Nyheter i mars 2017. Författaren Tino Sanandaji själv ställde sig 

kritiskt till beslutet och menar på att det var svepskäl att inte köpa in boken på grund av 

kvalitetsaspekten. Det är värt att nämna att biblioteket i Botkyrka valde att köpa in 

boken, men beslutet blev stoppat av bibliotekschefen som ansåg att boken var 

bristfällande i kvalitet och boken köptes aldrig in. Botkyrka står, enligt artikeln, fast vid 

beslutet och användarna kan fjärrlåna den. 

  

De bibliotek som vi har talat med har samtliga Massutmaning i sitt mediebestånd. Kim 

vid Pandans bibliotek lutar sig mot bibliotekslagen och menar att de ska “hellre lyfta 

fram och problematisera än att ta bort”. I Mediepolicyn från Pandans biblioteke så står 

det att de debatterade medierna är något som biblioteket ska erbjuda användarna att ta 

del av. Smala och kontroversiella åsikter är något som skall ge plats åt på biblioteket. 

Orsaken är för att väcka diskussioner, tolkningar och omtolkningar. I Björnens 

biblioteks medieplan står det att de ska “avstå från att köpa media som spekulerar i våld 

och fördomar eller strider mot de mänskliga rättigheterna”, men att kontroversiella 

frågor ändå ska representeras. De har, enligt bibliotekarien som intervjuades till den här 

uppsatsen, även riktlinjer som säger att de inte ska köpa in rasistiska medier. 

  

Bo på Vombatens bibliotek anser att det är viktigt för användarna att få komma till 

biblioteket och bilda sig en egen uppfattning, för “vi ska ju inte som bibliotek säga vad 

som är rätt eller fel”. Dock poängterar flera av biblioteken att det inte är ett lätt beslut att 

huruvida boken Massutmaning bör ingå i deras mediebestånd eller inte. 

  

I IFLAs (2012, s .1) riktlinjer för biblioteket står det att det skall vara demokratiskt och 

att alla människor har rätten att yttra sin egen åsikt. I Bibliotekslagen står det att 

folkbibliotekens mediebetånd skall präglas av “allsidighet och av kvalitet” (SFS 

2013:801). Söderlind och Elf (2014, s. 11) diskuterar vidare i rapporten Vi arbetar i 

medborgarnas tjänst att det även är bibliotekets uppgift att ta sig rätten att neka medier 

som anses vara främlingsfientliga eller diskriminerade för användaren att ta del av. 

Huruvida det är demokratiskt att biblioteken tillhandahåller en viss bok är en svår fråga 

att ta ställning till. Det gäller först och främst att reda ut vad demokrati är för något - 
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vilket är en subjektiv uppfattning. Även om användarna har stort inflytande över vad 

som finns i bibliotekets samling så går det inte att tillfredställa alla, eftersom 

bibliotekets användare inte är en homogen grupp. Om ett bibliotek väljer att inte köpa in 

exempelvis Massutmaning så blir det diskussion kring det, likadant om ett bibliotek 

väljer att köpa in den. Det kommer alltid råda delade meningar om vilka medier som bör 

eller inte bör finnas på biblioteket.  

  

6.4 Fråga 4: Aktualitet 
Hur stor vikt läggs vid att hålla bibliotekets samlingar uppdaterade och aktuella? 

  

Samtliga bibliotekarier som har intervjuats för den här undersökningen har konstaterat 

att det är viktigt att hålla bibliotekets samlingar uppdaterade och aktuella. När Bo, från 

Vombatens bibliotek, får frågan om huruvida detta är något viktigt säger hen “Absolut, 

jätteviktigt. Snabbhet och aktualitet, väldigt väldigt viktigt”, och detta är en hållning 

som verkar vara standard.  

  

I Chandel och Rais (2015, s. 221) tolkning av hur Ranganathans fjärde lag kan 

appliceras på arbetet med medieplanering tar de upp frågan om att hålla bibliotekets 

beståndet aktuellt. Ranganathans (1931, s. 342) fjärde lag framhåller att biblioteken bör 

spara tid för läsaren, därför måste de se till att det är ett så litet tidsgap som möjligt 

mellan att en bok kommer ut och att den finns tillgänglig på biblioteket. På alla 

bibliotek i den här undersökningen ser bibliotekarierna till att böckerna som är mest 

efterfrågade finns i deras katalog redan innan de kommit ut, så att användarna kan 

reservera dem i förväg. 

  

Flera av biblioteken påpekar också att de inte har något bevarandeansvar, eftersom 

Kungliga Biblioteket har det uppdraget. Om det finns efterfrågan på medierna så ser 

biblioteken som vi har intervjuat ingen anledning till att gallra bort dem. Biblioteken tar 

även hänsyn till lånestatistiken för det som har lånats mest av när de bygger upp sitt 

mediebestånd. 

  

Quick (2014. s. 101) skriver om att det är viktigt att hålla särskilt facklitteraturen aktuell 

och korrekt, och menar att informationen som ges i böckerna måste ge användaren 

korrekt kunskap, speciellt i ämnen som medicin och teknik där det förändras snabbt. 

Kim vid Pandans bibliotek anser även han att det är viktigt att facklitteraturen är aktuell, 

och säger att “Det finns exempel på historiska skiljaktigheter till exempel kring 

förintelsen. Den typen av böcker tar man inte in, förintelseförnekelse. Det svåra på det 

området är att enas om en vetenskaplig sanning i historiska frågor. Det är alltid öppet 

för tolkningar och olika perspektiv, så man får vara mer tolerant där.” Kim poängterar 

även att det är grundläggande förutsättning för biblioteken att hålla samlingen 

uppdaterad och fräsch för att locka användare till biblioteken. 

  

Björnens bibliotek anser att det är viktigare att hålla samlingen aktuell än att behålla 

gamla titlar. Koalans bibliotek menar att det har blivit ett stressigt arbete för att hålla 

mediebeståndet aktuellt - alla användare vill ha sina böcker mycket snabbare nu än 

tidigare, menar Sydney. Bibliotekarierna från Pandans bibliotek, som är det största av 

biblioteken i den här undersökningen, tycker att det är viktigt att biblioteken också 

tillhandahåller medier som inte finnas att köpa i handeln längre, för att på det sättet 

bevara de äldre medierna också. 
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Ett intressant undantag vad det gäller frågan om att hålla bibliotekets samlingar aktuella 

är e-böckerna. Eftersom biblioteken alla använder sig av Elib, och gör sitt urval genom 

att sätta en gräns på hur mycket böckerna får kosta, så är det inte biblioteken som har 

kontrollen över hur aktuell denna del av deras samling är. Dessutom är de nya e-

böckerna, som bland annat Bo från Vombatens bibliotek nämner, ofta dyrare - och 

kommer därför ofta inte vara med i beståndet. Bo berättar att de vid ett tillfälle försökt 

göra en insats för att råda bot på det här problemet, och släppte på kostnads-spärren vad 

det gällde en nyutkommen bok. Detta blev en dyr affär, då det blev så många 

nedladdningar. 

  

Än så länge  verkar det alltså som att e-böckerna av den anledning är problematiska vad 

det gäller att hålla samlingen aktuell, trots att det verkar råda en konsensus om att det är 

väsentligt att bibliotekets samlingar hålls uppdaterad. 

  

  

6.5 Fråga 5: Flexibilitet i arbetsmetoderna 
Hur stor flexibilitet finns i arbetsmetoderna, och hur stor plats finns det för förändring i 

arbetet med medieplanering? Hur är inställningen till e-böcker och andra elektroniska 

medier? 

  

I den här delen används underrubriker för att få en struktur på texten så att läsaren får 

det lättare att hänga med. En annan anledning är att punkt 5, om flexibilitet i 

arbetsmetoderna, är en fråga som berör många olika typer av frågor inom ämnet inköp 

av medier. 

  

Det praktiska arbetet 
Något som skulle kunna tyda på att det inte finns så stor flexibilitet i arbetsmetoderna är 

att de flesta av bibliotekarierna som intervjuats till den här uppsatsen använder sig av 

liknande metoder för att göra inköp och urval av medier. De utgår från BTJ-listorna som 

innehåller förslag på medier. De flesta av biblioteken har även samma leverantörer, som 

exempelvis Adlibris. 

  

Bibliotek Vombaten är undantaget som visar på att det ändå kan finnas plats för 

förändring av arbetsmetoderna. Bo och hens kollegor har nämligen nyligen gått ifrån 

BTJ-listorna, och bevakar nu tillsammans över hundra förlag, och har själva koll på 

böckerna som förlagen ger ut istället. De gör urvalen utefter det, och använder inte 

BTJ:s listor alls längre. 

  

Ett annat tecken på att arbetsmetoderna vad gäller medieplanering inte är helt statiska är 

förändringen som bibliotekarierna pratar om gällande paketköp av medier. Tidigare har 

samtliga bibliotek som vi har talat med använt sig av så kallade “bulkköp”, som Elf och 

Söderlind (2014, s.10) kallar det i rapporten Vi arbetar i medborgarnas tjänst. Bulkköp 

betyder att bibliotekarierna köper in medier i olika typer av paket från exempelvis BTJ. 

Rapporten är från 2014, och i dagsläget är bulkköp något som de bibliotekarier vi har 

intervuat har gått ifrån. Ke et. al.  (2017, s. 36) kommer i sin studie som gjorts på 

akademiska bibliotek fram till att de böcker som valt ut titel för titel cirkulerar mer, 

vilket skulle kunna vara något som även gäller folkbibliotek. Detta är dock inte något 

bibliotekarierna som intervjuades till den här uppsatsen uppgav som anledning till 
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förändringen. Sydney, från Koalans bibliotek, påpekade att det var dyrt. Mika, från 

Björnens bibliotek, sa att BTJs paket inte innehöll medier som passade deras bibliotek, 

och att de “fick titlar som var väldigt breda, medan vi ville ha titlar som var smala.” 

  

Flera av bibliotekarierna pratar om att det inte är en så stor sak, det här med inköp, och 

att det mest flyter på. Det finns ofta inte tid för så mycket eftertanke. Framför allt 

Sydney, från Koalans bibliotek, säger att det är relativt odramatiskt, och säger att “man 

är på Adlibris flera gånger om dan och köper lite så där.” 

  

Utvärdering av medieplanerna 
Bibliotekarierna som vi har talat med uppger att deras medieplaner i nuläget fungerar 

lite olika. Pandans bibliotek håller för tillfället på att utveckla fram så kallade “case” för 

att få mer konkreta riktlinjer och “stöd” för hur inköp av medier skall bedrivas. Deras 

mediepolicy är allmänna riktlinjer som guidar inköparna hur de ska göra urval och 

inköp av medier. De resterande tre biblioteken har alla medieplaner som är inaktuella 

just nu. 

  

Digitala resurser 
I frågan om e-böcker så ser biblioteken lite olika på saken. Samtliga bibliotek anser att 

det är viktigt att hänga med i utvecklingen med elektroniska resurser. Dock så ser 

efterfrågan på e-böckerna olika ut beroende på vilket bibliotek det handlar om. På 

Pandans bibliotek så är det stor efterfrågan på just e-böcker och de önskar att de kunde 

erbjuda sina användare ett bredare sortiment. Om vi jämför det sättet att se på e-böcker 

med exempelvis Björnens bibliotek så har Mika bilden av att deras användare vill läsa 

tryckta böcker framför e-böcker. Detta kan relateras till Quick (2014, s. 75), som år 

2014 skrev om att e-böcker är något som kommer lånas i större omfattning på 

folkbiblioteken framöver. 

  

Biblioteken har även satt olika pristak för e-böcker från Elib, allt från 20 kronor till 60 

kronor, vilket möjligtvis kan bero på vad biblioteket väljer att prioritera och hur deras 

budget ser ut. Pristaket anger hur mycket en e-bok får kosta per nedladdning. Pandans 

bibliotek diskuterar om de skall göra ett aktivt urval av de e-böcker som just nu 

automatiskt kommer in i deras sortiment utifrån den prisnivå som de har satt. Urvalet av 

e-böcker sker just nu i efterhand när de har kommit in i deras mediebestånd, något som 

de överväger att ändra på.  

  

En annan faktor som spelar in i utlånet av e-böcker är att användare endast kan låna e-

böcker ett visst antal gånger per månad. Quick (2014, s. 75) tror att det finns en 

frustration hos användare på grund av detta. Pandans bibliotek har satt en maxgräns på 

fem lån i veckan för e-böcker. På Vombatens bibliotek kan låntagarna låna max två e-

böcker per vecka. Biblioteken gör denna spärr av ekonomiska skäl, vilket också nämns i 

intervjuerna till den här undersökningen. Quick (2014, s. 75) anser att ett svar på det här 

problemet är att en större del av bibliotekens anslag läggs på digitala resurser. 

  

Det är flera av biblioteken som väljer bort vissa förlag för att det inte passar in i deras 

sortiment. Koalans bibliotek väljer exempelvis bort egna förlag, på grund av att en e-

bok i PDF i princip kan innehålla vad som helst idag. Pandans bibliotek tar endast in e-

böcker från de stora och etablerade förlagen för att det är något som de vet efterfrågas 
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av användarna. De vill kvalitetsgranska de mindre förlagen innan de släpper in dem i 

sortimentet.  

  

Det är intressant att se att när det gäller e-böcker handlar urvalet om att välja bort det 

som inte passar på biblioteket, och att välja bort det som är för dyrt. Detta är i någon 

mening en motpol till hur arbetet med inköp av andra medier ser ut på biblioteken. När 

det gäller andra medier påpekade flera av bibliotekarierna att de sällan väljer bort några 

böcker. Exempelvis Sydney, från Koalans biblioteken säger: “Det är inte så ofta man 

väljer bort någonting, utan man köper ju böcker efter sin efterfrågan.”  

  

Quick (2014, s. 75) tror att folkbiblioteken i framtiden kommer att erbjuda sina 

användare samma innehåll fast i olika format, som nu har digitaliserats. I nuläget är det 

så på biblioteken i den här undersökningen att samlingen av e-böcker inte väljs ut på 

samma sätt som de fysiska medierna, och att de därför ser annorlunda ut. Det är Elib 

som är den digitala kanal samtliga bibliotek använder sig av vid inköp av e-böcker, och 

därför begränsas urvalet. Som Kim, från Pandans bibliotek, nämner så är det mest 

skönlitteratur på svenska som finns där, och andra sorters e-böcker är det brist på. 

  

Det är värt att poängtera att Elib är den enda digitala leverantör som finns på marknaden 

som erbjuder e-böcker, enligt bibliotekarien vid Pandans bibliotek. Detta medför förstås 

att det inte finns så stor möjlighet till skilda metoder i arbetet med inköp av e-böcker. På 

grund av det så har Pandans bibliotek börjat utveckla fram en app där yngre människor 

kan läsa böcker i strömmande form eller genom att ladda ned dem. Frågan som går att 

diskutera är om det är en digital tjänst som kommer spridas till andra folkbibliotek i 

Sverige? 
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7. Diskussion och slutsatser 
Här presenteras svar på uppsatsens slutsatser, och vidare diskussion kring uppsatsens 

genomförande och spekulationer om framtida undersökningar. 

 

 

7.1 Slutsats 
Under den här rubriken skall vi knyta ihop säcken på kandidatuppsatsen och besvara 

följande frågeställningar som har präglat vår undersökning: 

  

1. Hur ser arbetet med inköp av medier ut rent praktiskt? 

Det är flera delar av arbetet som sker på liknande sätt på de fyra biblioteken. BTJs 

sambindningslistor är det verktyg som dominerar, och som bibliotekarierna utgår ifrån 

vid urval av medier. Vombatens bibliotek avviker från de andra tre, eftersom 

bibliotekarierna där istället bevakar de olika förlagen. 

  

2. Vad prioriteras i arbetet med inköp av medier? 

De viktigaste prioriteringar som delades av alla bibliotekarier i den här undersökningen 

var ett fokus på användarna och deras behov/efterfrågan. Att hålla samlingarna aktuella 

var också en prioritet som samtliga bibliotekarier som intervjuades värderade högt. 

  

3. Hur förhåller sig bibliotekarierna till användarna i arbetet med inköp av medier? 

Användarna kan påverka det som skall köpas in på biblioteken genom att lämna 

inköpsförslag. Biblioteken köper därefter in i stor utsträckning det som efterfrågas, även 

om kvalitet och allsidighet i beståndet också är viktigt. Som nämnt under fråga 2 så 

värderas användarnas behov mycket högt. 

  

  

7.2 Diskussion 
Under de två månader som vi har jobbat med kandidatuppsatsen så tycker vi att 

arbetsprocessen har fungerat bra. Intervjuerna har gått att genomföra som planerat och 

vi hade båda två möjligheten att besöka olika platser i Sverige. Dock så är det värt att 

understryka att några bibliotek som vi skickade ut intervjuförfrågningar till valde att 

tacka nej, av olika anledningar. Samarbetet oss emellan har fungerat bra och det har 

även varit lärorikt att utbyta idéer med varandra. Det finns alltid flera sidor av samma 

mynt, så att säga, flera sätt att se på saker och ting. 

  

Att använda Ranganathans fem lagar var praktiskt, både för att se till att 

intervjufrågorna fick med en bredd av frågor och för att strukturera upp analysen. 

Lagarnas allmängiltighet visade sig vara både en fördel, eftersom de var enkla att 

applicera på dagens bibliotek, och en nackdel, eftersom det blev svårare att komma åt 

mer specifika problem med hjälp av dem.  Ett exempel är att Ranganathans lag ett, två 

och tre liknar varandra, eftersom de alla handlar om att det ska vara fokus på 

användaren, men de blev alla användbara eftersom de tar varsin vinkel på frågan. De 

gjorde det tydligt att det är skillnad på att se till att alla medier på biblioteket lånas ut 

och är användbara, gentemot att se till att alla bibliotekets användare kan hitta något just 

de finner användbart i samlingen. Ett annat problem var att Ranganathans lag fyra och 

fem på ytan passade mindre väl in på ämnet medieplanering, men det gick bra att 



 

 

 

48 

använda delar av lagarna, och Chandel och Rais (2015) tolkningar av dem för att arbeta 

runt denna nackdel.  

  

En problematisk sak som visade sig i insamlingen av empirin var att flera av 

bibliotekens medieplaner var inaktuella. Medieplanerna var därför mindre intressanta än 

väntat för att analysera hur biblioteken faktiskt arbetar. Det var även svårt att hitta 

strategier för att kunna hålla bibliotekens namn konfidentiella då det skulle refereras till 

medieplanerna. Därför hamnade medieplanerna under opublicerat material i 

referenslistan. 

  

Ett annat problem som uppstod i informationsinsamlingen var att det saknades 

forskning om medieplanering som baseras på svenska folkbibliotek. Lösningen på det 

problemet blev att använda fler källor som inte är på forskningsnivå, som exempelvis 

Söderlind och Elfs (2014) rapport för Svensk Biblioteksförening. 

 

Vi anser att det hade varit intressant att genomföra en djupare undersökning under flera 

år för att ta reda på om/hur inköpsstrategierna har kommit att förändras under den 

tidsperioden. Vid en sådan studie hade det var särskilt intressant att studera e-böckernas 

påverkan på folkbibliotekens traditionella mediebestånd. Frågor som hade varit 

intressant att ta reda på hade varit om folkbiblioteken får ett större utbud av e-böcker 

om det i sådana fall gör så att e-bokslånen ökar eller minskar i förhållande till den 

tryckta boken. Bibliotekarien Alex talade om för oss under intervjun att aktiva urval var 

något som de diskuterar att införa till Pandans bibliotek. Om sortimentet av e-böcker tar 

en större plats på biblioteket, hur påverkar det i sådana fall hur bibliotekarierna gör 

urvalen? Kommer det i sådana fall bli ännu viktigare att göra aktiva urval för att inte det 

ska bli informationsöverflöd? 

 

I den här undersökningen har det varit fokus på bibliotekariernas perspektiv, och deras 

strategier för medieplanering. Eftersom svaren hade så mycket med användarna och 

deras behov att göra så skulle det vara intressant att se deras syn på saken. Hur ser 

användarna på bibliotekets bestånd och hur stor deras påverkan är? 
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Sammanfattning 
Syftet med den här kandidatuppsatsen har varit att undersöka bibliotekariers syn på 

inköp och urval och hur det tar form i praktiken. Det gjordes genom att intervjua fem 

olika bibliotekarier vid fyra olika folkbibliotek i Sverige. Folkbiblioteken har varit i 

varierande storlekar och syftet har således varit att jämföra dem med varandra för att se 

om det fanns några skillnader eller likheter i hur bibliotekarierna jobbar med inköp. 

  

Som teori för att kunna besvara frågeställningarna togs hjälp av Ranganathans fem lagar 

för bibliotek. Utifrån dem gjordes egna tolkningar av lagarna, för att bättre passa just 

den här uppsatsens frågeställningar. Ranganathans fem lagar kan ses som riktlinjer för 

hur (Ranganathan tycker att) biblioteksarbetet ska bedrivas, och frågorna som 

formulerats utifrån lagarna till den här uppsatsen skiftar fokuset av dem till att handla 

mer direkt om medieplanering. 

  

Till analysen användes, förutom intervjuer och Ranganathans fem lagar, även 

medieplaner från de olika folkbiblioteken, vilket hjälpte till att besvara 

frågeställningarna. 

  

Bibliotekarierna som intervjuades visade sig använda i princip samma verktyg för att 

göra urval av medier. Det var en av de fyra bibliotekarierna som uppgav att de använder 

sig av en annan metod för att hitta och göra urval av medierna. BTJs (Bibliotekstjänst) 

sambindningslistor är det redskap som de flesta av bibliotekarierna som vi intervjuade 

använde sig av för att göra inköp av medier. Dock berättade en bibliotekarie att de 

istället bevakar de olika förlagen och gör inköp utifrån det.  

  

Samtliga bibliotekarier ansåg att det var viktigt att hålla bibliotekens samlingar aktuella. 

De tyckte även att bibliotekens mediebestånd skall präglas av allsidighet och av kvalitet.  

Bibliotekarierna ansåg även att kvalitet är ett ämne som är relevant att diskutera i 

verksamheten. I medieplanerna syntes det att cirkulationstal och liknande siffror kunde 

ses som ett sorts mått på kvalitet. De flesta bibliotekarierna förklarade att det finns 

medier som de inte köper in på grund av att de ser brister i kvaliteten. Dock var det 

något som inte förekom särskilt ofta. Det var vanligare att bibliotekarierna valde bort 

medier på grund av att de inte gick att hitta eller att biblioteket hade brist på resurser. Ett 

aktuellt exempel på en bok som det har varit diskussioner kring är Massutmaning, där 

två folkbibliotek i Sverige valde att inte köpa in boken när den kom in som 

inköpsförslag, och bibliotekarierna där uppgav att det var av kvalitetsskäl. På de 

bibliotek som besöktes för den här kandidatuppsatsen fanns dock den här boken i 

bibliotekskatalogen, och en av de bibliotekarier som intervjuades gav bland annat 

anledningen att användarna ska få bilda sina egna uppfattningar. Bibliotekarierna som vi 

pratade med tog upp problematiken kring boken, och underströk att det är viktigt att 

känna till boken i deras arbete med medieplanering för att veta hur biblioteken skall 

förhålla sig till den typen av kontroversiell litteratur vid andra liknande situationer. 

  

Sammanfattningsvis visade resultatet av undersökningen att samtliga bibliotek 

prioriterar användarna och sätter dem i centrum för arbetet med inköp. Användarna kan 

lämna inköpsförslag och vara med och påverka vad de olika biblioteken skall köpa in. 

Biblioteken köper in det som efterfråga, i stor utsträckning. 
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Intervjuguide 

  

Medieplan 
 Finns det någon skriftlig medieplanering som vi kan ta del av? 

 Kan vi få ta del av statistik av bibliotekens lånesystem? 

 Finns det något specifikt som ni har krav på er från högre upp, som måste eller 

bör finnas på biblioteket? 

  

Inköp rent praktiskt 
 Var hittar ni era medier för inköp? 

 Väljer ni ut titel för titel, eller finns det nåt verktyg ni använder för att 

köpa in grupper av färdig-utplockade medier? 

 Har biblioteket avtal med olika företag? Det finns exempelvis 

Bibliotekstjänst som en del bibliotek utgår från för att köpa in medier. 

Hur gör ni på erat bibliotek? 

 BTJ-listorna på internet, går det att få ta del av det? 

 Elektroniska källor och databaser - hur funkar det och hur väljs de ut? (relevant 

för Ranganathans lag nummer 5) 

 Hur fungerar arbetet med medieplanering i praktiken - finns planerad tid eller 

görs det spontant - har man möten för att diskutera det, osv.  

 Finns det olika personer/grupper som har ansvar för olika avdelningar 

eller ämnen? 

 

 

Budget 
 Hur stor del av budgeten går till medieinköp? 

 Hur fördelas den på de olika avdelningarna? 

  

Inköp - prioriteringar 
 Fokuserar ni på något särskilt på ert bibliotek?  

 Vilka ämnen är det som köps in mest av? 

 Kvalitet eller det som är populärt, vad är viktigast? (relevant för Ranganathan 

lag nummer 1, 2 och 3) 

 Hur viktigt är det att hålla bibliotekets samling aktuell och uppdaterad med de 

nyaste medierna? (relevant för Ranganathans lag nummer 4) 

 Kollar ni något på lånestatistiken - det vill säga köper in mer av den sortens 

medier som lånas mest? (relevant för Ranganathan lag nummer 2 och 3) 

 Vilka avdelningar på biblioteket är läggs extra fokus på? Exempelvis: 

 Böcker på olika språk (Vilka är språken som prioriteras mest just nu?) 

 Regnbågshylla 

 Tillgängliga medier (Daisy, storstil, äppelhyllan, osv.)  

 Följdfråga: I de här specialkategorierna, vad prioriteras före annat 

i urvalet av medier? (i flerspråkshyllor, regnbågshyllan, Daisy, 

äppelhyllan, storstil)  

(relevant för Ranganathan lag nummer 1, 2 och 3) 

  

  

Bibliotekets användare (mest relevant för Ranganathan lag nummer 2) 

 Hur förhåller ni er till inköpsförslag från biblioteksanvändare? 
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 Vilka är riktlinjerna för när man köper in något en användare föreslagit?  

 Vilka är anledningarna att neka? (Vad säger man till användaren då?) 

  

Samarbete 
 Tar ni efter eller får inspiration av hur andra bibliotek gör? 

 Finns det samarbete mellan olika bibliotek? 

 Vad är svårigheter och fördelarna med att samarbeta med ett 

annat bibliotek? 

  

Utvärdering (relevant för Raganathans lag nummer 5) 

 Hur upplever ni att medieplanen fungerar i praktiken? 

 Vad upplever ni det finns för styrkor, svagheter, möjligheter och hot i arbetet 

med inköp? (baserad på SWOT-analys) 

 Finns det några tydliga mål för hur arbetet med inköp av medier ska utvecklas? 

Är det något som behöver förbättras? 

  

Är det något som du tycker att vi har missat? 

 


