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Inledning 

Den första oktober 2006, det vill säga för mindre än ett år sedan, publicerades i 
samband med Bok- och biblioteksmässan i Göteborg ett upprop med titeln 
”Hot mot kulturtidskrifter i Norden”. Artikeln är undertecknad av ledande 
personer i svenska, norska och danska kulturtidskriftsorganisationer, och syftar 
till att pressa politikerna att utöka stödet till kulturtidskrifter. Läget ser 
visserligen bättre ut i Sverige än i de övriga nordiska länderna, skriver man, 
men även här är tidskrifterna ”plågade av högt porto, minskande 
biblioteksprenumerationer och – inte minst – ett massivt distributionsoligopol 
på lösnummermarknaden”.1 Artikelförfattarna trycker också på att 
mediemarknaden kommersialiserats alltmer och att den kulturella mångfalden 
riskerar att utarmas om man från politiskt håll inte satsar mer aktivt på 
kulturtidskrifter. Denna artikel är en av flera som handlar om kulturtidskrifters 
prekära ekonomiska situation. Den 30 april 2005 skriver till exempel 
journalisten Lina Kalmteg en artikel i Dagens nyheter med rubriken ”Allt 
tuffare för landets litteraturtidskrifter”, när beskedet kommit att den trettio år 
gamla tidskriften Artes skulle läggas ned. Kalmteg lyfter fram ytterligare två 
tidskrifter som lagts ned de senaste åren: Allt om böcker 2003 och BLM 
(Bonniers litterära magasin) 2004.2  

Enligt Bibliotekslagen tillhör det bibliotekens uppgifter att främja såväl 
kulturell verksamhet som utbildning och informationsförmedling.3 Det 
tydliggörs inte i denna lag om kulturtidskrifterna ingår i bibliotekens 
förmedlingsuppdrag, men i andra statliga skrivelser framgår det att 
kulturtidskrifterna anses mycket viktiga. Betänkandet Boken i tiden (1997), 
resultatet av den statliga utredningen Boken och kulturtidskriften, kan inte nog 
påpeka bibliotekens betydelse för att tillgängliggöra kulturtidskrifter: 

                                                 
1 Henriksson, Kirsi, m.fl., ”Hot mot kulturtidskrifter i Norden”, publicerad 2006-10-01 på 
www.tidskrift.nu, tillgänglig 2007-04-10, [http://www.tidskrift.nu/artikel.php?Id=3894]. 
2 Kalmteg, Lina, ”Allt tuffare för landets litteraturtidskrifter”, Dagens nyheter, 2005-04-30. 
3 Bibliotekslag, Svensk Författningssamling (SFS), 1996:1596, Sveriges Riksdag, tillgänglig 2007-04-10, 
[http://www.riksdagen.se/dokument].  
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För många kulturtidskrifter är bibliotekens prenumerationer livsavgörande. Indirekt 
främjar bibliotekens prenumerationer deras möjlighet till marknadsföring och att nå ut till 
en större läsekrets. Att kulturtidskriften finns på bibliotekens hyllor innebär stor kontakt 
med presumtiva prenumeranter.4  

Vill man som privatperson ta del av fler kulturtidskrifter än man har råd att 
köpa, finns alltid möjligheten att läsa dessa tidskrifter på biblioteket. Eller går 
vi mot en framtid där biblioteken bara har damtidningar i hyllorna? Den 
aktuella debatten väckte mitt intresse för att undersöka huruvida 
folkbiblioteken tar något ansvar för att synliggöra och tillgängliggöra 
kulturtidskrifter, och om de överhuvudtaget bör ta ett sådant ansvar. Det är 
utgångspunkten för den här uppsatsen.  

Syften och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka folkbibliotekets relation till kulturtidskrifter. 
Min ambition är att fördjupa kunskapen om, och i så fall hur, biblioteken 
förhåller sig ideologiskt till sitt tidskriftsbestånd och sin tidskriftshantering. 
Syftet är också att undersöka vilken roll folkbiblioteken spelar för 
kulturtidskrifternas existens och spridning.  

Jag kommer att arbeta utifrån följande frågeställningar: 
• Vilket förhållningssätt har man på biblioteken till kulturtidskrifter? Förs en 

diskussion om kulturtidskrifternas plats och funktion på biblioteken?  
• Anser sig biblioteken ha ett ansvar för att tillgängliggöra kulturtidskrifter 

och hur arbetar man i så fall för att tillgängliggöra dem? 
• Vilken roll spelar biblioteken för kulturtidskrifternas existens och 

spridning? 

Källmaterial och metod 
För att uppfylla uppsatsens syfte har jag genomfört en empirisk undersökning. 
Den huvudsakliga undersökningen består av djupintervjuer med sex 
biblioteksanställda som antingen är ansvariga för tidskriftsbeståndet eller på 
annat sätt är väl insatta i bibliotekets tidskriftshantering. Mitt urval av bibliotek 
består av tre förhållandevis stora bibliotek med 70–80 anställda: Uppsala 
stadsbibliotek, Västerås stadsbibliotek och Örebro stadsbibliotek, samt tre 

                                                 
4 Boken i tiden: betänkande av utredningen Boken och kulturtidskriften, Statens offentliga utredningar 
(SOU), 1997:141, Stockholm, 1997, s. 218. 
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mindre bibliotek med 10–20 anställda: Sala stadsbibliotek, Sigtuna kommuns 
bibliotek och Tierps folkbibliotek. Jag har valt bibliotek som ligger nära min 
bostadsort Uppsala av praktiska skäl: det har varit möjligt för mig att göra 
intervjuerna öga mot öga, vilket jag inte hade haft tid och möjlighet till om 
biblioteken varit utspridda över hela landet. Det är min uppfattning att man vid 
djupintervjuer kan skapa större personligt förtroende om man träffar 
informanterna, varvid man kan få mer omfångsrik, komplex och fördjupad 
information.  

För att genomföra så vetenskapligt godtagbara intervjuer som möjligt har 
jag haft god hjälp av Jan Trosts handbok Kvalitativa intervjuer. Trost beskriver 
bland annat hur man bör gå till väga vid urvalet av informanter och hur man 
ska formulera sina frågor. Det är relevant att här ta upp något om 
trovärdigheten och validiteten vid kvalitativa studier. Kvalitativa studier 
bygger inte som kvantitativa på att få fram mätbara, upprepningsbara resultat. 
Istället är syftet att komma åt hur den intervjuade personen tänker, känner och 
uppfattar saker och ting. De resultat man får med kvalitativ metod är således 
inte möjliga att utvärdera på samma sätt som kvantitativa resultat. Metoden 
bygger på antaganden om att människan inte är statisk, och att det aldrig är 
möjligt för en forskare att nå fullkomlig objektivitet. Självfallet bör man ändå 
sträva efter att förhålla sig neutralt vid intervjusituationen.5 Vid intervjun bör 
man ställa enkla och raka frågor och undvika att ge uttryck för sina egna 
åsikter.6  

Jag har använt anteckning och memorering som metoder under 
intervjuerna. Min uppfattning är att det för denna undersökning är en 
användbar metod, då mitt syfte är att registrera informanternas attityder och 
resonemang; ordagranna utlåtelser är mindre viktiga i denna uppsats. Jag har 
antecknat under intervjuerna, och sedan direkt efteråt kompletterat mina 
anteckningar med minnets hjälp. Jan Trost tar upp fördelar och nackdelar med 
såväl bandinspelning som anteckning. En bandspelare kan till exempel 
uppfattas som störande, skriver han. Trost anser också att forskarens minne är 
en viktig faktor vid båda av dessa metoder:  

Minnet är en viktig ingrediens vid tolkning och analys. Aldrig så noggranna 
bandinspelningar, anteckningar och/eller utskrifter kan helt ersätta de intryck man får vid 

                                                 
5 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Lund, 1993, se t.ex. s. 99–104. 
6 Ibid., s. 73. 
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själva intervjun, ej heller det man ser och hör eller ”läser mellan raderna”. Allt sådant som 
är värdefullt vid analys av data.7

Intervjuerna har sedan sammanställts och resultaten presenteras i löpande text. 
Jag har följt Trosts anvisning om att undvika att analysera i anslutning till 
intervjuerna, utan att först samla in materialet och sedan begrunda detta i lugn 
och ro, för att tydligt åtskilja informanternas uppgifter och forskarens 
analyser.8 Jag vill redan här förtydliga att jag i undersökningskapitlet har 
använt mig av en förenklad referenshantering, vilket i det här fallet innebär att 
när jag hänvisar till vad informanterna vid de olika biblioteken säger, bygger 
denna framställning på de anteckningar från intervjuerna som finns redovisade 
i käll- och litteraturförteckningen. Detta gäller genomgående i de avsnitt som 
redovisar dels intervjuerna med bibliotekarier, dels de kompletterande 
intervjuerna med Peter Alsbjer och Dan Abelin. Mina egna analyser följer i 
efterföljande kapitel, Analys och reflektion.  

Som komplement till intervjuerna med bibliotekarier har jag fört samtal 
med två nyckelpersoner som har kunskap om relationen mellan tidskrifter och 
bibliotek: dels Dan Abelin som är ordförande för Föreningen för Sveriges 
kulturtidskrifter (FSK), dels Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län, som 
lett ett projekt med syfte att få fler bibliotek i landet att nappa på de fem 
gratisprenumerationer på kulturtidskrifter som Statens kulturråd erbjuder 
biblioteken.9 Dessa intervjuer har genomförts med avsikt att fördjupa 
kunskapen om förhållandet mellan folkbibliotek och kulturtidskrifter.  

För att ytterligare vidga perspektivet har jag skickat en minienkät till 50 
kulturtidskrifter, för att få kunskap om bland annat hur stor del av deras 
prenumeranter som är bibliotek och vad de anser om bibliotekens arbete med 
kulturtidskrifter. Jag har gjort ett strategiskt urval av tidskrifter till 
enkätundersökningen. Vid ett strategiskt urval tar man fram en 
undersökningsgrupp utifrån ett antal variabler, med syfte att få ett varierat 
urval lämpat för en kvalitativ studie.10 Mitt urval är hämtat ur 
kulturtidskriftskatalogen, och variablerna utgörs av de olika ämneskategorierna 
i katalogen. Från kulturtidskriftskatalogens ämnesregister har slumpvis 
plockats fem tidskrifter ur tio av de största ämneskategorierna (Filosofi & 
psykologi, Genus, Historia, Konst & arkitektur, Litteratur, Musik, Religion, 

                                                 
7 Ibid., s. 51. 
8 Ibid., s. 113. 
9  Mer om detta projekt på s. 25. 
10 Trost, s. 105–107.  
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Samhälle, miljö & politik, Sociala frågor, Teater, film & dans). Även om detta 
inte är ett strikt representativt urval, anser jag det vara tillräckligt representativt 
för en kvalitativ studie. Enkäten är alltså i likhet med intervjuerna kvalitativ, 
och alla frågor utom en är därför öppna. Avsikten med enkäten är att ta reda på 
dels hur stor del av kulturtidskrifternas prenumerationer som är 
biblioteksprenumerationer, dels vilken uppfattning tidskriftsredaktörerna har 
om bibliotekens betydelse i tidskriftssammanhang. Enkätfrågorna återfinns 
som bilaga i slutet av uppsatsen.  

Förutom dessa undersökningar har jag bedrivit textstudier. Jag har 
fördjupat mig i den teoretiska litteratur jag valt som ram för uppsatsen, men har 
även använt mig av material såsom lagar och offentliga utredningar. 
Tillsammans med artiklar och annat formar detta en bakgrundsbeskrivning av 
kulturtidskriftens position i det kulturpolitiska samhället. Denna utgör en viktig 
grund för analyser av undersökningens resultat. 

Avgränsningar 
Denna uppsats behandlar kulturtidskrifter som ges ut i Sverige. Några särskilda 
avgränsningar till olika genrer inom kulturtidskriftsområdet görs inte, eftersom 
syftet är att se till bibliotekens attityd till hela den mediegrupp som utgörs av 
kulturtidskrifterna. Däremot förs nedan en diskussion om hur begreppet 
kulturtidskrift ska definieras. 

Det är endast folkbibliotek jag avser att undersöka. När jag i fortsättningen 
skriver ’bibliotek’ är det alltså folkbibliotek jag syftar på. Detta kan vara 
viktigt att ta fasta på då andra bibliotek, till exempel forskningsbibliotek, 
säkerligen har en helt annan tidskriftspolicy.  

I min undersökning bortser jag helt från e-tidskrifter. Dessa har förstås inte 
någon större inverkan på bibliotekens budget, men man kan rent hypotetiskt 
tänka sig att e-tidskrifter har viss betydelse för bibliotekens prioriteringar, till 
exempel när det gäller att tillhandahålla publika datorer. Detta kommer jag 
dock inte att gå in på närmare, utan min undersökning fokuserar på 
papperstidskrifter.  

Forskningsöversikt 
Det har gjorts få vetenskapliga arbeten om kulturtidskrifter och bibliotek. En 
mer genomgripande redogörelse för kulturtidskrifter och deras position i 
samhället finns i avsnittet Bakgrund nedan, där jag också valt att presentera 
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offentliga utredningar, rapporter och statistik. Dessa undersökningar kan i viss 
mån ses som forskning, men eftersom de inte ingår i något akademiskt 
sammanhang väljer jag att inte presentera dem i detta avsnitt.  

Det har alltså inte forskats så mycket i detta ämne, vilket också konstateras 
av Karin Hermansson och Elin Johansson, som år 2003 framlade en uppsats 
vid Bibliotekshögskolan i Borås med titeln Boken som aldrig tar slut: en 
undersökning om urval och inköp av kulturtidskrifter på folkbibliotek.11 Syftet 
med deras uppsats var att visa hur inköpsarbetet går till vid ett antal bibliotek, 
och vilken roll kulturtidskrifterna spelar för bibliotekets identitet. De kommer i 
sin uppsats fram till att de deltagande bibliotekens inköpsarbete framför allt 
grundas på tanken om tillgänglighet: materialet ska vara tillgängligt för alla. 
Urvalet baseras på tre huvudsakliga faktorer: ekonomi, biblioteksbesökares 
önskemål samt de inköpsansvarigas egna åsikter och värderingar. 
Uppsatsförfattarna kommer fram till att det är efterfrågan från användare som 
avgör vilka kulturtidskrifter man köper in snarare än kvalitetsaspekter, trots att 
de intervjuade bibliotekarierna anser att biblioteket har en roll som 
kulturförmedlare. Det finns en strävan, visar de, efter att bibliotekens utbud ska 
spegla samhällets mångfald, och därför vill man ha ett brett bestånd av 
tidskrifter. De undersökta biblioteken gjorde dock inte så stor skillnad mellan 
kulturtidskrifter och övriga tidskrifter. Hermanssons & Johanssons uppsats är 
ett intressant jämförelsematerial för mig även om deras frågeställningar skiljer 
sig från mina. Jag kommer liksom dem att titta på inköpsrutinerna, men jag 
tycker att jag har något att tillföra, då jag även vill undersöka vilka ideologiska 
attityder som ligger bakom. 

Britta-Lena Jansson gjorde år 1996 en undersökning vid namn Biblioteken 
och kulturtidskrifterna. Rapporten skrevs som underlag till den av regeringen 
tillsatta utredningen Boken och kulturtidskriften, vilken mynnade ut i 
betänkandet Boken i tiden.12 Janssons rapport bygger på en undersökning av 
fem folkbibliotek och deras tidskriftsprenumerationer. Syftet var från början att 
undersöka alla landets bibliotek men ”den tillgängliga statistiken är mycket 
bristfällig när det gäller tidskrifter”, uppger Jansson. Hon har undersökt 
bibliotekens budget, tidskriftsprenumerationer och inköpsrutiner. 
Sammanfattningsvis konstateras att fyra frågeställningar aktualiserats vid 

                                                 
11 Hermansson, Karin & Johansson, Elin, Boken som aldrig tar slut: en undersökning om urval och inköp 
av kulturtidskrifter på folkbibliotek, magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Borås, 
2003. 
12 Mer om Boken i tiden i kapitlet Bakgrund nedan. 
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studierna av de fem folkbiblioteken: tillgänglighet, kulturansvar, samverkan 
mellan små kommuner i tidskriftsarbetet, samt frågan om kopiering – ska 
kopior beställas vid behov istället för att prenumerera? Janssons rapport är inte 
så djuplodande, men den är en av få undersökningar som gjorts på området. 
Framför allt har den alltså legat till grund för regeringens betänkande.13 För 
mig är såväl Janssons rapport som Boken i tiden centrala som 
bakgrundsmaterial. I Boken i tiden hävdas i starka ordalag hur viktiga 
kulturtidskrifterna är för Sveriges kulturella klimat, vilket legitimerar den typ 
av undersökning som presenteras i den här uppsatsen. 

Eftersom forskningen om relationen mellan kulturtidskrifter och bibliotek 
är bristfällig, har jag valt att även presentera två avhandlingar som ger inblick i 
kulturtidskrifternas villkor generellt under 1900-talet. Den första är Claes-
Göran Holmbergs Upprorets tradition: den unglitterära tidskriften i Sverige 
som lades fram vid Lunds universitet 1987.14 Den har några år på nacken, men 
i det här fallet är det oväsentligt eftersom avhandlingen behandlar litterära 
tidskrifter fram till 1970. Holmberg tecknar här en historia över en hel 
tidskriftsgenre: den unglitterära tidskriften. Förutom att gå igenom vilka 
tidskrifter som existerat diskuterar han tidskriftens funktioner i samhället. 
Undersökningen är förvisso avgränsad till just vad Holmberg kallar 
unglitterära tidskrifter, men de funktioner han redovisar kan vara aktuella för 
kulturtidskrifter överlag. Holmberg beskriver hur den unglitterära tidskriften 
fungerade som en plantskola för skribenter, ett forum för författardebutanter, 
en plats där samtiden kan undersökas, men också ett organ för samhällelig 
förändring.15 Vid en genomläsning av Holmbergs avhandling konstaterar man 
att kulturtidskrifterna – åtminstone de litterära – har en historia av ekonomiska 
bekymmer bakom sig. De tycks också alltid ha varit exklusiva i den 
bemärkelsen att de nått ut till en mycket begränsad läsekrets. Vad som skiljer 
unglitterära tidskrifter från kulturtidskrifter som helhet är, om man ska tro 
Holmbergs avhandling, att de inte bör finnas mer än ett par år, då de inte får bli 
institutioner. Merparten av de tidskrifter som Holmberg undersökt överlevde 
inte mer än ett år.16 Även om Holmbergs slutsatser inte är representativa för 

                                                 
13 Jansson, Britta-Lena, Biblioteken och kulturtidskrifterna, 1996 (i uppsatsförfattarens ägo), s. 41–43 och 
passim. 
14 Holmberg, Claes-Göran, Upprorets tradition: den unglitterära tidskriften i Sverige, diss., Stockholm & 
Lund, 1987. 
15 Ibid., s. 139ff. 
16 Ibid., s. 153–162. 
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alla kulturtidskrifter, kan de ändå ge en bild av hur ett nytänkande 
tidskriftsskapande oftast är förknippat med praktiska bekymmer.  

Den andra avhandlingen jag valt att ta upp är Daan Vandenhautes Om 
inträdet i världen: lyrikdebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält.17 Daan 
Vandenhaute har i denna avhandling studerat hur lyrikdebutanter under 1970-
talet etablerade sig på det litterära fältet. För mig är det framför allt intressant 
vad Vandenhaute kommer fram till beträffande litteraturtidskrifter. Han visar 
att dessa var en viktig inkörsport för lyrikdebutanter. De som fått lyrikbidrag 
publicerade i tidskrifter som Lyrikvännen och BLM, blev i högre grad 
uppmärksammade av kritiker i rikspressen. De som gjorde sin debut på ett litet 
eller mellanstort förlag och dessutom var publicerade i en litterär tidskrift, fick 
lika mycket uppmärksamhet i rikspressen som de som gjorde sin debut på ett 
av de stora förlagen. På så sätt gav litteraturtidskrifterna debutanterna en skjuts 
framåt i författarkarriären.18

Vandenhautes avhandling ger en bild av bokmarknaden sett från ett 
litteratursociologiskt perspektiv. Han har framför allt inriktat sig på att, utifrån 
Pierre Bourdieus teorier, konstruera litterära fält. Han visar också tydligt hur 
kulturtidskrifter, i detta fall litterära sådana, kan betraktas ur 
bokmarknadsperspektiv och att de är viktiga pjäser på den 
litteratursociologiska spelplanen. Därför är detta en högst relevant 
undersökning för mig när jag studerar kulturtidskrifternas plats på 
bokmarknaden. 

 

                                                 
17 Vandenhaute, Daan, Om inträdet i världen: lyrikdebutanterna i 1970-talets svenska litterära fält, diss., 
Hedemora, 2004. 
18 Ibid., s. 118–121. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Jag har valt att arbeta med två teoretiska perspektiv i den här uppsatsen: ett 
ideologiskt och ett litteratursociologiskt. Här följer en presentation av den 
teoretiska litteratur jag valt att använda mig av. 

Ideologisk teori 

Allt som bär spår av medveten mänsklig verksamhet tycks […] kunna tolkas i ideologiska 
termer.19

Jag har valt att använda mig av ideologisk teori för att om möjligt lyfta fram de 
såväl synliga som osynliga normer och värderingar som ligger bakom 
handlingar och attityder på folkbiblioteken. Det ideologiska perspektivet är 
relevant också därför att det knyter an till bibliotekets identitet som en 
folkbildande institution.  

Ideologi är ett mångskiftande begrepp, och om man ska använda det som 
teoretiskt analysredskap är det givetvis viktigt att ge det en avgränsad innebörd 
i ett konkret sammanhang. Jag har använt mig av huvudsakligen två texter om 
ideologianalytiska studier. För det första har jag nyttjat Sven-Eric Liedmans 
uppsats ”Om ideologier” från 1984, publicerad i antologin Om ideologi och 
ideologianalys, som på ett grundligt sätt tar upp vad en ideologi egentligen är 
och hur man kan använda ideologianalys som teoretiskt verktyg. Liedman är 
professor i idé- och lärdomshistoria vid Göteborgs universitet och författare till 
ett flertal böcker. För det andra har jag använt mig av Joacim Hanssons 
licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, 
och i synnerhet de teoretiska utgångspunkterna i denna.20 Joacim Hansson är 
verksam vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap i Borås, 

                                                 
19 Liedman, Sven-Eric, ”Om ideologier”, i Om ideologi och ideologianalys, red. Nilsson, Ingemar, 
Göteborg, 1984, s. 19f. 
20 Hansson, Joacim, Om folkbibliotekens ideologiska identitet: en diskursstudie, licentiatavhandling, 
Göteborgs universitet, 1998. 
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och hans licentiatavhandling är en diskursstudie av källtexter från förra seklets 
tidiga folkbiblioteksrörelser, med syfte att beskriva bibliotekets ideologiska 
identitet. Hansson utgår delvis från Liedmans uppsats, och jag anser att hans 
ideologiska perspektiv är lämpligt även för den här uppsatsen då hans 
avhandling har anknytning till bibliotekssfären. 

Vad menas egentligen med ideologi? Det är vanligt, skriver Hansson, att se 
ideologi som en legitimering av den rådande makten i ett samhälle. Detta är 
dock inte helt sant, då ideologiska utsagor även kan framföras av instanser eller 
individer som står i opposition mot den rådande makten. Istället är det så, 
menar Hansson, att det finns olika ideologier som alla ingår i en maktkamp. 
Detta innebär således ett neutralt ideologibegrepp: en ideologi är ett 
konglomerat av idéer som omhuldas och uttrycks av en grupp individer eller 
institutioner i ett samhälle. Det neutrala ideologibegreppet är det som vi 
vanligtvis använder i vårt vardagsspråk, skriver Sven-Eric Liedman.21 Det är 
denna neutrala innebörd av begreppet ideologi jag ansluter mig till i denna 
uppsats. 

Den mest grundläggande definitionen av ideologi är, med Liedmans ord, 
”något som kommer till uttryck”.22 Detta kan ske i ord eller i handling, och det 
kan ske mer eller mindre medvetet. Liedman påpekar något jag anser är viktigt 
och relevant i min egen undersökning, nämligen att det inte går någon 
knivskarp gräns mellan ord och handling. Ur varje handling kan utvinnas en 
betydelse, även om man inte uttryckt en åsikt i ord.23  

Claes Lennartsson, doktorand vid Bibliotekshögskolan i Borås, skrev 1999 
en uppsats om stödordningarna för litteratur i Norge och Sverige, i vilken han 
betraktat litteraturstöden med ideologianalytiska glasögon. Lennartsson skriver 
liksom Liedman att handlingar kan ha ideologiska förtecken trots att det inte är 
alldeles uppenbart. Ideologier vara såväl medvetna som omedvetna, menar han: 
”Ideologier kan […] beskrivas som omedvetna förutsättningar för ett visst sätt 
att uppfatta verkligheten.”24  

Sven-Eric Liedman menar att ideologi har en synlig yta men att det också 
finns ett djup där ideologin utspelar sig mer otydligt. Dessa två delar kallar han 
det manifesta och det latenta i ideologin. Det manifesta är de normer, 
värderingar och försanthållanden som uttrycks i exempelvis ett partiprogram 

                                                 
21 Liedman, s. 4. 
22 Ibid., s. 19. 
23 Ibid., s. 5f. 
24 Lennartsson, Claes, Stödordningarna för litteratur i Norge och Sverige: en ideologianalytisk ansats, i 
serien Småtryck från Valfrid, Borås, 1999, s. 30. 
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eller i en biblioteksplan. Det latenta är de värderingar och normer som kommer 
till uttryck i en verksamhet eller i människors beteenden, även om det inte 
uttrycks konkret i ord. När man ska studera ideologi är syftet ofta att tolka 
handlingsmönster för att göra det latenta i ideologin synligt – att ”göra den 
underliggande ideologin manifest”. Enligt Liedman går ideologianalys ut på att 
studera det manifesta och latenta i ideologin för att få fram de attityder som 
motiverar människors handlingar. I detta måste man också väga in den 
samhällssyn och människobild som ligger bakom attityderna.25  

Även hos Joacim Hansson är ideologi starkt kopplad till handling. Den mer 
eller mindre medvetandegjorda funktionen hos en ideologi är med Hanssons 
ord att ”motivera handlingar i olika riktningar”. Ser man ideologi från ett 
sådant handlingsorienterat perspektiv är den ett slags praktik, som utgör 
grunden för politiskt handlande. Ideologi är också meningsskapande. Den 
placerar en handling i en kontext, eller en struktur, som ger handlingen 
mening.26 Detta anser jag vara viktigt när man betraktar ett konkret ämne 
såsom kulturtidskrifternas ställning på biblioteket. 

Hansson använder sig av en ideologisk analysmodell som utgår från fyra 
olika nivåer: en samhällelig, en institutionell, en organisatorisk och en 
individuell nivå. På den samhälleliga nivån analyseras de stora idésystem som 
skapar samhället som helhet. Det handlar framför allt om de konkurrerande 
politiska åskådningar, med olika handlingsprogram, vi har att välja mellan i 
demokratiska val. Denna nivå kommer inte att vara aktuell i min studie. Den 
institutionella nivån fokuserar institutioners roll i samhället (till exempel 
bibliotek) samt ”relationen till andra institutioner och dess roll i 
förverkligandet av vissa ideologiska grundantaganden om offentliga 
institutioners samhälleliga funktion”. Den organisatoriska nivån ser på 
praktiskt genomförande av ideologiska antaganden. Det kan, i 
bibliotekssammanhang, röra sig om hur man väljer att organisera sitt bestånd 
eller vilka användargrupper man prioriterar.27  

Den individuella nivån fokuserar på enskilda personers handlande, och jag 
anser att även denna nivå är relevant i min studie då jag kommer att basera min 
undersökning på intervjuer med enskilda personer. Dessa personer får 
visserligen sägas representera den större organisationen, men de är likväl 
individer som gör val och uttrycker åsikter som kan hänföras dels till dem som 

                                                 
25 Liedman, s. 19–26, citatet s. 23. 
26 Hansson, s. 34–35. 
27 Ibid., s. 37. 
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individer, dels till den organisation de tillhör. I detta fall kan det vara intressant 
att studera hur pass stor handlingsfrihet den enskilda individen har. 

Min avsikt är att studera vilka attityder som ligger bakom bibliotekens 
hantering av kulturtidskrifter. Den ovan beskrivna ideologiska teorin ska ses 
som en plattform till min studie, en begreppsmässig arena på vilken den 
brokiga verkligheten äger rum. I analyskapitlet kommer jag att betrakta mina 
resultat utifrån detta teoretiska perspektiv i hopp om att utröna vilka 
ideologiska faktorer som avspeglas i bibliotekens arbete. 

Litteratursociologisk teori 
Jag kommer också att använda mig av litteratursociologisk teori, därför att jag 
tror att litteratursociologin kan utgöra en belysande bakgrund till analyser av 
relationen mellan folkbibliotek och kulturtidskrifter. Litteratursociologi 
behöver inte som begreppet antyder handla bara om böcker; andra kulturella 
uttrycksformer kan gott och väl analyseras enligt samma mönster. Disciplinen 
litteratursociologi är en forskningstradition som benämnts olika och tillhört 
olika akademiska fack i olika länder.  I Sverige tillhör den 
litteraturvetenskapen, i Danmark finns en avdelning för litteratursociologi vid 
Biblioteksskolan, och i USA bedrevs liknande forskning under namnet 
”cultural studies”. I Tyskland utvecklades litteratursociologin inom 
”Frankfurtskolan” som stod för marxistiskt inriktad kritisk teori, riktad mot det 
kapitalistiska samhället.28 Det är alltså en bred forskningstradition som bara 
delvis handlar om att studera bokmarknaden. Tanken här är att sätta 
kulturtidskrifterna i ett vidare sammanhang, och att se dem som en av många 
medietyper på biblioteket.  

I den litteratursociologiska förförståelsen finns teorin om de litterära 
kretsloppen. Teorin introducerades av den franske sociologen Robert Escarpit, 
som ställde upp en modell med det höglitterära kretsloppet på ena sidan, de 
folkliga kretsloppen på den andra, och mellan dessa blockadbrytarna, som står 
för kommunikation och övergång mellan de två kretsloppen. En typisk 
blockadbrytare är pocketboken och dylika lågprisböcker, som säljer ”bildad” 
litteratur i ett både billigare och mer lättillgängligt format. När Escarpit räknar 
upp aktörerna i det bildade kretsloppet nämner han inte biblioteken. Han 
påpekar också att biblioteken inte tillhör det populära kretsloppet bara för att 

                                                 
28 Se t.ex. Svedjedal, Johan, ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, Litteratursociologi, red. Furuland, Lars och Svedjedal, Johan, Lund, 1997, s. 69f. 
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de tillhandahåller litteratur gratis. Escarpit verkar mena att biblioteken är 
blockadbrytare, just därför att de inte gör någon ekonomisk skillnad mellan 
människor.29 Det är intressant att se biblioteken som just blockadbrytare; det är 
väl egentligen den ideala positionen för det folkbibliotek som vill vara en 
demokratisk institution. Escarpits modell utgår i förstone från franska 
förhållanden, och även om den i stora drag kan appliceras på det svenska 
samhället kan den inte sägas vara helt överensstämmande. Dessutom är 
modellen lite till åren: Escarpits Litteratursociologi kom ut första gången 1958, 
och mycket har hänt sedan dess. Jag anser att den är relevant mest som en 
schematisk förförståelse, eftersom jag tror att de flesta har begrepp som 
’finkultur’ och ’populärkultur’ i bakhuvudet. I kulturpolitisk debatt är 
distinktionen mellan fin- och populärkultur alltid mer eller mindre aktuell – det 
är en dikotomi som det tycks vara svårt att komma ifrån. Escarpit gjorde dessa 
föreställningar mer konkreta, och jag vill inte undanhålla hans modell här 
eftersom den utgör en av stammarna i den litteratursociologiska teorifloran.  

Den danske litteraturvetaren Hans Hertel har utvecklat och anpassat 
Escarpits modell till nordiska förhållanden. Hertel anser själv att denna var 
oanvändbar i skandinaviska sammanhang redan på 1970-talet. Visst är 
verkligheten idag mer komplicerad, men jag menar att Escarpits modell ändå 
kan vara intressant som en bakgrund. I Hertels kretsloppsmodell finns fem 
kretslopp. Till de speciallitterära kretsloppen – det innersta kretsloppet är i 
själva verket flera – hänförs ”de ’smala’ böckerna, nyskapande skönlitteratur 
och nytänkande facklitteratur i små upplagor, publikationer från alternativ- och 
specialförlag, specialbokklubbar osv.”. Utanför detta finner man, inifrån och 
ut, det populärlitterära (normal-, pocket- och bokklubbsutgåvor), det 
masslitterära (kioskromaner och bestsellers), det intermediala (texter som via 
andra medier når ut till stor publik) och slutligen det orala kretsloppet (muntlig 
tradering). Som en parallell till blockadbrytare introducerar Hertel termen 
”mediehiss” – men innebörden är densamma, det vill säga en kanal där 
kulturella uttryck och influenser kan strömma mellan kretsloppen. 30

Lars Furuland, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Uppsala 
universitet och grundare av Avdelningen för litteratursociologi, har utarbetat en 
modell av den litterära processen. Furuland utgår från det litterära verket boken 
när han redogör för sin modell, men han påpekar själv att modellen är 

                                                 
29 Escarpit, Robert, Litteratursociologi  (övers. Nils Peter Tollnert), Stockholm, 1973, s. 105f.  
30 Hertel, Hans, ”Boken i mediesymbiosens tid”, i Litteratursociologi, red. Furuland, Lars & Svedjedal 
Johan, Lund, 1997, s. 207f. 
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generaliserande och därför anser jag att man mycket väl kan betrakta tidskrifter 
utifrån samma mönster. Mer om detta går att läsa i den här uppsatsens 
analysdel; här ska jag bara redogöra för Furulands modell i stort.  

Med den litterära processen avses vägen från ett verks upphovsman 
(författare) via olika förmedlare – som kan vara förläggare, bokhandlare, 
bibliotek – och slutligen fram till mottagaren av verket, läsaren. Med andra ord 
har Furulands modell tre huvudsakliga led: produktion, distribution och 
konsumtion. Det allra första ledet i den av Furuland beskrivna modellen är att 
en författare skriver en bok och försöker få den antagen av ett förlag. För en 
etablerad författare är det vanligtvis inga problem, medan antagningsprocessen 
för en debutant är ett verkligt nålsöga på väg in på bokmarknaden. När boken 
väl blir antagen och publicerad följer distributionen: verket sänds till 
bokhandlar och bibliotek. Furuland påpekar att ”folkbiblioteken har varit 
förlagens bästa kunder vad gäller ’smala’ böcker”. För massproducerade 
böcker sker även distribution till tidningskiosker, bensinstationer och varuhus. 
Det är sedan tänkt att verket ska nå fram till läsaren, och denna process är inte 
helt enkel. Furuland skiljer mellan aktiv och passiv konsumtion. Man kan lyfta 
på en bok i en bokhandel eller på biblioteket, läsa baksidestexten och bläddra 
lite, och då rör det sig om passiv konsumtion. Den aktiva konsumtionen sker 
först när det författaren ville förmedla – verkets ideella innehåll – har nått fram 
till läsaren.31  

Lars Furuland menar att biblioteken visserligen står utanför det 
kommersiella kretsloppet, men att de ändå står närmast det bildade kretsloppet 
på grund av att de främst köper litteratur som återfinns i bokhandeln, samt att 
de ansluter sig till ”etablerade litterära värderingsnormer”. Det spelar dessutom 
roll att bibliotekarierna är professionellt utbildade litteraturförmedlare.32

Avsikten med de teorier som här presenterats, är att med deras hjälp 
placera kulturtidskrifterna och biblioteken i en samhällelig kontext och försöka 
identifiera dessas funktioner och inbördes relationer. Visserligen är Hertels 
modell främst avsedd att åskådliggöra enskilda litterära verk och deras 
positioner och förflyttningar i kretsloppen, men jag tror att man likväl kan 
placera en hel mediegrupp – kulturtidskrifterna – i den hertelska modellen. 
Man kan på så sätt utröna om kulturtidskrifterna har en cementerad plats i 
kretsloppet eller om de är i rörelse. 

                                                 
31 Furuland, Lars, ”Litteratur och samhälle: om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i 
Litteratursociologi, red. Furuland, Lars & Svedjedal, Johan, Lund, 1997, s. 38–42. 
32 Ibid., s. 45. 
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Bakgrund 

I det här avsnittet presenteras fakta och texter om kulturtidskriftens roll i 
samhället och på biblioteket. Avsikten är att översiktligt skissera hur klimatet 
för kulturtidskrifterna har utvecklats, och hur det ser ut idag. Först resonerar 
jag kring begreppet kulturtidskrift och vad det omfattar. Hur definierar man en 
kulturtidskrift? Sedan sätts kulturtidskrifterna in i samhällelig och politisk 
kontext, och till sist berättar jag om ett framgångsrikt projekt med att öka 
bibliotekens prenumerationer på kulturtidskrifter.  

Vad är en kulturtidskrift? 
Det ter sig nödvändigt att diskutera vad man egentligen menar med begreppet 
kulturtidskrift, men först några ord om det överordnade begreppet ’tidskrift’. 
Det som först och främst utmärker en tidskrift är förstås att den utkommer 
periodiskt. Tidskriften skiljer sig från dagstidningen på så sätt att den är mer 
specialiserad, skriver Jan-Eric Malmquist i antologin Gediget arbete: handbok 
i tidskriftshantering på bibliotek. Malmquist ger en målande beskrivning av 
tidskriftens väsen:  

Tidskriften står mitt emellan boken och tidningen. Den är snabbare än boken och nästan 
lika snabb som tidningen, den har sällan tidningens ytlighet men inte sällan bokens 
fördjupning, den är inte grund som en tidning men gärna grundlig likt ett bokverk, den 
saknar tidningens flyktighet när den tangerar bokens varaktighet.33

Begreppet ’kulturtidskrift’ går att definiera och avgränsa på olika sätt. Mest 
relevant är den definition som ges av Kulturrådet, eftersom det är den de 
använder sig av när de fördelar bidrag till kulturtidskrifterna:  

Med kulturtidskrift avses en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en 
allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt 

                                                 
33 Malmquist, Jan-Eric, ”Bibliotekens tidskrifter”, i Gediget arbete: handbok i tidskriftshantering på 
bibliotek, red. Malmquist, Jan-Eric, Stockholm, 1992, s. 7. 
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eller, som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda 
konstarternas områden. 34

Definitionen är vid, och frågan är om man egentligen blir så mycket klokare av 
den. Efter en snabb genomläsning drar man slutsatsen att en kulturtidskrift kan 
innehålla om inte vad som helst, så åtminstone en hel del. Till och med 
ekonomisk debatt tycks platsa i definitionen, vilket kanske inte är vad gemene 
man tänker på som ”kultur”. Hur som helst är det alltså denna definition 
Kulturrådet utgår från när de fördelar produktionsstöd till kulturtidskrifterna.  

David Karlsson, tidigare ordförande för Kulturrådets referensgrupp för 
kulturtidskrifter, diskuterade i februari 2005 i en artikel i nättidskriften Alba 
hur man kan se på definitionen av en kulturtidskrift.35 Hans tankar förefaller 
relevanta, och presenteras här för att bredda resonemanget om hur man kan 
definiera en kulturtidskrift. Karlsson presenterar två alternativa definitioner, en 
maximalistisk och en minimalistisk. Enligt den maximalistiska definitionen är 
en kulturtidskrift en samlingsplats där engagerade personer möts kring ett 
gemensamt intresse för att tillsammans åstadkomma något. Med den 
minimalistiska definitionen betraktas tidskriften ur annan synvinkel: en 
kulturtidskrift är ett fysiskt objekt, en periodiskt utkommande pappersprodukt. 
Denna definition utrangerar e-tidskriften, vilket Karlsson anser att det finns 
poänger med. För det första anser han att man bör värna den medieform som är 
papperstidskriften. För det andra anser han att e-tidskriften underminerar sig 
själv genom att vilja räknas till kulturtidskrifternas sfär. Det finns tekniska 
möjligheter till att göra e-tidskrifter till något mycket mer, något som lika väl 
kan jämföras med gallerier, arkiv, radiostationer och festivaler som med 
tidskrifter.36  

Kulturtidskriften i samhället 
År 1997 publicerades Boken i tiden, som var det slutgiltiga betänkandet av 
Kulturdepartementets utredning Boken och kulturtidskriften, vilken tillsattes i 
oktober 1996. Anna-Greta Leijon utsågs till utredningens ordförande och hade 
ett antal personer till sin hjälp när hon utredde situationen för böcker och 
kulturtidskrifter, och i synnerhet de statliga stöden till dessa. Trots den korta 
                                                 
34 ”Kulturtidskrifter – produktionsstöd”, Statens kulturråd, tillgänglig 2007-04-10, 
[http://www.kulturradet.se/index.php?pid=752]. 
35 Karlsson, David, ”Om kulturtidskrifter på papper och på skärm”, publicerad 2005-02-10 i e-tidskriften 
Alba, 2005:1, tillgänglig 2007-04-10, [http://www.alba.nu/artikel/artikel.php?id=23]. 
36 Ibid. 
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tid utredningen hade till sitt förfogande visar betänkandet på en grundlig 
genomgång av bokens och kulturtidskriftens ställning i samhället, baserad på 
statistiska fakta och rapporter som till exempel den av Britta-Lena Jansson jag 
refererat i avsnittet Forskningsöversikt ovan. Boken i tiden ger en tydlig bild av 
vilka värderingar som hävdats från statligt håll angående kulturtidskrifter. 
Författaren inleder med att skriva att kulturtidskriften är ”ett unikt forum för 
kunskap och reflektion”.37  Det hävdas också att kulturtidskriften är viktig ur 
demokratisk synpunkt, därför att den är ett fritt forum och en motvikt till den 
institutionella offentligheten. Det går också i utredningen att finna spår av 
David Karlssons beskrivning av en tidskrift som en intellektuell mötesplats. 
Man skriver: ”Närheten mellan tidskriftens medarbetare, dess läsare och publik 
bidrar till att skapa olika kretsloppssystem där det konstnärliga skapandet 
ständigt omsätts och omformas utifrån en pågående dialog.”38

Utredaren Leijon trycker starkt på vikten av att kulturtidskrifter finns 
tillgängliga på landets folk- och skolbibliotek. De är en relevant kunskapskälla 
och viktiga i bibliotekariernas referensarbete. Ändå hade, vid den tid då 
utredningen genomfördes, bibliotekens prenumerationer minskat, vilket kan 
bero på att små och mellanstora bibliotek istället för prenumerationer börjat 
beställa kopior från större bibliotek vid speciella önskemål från användare.39 
Det påpekas att en faktor som påverkar biblioteken i deras tidskriftsurval är 
huruvida tidskrifterna är indexerade i databasen Artikelsök eller inte. Om 
tidskriftens innehåll finns indexerat i Artikelsök besparar det biblioteket tid 
och arbete då materialet är mer lättåtkomligt.40 Om detta stämmer med de 
bibliotek som ingår i min undersökning återstår att se. 

Biblioteksprenumerationer är centrala också från kulturtidskrifternas 
perspektiv: dels av ekonomiska skäl, dels för att nå ut till en större och mer 
diversifierad läsekrets – förhoppningsvis dessutom till nya prenumeranter. För 
många små tidskrifter är biblioteket ett av de få ställen där de kan synas, då de 
inte har råd till marknadsföring. Det är paradoxalt att tidskriftsanvändningen på 
biblioteken har ökat samtidigt som prenumerationerna har minskat.41 Då man 
mellan 1978 och 1988 såg en ökning med 30 procent, såg man mellan 1990 
och 1994 en minskning med 14 procent. Det kan finnas olika skäl till detta. Ett 
är att kommunernas ekonomi var pressad i början av 1990-talet på grund av 

                                                 
37 Boken i tiden: betänkande av utredningen Boken och kulturtidskriften, s. 215f. 
38 Ibid., s. 216. 
39 Ibid., s. 217f. 
40 Ibid., s. 234. 
41 Ibid., s. 217f. 
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lågkonjunkturen, vilket givetvis även påverkade biblioteken. Många 
biblioteksfilialer lades ned under de åren och anslagen minskade för dem som 
var kvar. Mellan 1990 och 1995 lades nära 200 filialer ner, uppger man i 
Kulturrådets omvärldsanalys Om världen från 2000. Andra filialer 
omvandlades till kombinerade folk- och skolbibliotek, ofta i skolans lokaler.42 
När man konstaterar att biblioteksprenumerationerna minskade i början av 
1990-talet måste man väga in att antalet bibliotek också var färre. När Boken i 
tiden publicerades 1997 hade prisutvecklingen på böcker inte ökat lika mycket 
som prisutvecklingen på tidskrifter, vilket betydde att tidskrifterna 
proportionerligt sett blivit dyrare. Detta kan ha medfört att biblioteken minskat 
tidskrifternas andel av det totala medieanslaget.43  

Utbildnings- och kulturdepartementet tillsatte mellan år 2002 och 2005 en 
kommission med uppdrag att undersöka den ekonomiska situationen för böcker 
och kulturtidskrifter, kallad Bokpriskommissionen.  Kommissionens tillsättning 
var en konsekvens av att mervärdesskatten på böcker och tidskrifter sänktes 
från 25 till 6 procent den 1 januari 2002, vilket innebär en kostnadssänkning på 
15,2 procent. Mellan 2001 och 2002 gjorde SCB en undersökning som visade 
att bokpriserna i detaljhandeln och bokklubbarna faktiskt minskat i väntad 
utsträckning. Även tidskriftspriserna hade minskat, om än inte i lika hög 
utsträckning.44 Bokpriskommissionen hade som uppgift att granska 
prisutvecklingen på böcker och tidskrifter och vad momssänkningen betydde 
för läsandet. Kommissionen publicerade rapporter varje år. 

I Bokpriskommissionens tredje delrapport finns en uppsats av Ulrika 
Westerlund, då redaktör för tidskriften Bang, som specifikt behandlar 
kulturtidskrifter. Westerlund konstaterar att dessa har det svårt ekonomiskt. År 
2002 sänktes momsen för ett flertal kulturtidskrifter, men i en enkät gjord av 
FSK (Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter) redovisade många tidskrifter 
att de trots momssänkningarna inte haft möjlighet att sänka priserna. De har 
istället använt momssänkningen till att göra tidskrifterna bättre, satsa på dyrare 
papper och överhuvudtaget fylla ekonomiska luckor. Många har också uppgett 
att deras priser redan är låga och att deras målgrupp är så nischad att 
prenumeranterna är beredda att betala vad det kostar. Det verkar inte finnas så 
stort intresse av att marknadsföra sig mot nya målgrupper. Tidskrifterna har 

                                                 
42 Om världen 2000: kulturrådets omvärldsanalys, Statens kulturråd, Stockholm, 2000, s. 64 och s. 73. 
43 Boken i tiden: betänkande av utredningen Boken och kulturtidskriften, s. 248f. 
44 Bokpriskommissionens andra delrapport, Statens offentliga utredningar (SOU), 2003:8, Stockholm, 
2003, s. 13. 
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också gett upp detta att marknadsföra sig av rent ekonomiska skäl: det är för 
dyrt.45

Jan-Eric Malmquist konstaterar i Kulturrådets handbok Gediget arbete att 
”[d]en svenska tidskriftsmarknaden är bristfälligt kartlagd”.46 Boken skrevs 
visserligen 1992, men konstaterandet kan ha sin giltighet än idag, då det 
snarast tillkommit ännu fler tidskrifter. När det gäller kulturtidskrifterna finns 
visserligen den regelbundet utkommande katalogen Kulturtidskriften, där det 
listas mängder av kulturtidskrifter.47 De är dock inte lika rikligt förekommande 
i handeln. I varenda Pressbyrå trängs blanka magasin på hyllorna – det är 
inredning, matlagning, motor och mode, men var är kulturen? Visserligen finns 
en hel del musiktidskrifter, men mestadels är dessa internationella. Man hittar 
ett fåtal svenska kulturtidskrifter i hyllorna: Sonic, Sex, Ordfront och ETC 
exempelvis. Av titlarna i kulturtidskriftskatalogen är det en bråkdel som finns i 
handeln. Merparten av dem tycks leva i skymundan.  

Enligt Radio- och TV-verkets rapport Medieutveckling 2006 finns det inte 
en tidskriftsmarknad utan snarast flera delmarknader. Det är en differentierad 
arena med många utgivare och en oerhörd mängd titlar. Tidskrifter startas och 
läggs ned i snabb takt, och man får i rapporten veta att det år 2005 lanserades 
mer än 100 nya tidskrifter. De tre största tidskriftsägarna i Sverige är Bonniers, 
Allers och Egmont förlag. Dessa ger ut ett flertal specialtidskrifter såsom 
mode- och livsstilsmagasin, herr-, dam- och kändistidningar.48 Kulturtidskrifter 
nämns inte särskilt i rapporten, men om man ögnar igenom 
kulturtidskriftskatalogen märker man snabbt att de flesta av dessa har enskilda 
utgivare. I regeringens proposition Litteraturen och läsandet, som följde på 
betänkandet Boken i tiden, skriver författaren såhär om kulturtidskrifternas 
utgivare: ”Utgivarna kan vara allt från väl etablerade tidskriftsförlag, 
organisationer eller föreningar till grupper och enskilda som arbetar med 
tidskriften på sin fritid.”49

Till sist något om användandet av tidskrifter. Enligt Kulturbarometern 
(2002) var det 29 procent av de tillfrågade som någon gång under det senaste 
                                                 
45 Westerlund, Ulrika, ”Kulturtidskrifterna och momsen: ’Vi ger mer läsning för pengarna’”, i 
Bokpriskommissionens tredje delrapport, Statens offentliga utredningar (SOU), 2003:76, Stockholm, 
2003, s. 64–66. 
46 Malmquist, s. 8. 
47 Kulturtidskriften 2006-2007: katalogen över Sveriges kulturtidskrifter, utges av Föreningen för 
Sveriges Tidskriftsverkstäder med medel från Statens kulturråd, red. Pettersson, Bo & Looft, Helena, 
Stockholm, 2006. Tidskrifterna finns även listade på www.tidskrift.nu. 
48 Medieutveckling 2006, rapport från Radio- och TV-verket, red. Eva Bengtsson, Stockholm, 2006, s. 
62–63. Radio- och TV-verket är en statlig myndighet som arbetar under Kulturdepartementet. 
49 Litteraturen och läsandet, Regeringens proposition 1997/98:86, Stockholm, 1998, s. 11. 
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året besökt ett bibliotek för att läsa tidningar och tidskrifter. 40 procent av 
studenterna i urvalsgruppen hade gjort detsamma, 39 procent av de med 
eftergymnasial utbildning och 20 procent av de med endast förgymnasial 
utbildning.50 Man bör dock notera att siffrorna säkerligen skulle varit lägre om 
frågan bara avsett tidskrifter. I Medieutveckling 2006 redovisas också 
användningen av medier. Det totala användandet har ökat, men det är framför 
allt Internet som står för denna ökning. Läsandet av populär- och 
facktidskrifter har istället minskat: från 19 minuter per dag 1994 till 14 minuter 
per dag 2004.51 Sifo genomförde 2004 en stor undersökning av 
tidskriftsläsande, där man intervjuade 2000 personer för att få reda på vilka 
tidskrifter man känner till och läser. Det är anmärkningsvärt att kategorin 
kulturtidskrifter inte alls finns med i undersökningen.52  

Tidskriftsdistribution 
Som vi redan sett har flertalet kulturtidskrifter en kärv ekonomisk situation. 
Detta gäller framför allt de mindre publikationerna. Tidskrifter brottas med två 
distributionsproblem: dels distribution av prenumererad upplaga, dels 
distribution av lösnummer. Statens Kulturråd konstaterar i sin rapport Om 
världen 2000 att ”distributionskostnaderna tenderar att öka, vilket är mycket 
besvärande för merparten kulturtidskrifter, som postdistribuerar sina i 
allmänhet prenumererade upplagor”.53

Eftersom största delen av tidskrifternas upplaga är prenumererad kommer 
man upp i höga portokostnader, och för små tidskrifter med liten upplaga finns 
inga möjligheter att få särskilda avtal med Posten. I Kulturrådets 
omvärldsanalys Om världen 2001 påpekas att det är de mindre 
kulturtidskrifterna som betalar de få storas rabatter.54 Under lågkonjunkturen i 
början av 1990-talet steg portot; mellan 1992 och 1995 ökade portot för 
tidskrifter med hela 33,5 procent.55 Det har varit tal om att införa ett så kallat 
kulturporto, för att underlätta kulturtidskrifternas ekonomiska situation – 

                                                 
50 Kulturbarometern 2002, Statens kulturråd, Stockholm, 2003, s. 62. Frågan i undersökningen löd: 
”Vilken eller vilka av följande saker har du gjort på kommun- eller stadsbibliotek (folkbibliotek) under 
de senaste 12 månaderna?” Av totalt åtta alternativ var ”Läst tidningar eller tidskrifter” det först 
uppräknade. 
51 Medieutveckling 2006, s. 72. 
52 Orvesto QRS 2006 – Tidskrifternas passionsindex, Sifo Research International och Sveriges tidskrifter, 
tillgänglig 2007-04-10, [http://www.sverigestidskrifter.se/under/QRSsammanfattning.pdf]. 
53 Om världen 2000: kulturrådets omvärldsanalys, s. 73. 
54 Om världen 2001: kulturrådets omvärldsanalys, Statens kulturråd, Stockholm, 2001, s. 77. 
55 Litteraturen och läsandet, s. 12. 
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frågan har bland annat motionerats i Riksdagen – men ännu är inget beslut 
fattat.  

I Peter O. Nilssons Tidskriftsdistribution: från allians till konkurrens och 
dominans, en rapport beställd av Rådet för mångfald inom massmedierna56, 
skisseras tidskriftsdistributionens historia. Sedan 1900-talets början och fram 
till slutet av 1980-talet sköttes distributionen av en neutral distributör: bolaget 
Pressbyrån, som under årens lopp dock haft olika ägare. Här finns inte 
utrymme för att gå igenom bolagets hela historia – för den intresserade 
hänvisas till Nilssons rapport.57 Kort ska dock sägas att Pressbyrån genomgick 
organisatoriska förändringar från och med 1980-talet som medförde att 
situationen försämrades för i synnerhet de mindre tidskrifterna. 
Distributionsprocessen blev mer inriktad på konkurrens och ekonomisk 
vinning. 

Idag finns två ledande distributörer för lösnummerförsäljning: Tidsam och 
Interpress. När Peter O. Nilsson skrev sin rapport 1997 hade Tidsam, som ägs 
av Bonniers tidskriftsförlag, mellan 80 och 85 procent av marknadsandelarna. 
Interpress har en enskild ägare, Mikael Wehtje, och distribuerar framför allt 
internationella tidskrifter men även svenska. Tidsam tar ut en inträdesavgift på 
180 000 kronor för att anta uppdraget att distribuera en tidskrift, medan denna 
avgift hos Interpress är 1800 kronor, vilket får som följd att det i praktiken är 
omöjligt för små tidskrifter att vara kunder hos Tidsam. Detta är en förklaring 
till att så få kulturtidskrifter syns i dagligvaruhandeln, som i regel får sina 
tidskrifter från Tidsam. Ett femtiotal kulturtidskrifter distribueras idag via 
Interpress.58 Interpress distribuerar var fjortonde dag, och kan därför inte 
distribuera veckopress. Kulturtidskrifter har också möjlighet att själva 
distribuera till bokhandeln, men i praktiken är detta oftast aktuellt bara i den 
lokala bokhandeln på den ort där tidskriften har sin bas, skriver Nilsson.59 
Distribution av kulturtidskrifter sköts idag också av Nätverkstan Ekonomitjänst 
i Göteborg, som distribuerar till bokhandlar, museer, caféer och dylika 
ställen.60  

                                                 
56 Observera att Rådet för mångfald inom massmedierna nu är avvecklat och att dess uppgifter 
överlämnats till Kulturdepartementet. 
57 Nilsson, Peter O., Tidskriftsdistribution: från allians till konkurrens och dominans, Rådet för mångfald 
inom massmedierna, Stockholm, 1998, s. 14–19.  
58 Svenska Interpress AB, tillgänglig 2007-04-10, [http://www.interpress.se]. 
59 Nilsson, s. 26–29. 
60 Nätverkstan Ekonomitjänst, tillgänglig 2007-04-10, [http://natek.natverkstan.net]. 
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De statliga tidskriftsstöden 
Även på Kulturrådets webbplats konstateras att det är svårt att få tag på 
kulturtidskrifter i butiker och kiosker. Kulturrådet fördelar 23,5 miljoner 
kronor varje år i tidskriftsstöd, för att främja mångfalden i tidskriftsutbudet. 
Statligt stöd till kulturtidskrifter finns dels som produktionsstöd, dels som 
utvecklingsstöd. Utvecklingsstödet ges till särskilda insatser som 
marknadsföring, teknisk utveckling på redaktionen etc. Utvecklingsstödet 
innefattar också stöd till tidskriftsverkstäder som finns på ett flertal orter i 
landet. Tidskriftsverkstäderna är föreningar där en tidskrift kan bli medlem. De 
har lokaler med datorutrustning där man kan redigera sin tidskrift, och 
anordnar kurser för tidskriftsredaktionerna. Urvalet av de tidskrifter som ska få 
stöd sker utifrån den definition av begreppet kulturtidskrift som återgetts 
ovan.61  

För biblioteken finns ett prenumerationsstöd, även detta fördelat av Statens 
kulturråd. Det innebär att varje kommun har möjlighet att få fem 
prenumerationer på kulturtidskrifter utan kostnad. Varje kommun får själv dela 
upp gratisprenumerationerna mellan kommunens bibliotek. Man får inte välja 
tidskrifter som man tidigare prenumererat på. Däremot får man välja samma 
tidskrift tre år i följd. Man kan välja två exemplar av samma tidskrift och 
placera ut dem på olika bibliotek i kommunen. Syftet med detta kan till 
exempel vara att man vill att såväl huvudbiblioteket som en filial ska få prova 
samma tidskrift.62  

I en artikel i Biblioteksbladet (2002) framkom att år 2001 endast 150 
kommuner av totalt 289 hade sökt stöd för att få gratisprenumerationer. 
Kulturrådet hade vikt hundratusentals kronor för biblioteken, men pengarna 
utnyttjades inte. Ett antal bibliotek tillfrågades om varför de inte ansökt om 
prenumerationsstöd och svaren löd att man inte hade tid, att man helt enkelt 
glömt bort att söka eller att det var administrativt krångel med ansökningarna. 
Vissa bibliotek svarade att de inte hade plats eller att de redan hade alla 
tidskrifter de ville ha.63  

                                                 
61”Vad gör Kulturrådet på kulturtidskriftsområdet?”, Statens kulturråd, tillgänglig 2007-04-10, 
[http://www.kulturradet.se/index.php?realm=254].  
62”Prenumerationsstöd”, Statens kulturråd, tillgänglig 2007-04-10, 
[http://www.kulturradet.se/index.php?pid=742]. 
63 Jordal, Anneli och Steinsaphir, Marianne, ”Kan fem tidskrifter gratis vara fel?”, Biblioteksbladet, 
2002:03, s. 3–5. 
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Tidskriften på biblioteket 
Här följer en kort genomgång av det grundläggande i folkbibliotekets arbete 
med tidskrifter. Jag har använt mig av den tidigare omnämnda antologin 
Gediget arbete: handbok i tidskriftshantering på bibliotek (1992) då inget verk 
med lika tydlig information finns att tillgå av senare datum. 

Alla bibliotek har tidskrifter, men hur de används skiftar mellan 
biblioteken. Forskningsbiblioteken har vanligtvis större användning för 
tidskrifter i referensarbetet än vad som gäller för folkbiblioteken. Här ska dock 
inte utredas närmare hur forskningsbiblioteken arbetar. Hur folkbiblioteken 
arbetar är inte lika väl undersökt. Jan-Eric Malmquist påpekar att biblioteken 
har ett mer eller mindre välutvecklat medvetande om tidskrifter som påverkar 
deras arbete, och han hävdar också att biblioteken har behov av en tydligare 
formulerad samlad policy för tidskriftshantering.64

I artikeln ”Tidskrifterna på folkbiblioteken” av Hans-Erik Ströander 
beskrivs bland annat hur viktiga indexerade databaser är för att man 
överhuvudtaget ska ha användning för tidskrifterna i referensarbetet. Med hjälp 
av indexerade databaser – Ströander tar framför allt upp Artikelsök – kan man 
finna enskilda artiklar i tidskrifter. Därmed kan artiklar om smala ämnen 
fungera som komplement till facklitteratur. Framför allt är indexerade 
databaser ett viktigt redskap för skolelever när de vill få tillgång till 
tidskriftsartiklar.65 Ströander går också igenom åtskilliga praktiska detaljer som 
exponering av tidskrifter i bibliotekslokalen, utlåning, inbindning och gallring. 
Inköp av tidskrifter sker framför allt via tidskriftsagenter. En tidskriftsagent 
sköter hela arbetet åt biblioteken: prenumeration, fakturering, reklamationer, 
adressändring, leveranser, bevakning av nya titlar etc. De kan vara till stor 
hjälp framför allt för små bibliotek.66 Folkbiblioteken använder sig idag 
framför allt av Bibliotekstjänst när det gäller inköp av svenska tidskrifter. När 
det gäller engelskspråkiga tidskrifter är det vanligt att folkbibliotek använder 
sig av amerikanska företaget EBSCO; de tillhandahåller inte bara 
papperstidskrifter utan även databaser och elektroniska tidskrifter.67 En risk 
med att använda sig av agenter kan vara att bibliotekarierna inte tvingas hålla 
sig uppdaterade om vad som händer på tidskriftsmarknaden och att man därför 
                                                 
64 Malmquist, s. 9–11. 
65 Ströander, Hans-Erik, ”Tidskrifterna på Folkbiblioteken eller Den stora Revolutionen”, i Gediget 
arbete: handbok i tidskriftshantering på bibliotek, red. Malmquist, Jan-Eric, Stockholm, 1992, s. 79 och 
s. 85. 
66 Langermo, Irmelin, ”Tidskriftsagenter – varför och hur de bör användas”, i Gediget arbete: handbok i 
tidskriftshantering på bibliotek, red. Malmquist, Jan-Eric, Stockholm, 1992, s. 177–180. 
67 EBSCO Information Services, tillgänglig 2007-05-21, [http://www.ebsco.com] 
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förlorar i kompetens. Som Ströander påpekar är tidskrifternas marknad svårare 
att följa än böckernas.68

Projektet Kulturtidskrift 
Från 2002 till 2005 ökade markant antalet bibliotek som nappat på de av 
Kulturrådet subventionerade gratisprenumerationerna. En orsak till detta kan 
vara ett projekt som drivits av Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län, i 
samarbete med Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK). Jag har valt att 
redogöra för detta projekt som en bakgrund till min undersökning, därför att 
det visar på det engagemang som trots allt finns för att göra kulturtidskrifter 
mer synliga och tillgängliga på folkbiblioteken.69

Peter Alsbjer instämmer i att det tidigare varit krångel med ansökningarna 
om tidskriftsstödet, men att problemen också legat i bibliotekens rutiner. 
Mycket har gått på slentrian, säger han. Man har förlitat sig på 
Bibliotekstjänsts listor – Bibliotekstjänst är den tidskriftsagent de flesta 
folkbibliotek idag använder sig av. Prenumerationerna för tidskrifter förnyas 
ofta en gång om året, och när slutdatum för ansökan om gratisprenumerationer 
inträffar i mars har detta med inköp helt enkelt fallit i glömska. Det är framför 
allt de medelstora biblioteken som struntat i att söka stöd, menar Alsbjer. 
Kanske kan detta bero på att stödet inte gör så stor ekonomisk skillnad för 
biblioteket. Om man väljer fem tidskrifter blir summan i regel mellan 1500 och 
2000 kronor. För en liten kommun kan dock dessa pengar göra skillnad: man 
kan få möjlighet att köpa in tidskrifter man inte haft tidigare. För de riktigt 
stora kommunerna som Stockholm, Göteborg och Malmö har man till exempel 
använt gratisprenumerationerna till att köpa in invandrartidskrifter och placerat 
dessa på filialbibliotek där de är nödvändiga. För dessa stora kommuner – som 
ändå har ett rikt tidskriftsbestånd – kan stödet bli en möjlighet att prova smala 
tidskrifter som riktar sig till marginaliserade grupper. 

I Biblioteksbladet (3/2002) uttalade sig Wivianne Wilhelmsson, konsulent 
på Svensk Biblioteksförening på följande vis: ”Jag tror att man på 
länsbiblioteken skulle kunna göra mer för att sprida kunskap om 
kulturtidskriftsstödet. Generellt anser jag inte att Kulturrådet är dåliga på att 

                                                 
68 Ströander, s. 73. 
69 Kulturtidskrift 2005/2006, Länsbiblioteket i Örebro län & Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, 
tillgänglig 2007-04-10, [http://www.2005.kulturtidskrifter.se]. Information är även hämtad från samtal 
med Peter Alsbjer 2006-11-08. Ytterligare information från samtalet med Alsbjer finns i kapitlet 
Redovisning. 
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informera om olika bidrag och stöd.”70 Här antyddes alltså att länsbiblioteken 
borde kunna ta mer ansvar, vilket blev startskottet för Alsbjer. Han bestämde 
sig för att göra något för att få kommunerna att nappa på stödet, och satte igång 
ett projekt för att marknadsföra gratisprenumerationerna gentemot de ansvariga 
i kommunerna. För det första drev han igenom att länsbiblioteken skall erhålla 
ett exemplar för påseende av alla kulturtidskrifter som uppbär stöd från 
Kulturrådet. Detta blev till projektet Kulturtidskrift 2002. Projektet med stöd 
till påseendeexemplar för länsbiblioteken genomfördes från 2002 till 2005. 
Den andra delen av projektet handlade om att få kommunbiblioteken att nappa 
på gratisprenumerationerna. Länsbibliotekens påseendeexemplar spelade här 
en viktig roll. De visades upp på möten i kommunerna för chefer och 
inköpsansvariga. De lades ut i fikarummen på biblioteken så att de anställda 
hade möjlighet att bläddra i dem.  

Efter Kulturtidskrift 2004/2005 utvärderades projektet av länsbiblioteket i 
Örebro och Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter (FSK), och det visade sig 
ha varit mycket framgångsrikt. 2005 hade 218 kommuner ansökt om 
prenumerationsstöd, att jämföra med 156 kommuner 2002. Dessutom var 2005 
samtliga 21 län delaktiga i projektet. I utvärderingen kan man bland annat läsa 
att ”[n]är det gäller marknadsföringen på folkbiblioteken säger länsbiblioteken 
att behovet är stort både till låntagarna och personalen och inte minst 
bibliotekschefer och andra ansvariga”.71  

Peter Alsbjer tror att projektet blev så framgångsrikt därför att 
bibliotekspersonalen fått möjlighet att verkligen bekanta sig med tidskrifterna, 
hålla dem i handen och bläddra i dem. På så sätt har man öppnat för personliga 
associationer av typen ”just det, den här tidskriften kanske Kalle skulle tycka 
om, han som kommer in på biblioteket varje vecka”. Detta blev en mer konkret 
utgångspunkt för att välja ut tidskrifter än att bara få en lista med tidskrifternas 
namn från Statens kulturråd, så som det gick till tidigare. Något Kulturtidskrift 
2006/2007 är inte aktuellt. 

 

                                                 
70 Jordahl & Steinsaphir, s. 5. 
71 Alsbjer, Peter, ”Utvärdering av Kulturtidskrift 2004/05”, s. 1, tillgänglig 2007-04-10, 
[http://www.2005.kulturtidskrifter.se]. 
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Undersökning 

Intervjuer på sex folkbibliotek 
Här presenteras intervjuer med bibliotekarier och i något fall 
biblioteksassistenter vid sex folkbibliotek: tre medelstora – Uppsala, Västerås 
och Örebro, och tre mindre – Sala, Sigtuna och Tierp. Informanterna är alla 
kvinnor mellan 53 och 62 år gamla. Man kan fråga sig om deras ålder och kön 
har inverkan på resultaten, men då jag framför allt ser dem som representanter 
för arbetsplatsen är det min uppfattning att dessa faktorer inte har så stor 
betydelse. Jag har vid intervjuerna utgått från ett antal frågor, men har inte låtit 
dessa styra samtalen till punkt och pricka.72 Snarare har jag försökt anpassa 
intervjuerna efter den rådande situationen på biblioteket, och låtit frågorna 
fungera som riktlinjer. Analys och reflektion kring intervjuerna följer i nästa 
kapitel. 

Uppsala stadsbibliotek 
På Uppsala stadsbibliotek har jag intervjuat en 58-årig bibliotekarie som är 
ansvarig för tidningar och tidskrifter. Biblioteket har sammanlagt cirka 800 
tidskrifter på 30 språk. De senaste numren är inte till hemlån, men vad gäller 
de allra populäraste tidskrifterna prenumererar man på dubbla exemplar varav 
ett är till hemlån. Min informant har huvudansvaret för tidskriftsbeståndet 
medan hanteringen av beställningar, reklamationer, katalogisering och dylikt 
sköts av ett arbetslag på fem personer. Man har ett inköpsmöte en gång per år, i 
september, då man beslutar om beståndet: vilka nya prenumerationer som ska 
tecknas och vilka som ska avslutas. Den grupp som beslutar om detta är cirka 
tio personer vilka har ansvar för olika ämnen. Det är meningen att de ska ha 
följt tidskriftsutgivningen i sitt respektive ämne under året som gått. Min 

                                                 
72 Se bilaga. 
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informant förbereder inköpsmötet genom att lägga ut nya tidskrifter som 
personalen kan bläddra i för att bilda sig en uppfattning.  

En viktig faktor vid inköp är att biblioteket ska vara lyhört för användarnas 
önskemål. Det ska finnas en interaktivitet och därför är personalen noga med 
att överväga inköpsförslag och uppmuntrar sådana. Men min informant vill 
tydligt påpeka att medieurvalsprinciperna inte får bli störda. Detta blev aktuellt 
när en besökare ville att biblioteket skulle köpa in den konservativa tidskriften 
Salt, där det bland annat förekom en artikel som förnekade förintelsen under 
andra världskriget. Biblioteket beslöt sig då för att inte köpa in den, då det i 
medieurvalsprinciperna står att biblioteket tar avstånd från ”medier som 
spekulerar i våld och fördomar, medvetet förvanskar fakta, ger uttryck för 
rasdiskriminering eller förföljelse av oliktänkande”.73 Detta var inte helt 
okontroversiellt då andra bibliotek faktiskt köpte in tidskriften. Händelsen 
väckte frågor om huruvida biblioteket ska tillhandahålla all information, eller 
om man ska dra en gräns vid information som uttryckligen bryter mot lagen. 
Den citerade raden ur medieurvalsprinciperna kan tolkas på olika sätt. 

Vidare är kostnaden en viktig fråga vid inköp: en tidskrift får inte vara för 
dyr. Enligt min informant strävar biblioteket efter att ha ett brett utbud och 
väljer bort dyra tidskrifter då det finns en annan likvärdig titel, eller då 
tidskriften finns i fulltext på webben. Dessutom är kvaliteten viktig: 
tidskrifterna ska vara granskade och hålla någorlunda hög kvalitet. Därför 
föredras tidskrifter som är indexerade i Artikelsök och andra databaser, då 
detta borgar för att artiklarna redan är kvalitetsgranskade. Dessutom medför 
Artikelsök en möjlighet att utnyttja inte bara de senaste numren av en tidskrift.  

På Uppsala stadsbibliotek är alla tidskrifter uppställda i alfabetisk ordning i 
ett särskilt tidskriftsrum. Tankar har funnits på att ställa tidskrifterna ämnesvis, 
men man kom fram till att det skulle bli för komplicerat. Kulturtidskrifterna 
skiljs inte ut som en särskild grupp ur beståndet. Informanten vill framför allt 
tala om värdefulla tidskrifter, och för henne spelar det därför inte så stor roll 
om en specifik tidskrift kallas kulturtidskrift eller inte. Hon menar att det är 
svårt att definiera vad som är en kulturtidskrift och inte. Ändå menar hon att 
Uppsala stadsbibliotek har ett ansvar för att stödja kulturtidskrifter som är 
smala, då de är ett så pass stort bibliotek. Hon anser att biblioteket bör fungera 
som ett skyltfönster för de smalare kulturtidskrifterna, och här talar hon helt i 

                                                 
73 Medieurvalsprinciper för Uppsala stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek, 2004. 
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linje med medieurvalsprinciperna där det står att ”[b]iblioteket har ett särskilt 
ansvar för att prenumerera på kulturtidskrifter”.74  

Min informant anser att alla i personalen arbetar aktivt med 
kulturtidskrifter på så sätt att det sitter i ryggmärgen att lyfta fram dem i 
referensarbetet och att prata för dem. Artikelsök används också aktivt i 
referensarbetet. Hon exemplifierar med att hon nyligen sökte upp en artikel om 
chilensk matkultur för en användares räkning. Förutom att tidskrifterna 
används i referensarbetet försöker personalen att exponera dem så gott det går. 
De brukar skylta med de nominerade till ”Årets kulturtidskrift”, ett pris som är 
instiftat av FSK och delas ut vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Om 
biblioteket inte har några av de nominerade tidskrifterna ser min informant till 
att genast skaffa dem. Ibland skyltar de aktivt med de smala tidskrifterna i en 
”tidskriftstopp”. I stort sett är min informant mycket nöjd med 
tidskriftsbeståndet, men trots allt de gör tycker hon ändå inte att de arbetar med 
tidskrifterna så aktivt som de borde göra. 38 procent av det totala 
medieanslaget går till tidskrifter, och därför är det oerhört viktigt att de 
används. Hon skulle önska att de kunde skylta mer med tidskrifterna. Hon 
skulle också vilja att fler tidskrifter kunde placeras med framsidorna utåt, men 
till det saknas lokalutrymme. 

Det är svårt att få någon uppfattning om vilka som läser tidskrifterna då 
man inte bara kan titta på utlåningsfrekvens. De som sitter i biblioteket och 
läser är mest medelålders män. Det är de som har tid, säger min informant, och 
spekulerar i om det kan vara så att kvinnor inte tillbringar så mycket tid i 
biblioteket för att de tar större ansvar för barn och hushåll. Detta är förstås 
svårt att belägga utan en gedigen studie. Hon vet inte vad de skulle kunna göra 
för att locka fler kvinnor att sitta ner och läsa tidskrifter, då hon inte tror att det 
är beståndet det är fel på.  

Biblioteket ska vara en mötesplats: man ska kunna komma dit och läsa en 
tidskrift eller se en utställning utan att känna krav på att låna böcker. Men 
samtidigt har biblioteket en folkbildande uppgift, tycker min informant. Hon 
tycker det är roligt att biblioteket kan spegla hela det medieutbud som finns 
idag med ljudböcker, Internet och dvd-filmer, utan att det för den skull ska bli 
en nöjescentral. Hon menar att de ska vara ett skyltfönster för det som är god 
kvalitet, och hävdar vidare att de ska puffa för kvalitativa medier utan att för 
den skull vara fördömande. Bibliotekets mål är att öka antalet besökare, och då 

                                                 
74 Ibid. 
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får hon ibland göra avkall på vad som är god kvalitet för henne själv. Men det 
finns gränser – exempelvis Veckorevyn finns inte i beståndet. Hon avslutar 
med att säga att hon personligen tycker att biblioteket är något för liberalt i sitt 
medieurval. 

Västerås stadsbibliotek 
På Västerås stadsbibliotek har jag intervjuat en 53-årig bibliotekarie som 
främst arbetar med fjärrlån. Hon har inget övergripande ansvar för tidskrifter, 
men då hon ansvarar för att välja ut och söka stöd för de fem 
gratisprenumerationerna från Kulturrådet anser hon sig vara den som har bäst 
överblick över bibliotekets tidskrifter.  

Västerås stadsbibliotek har omkring 600 tidskrifter. Årets tidskrifter kan 
läsas på plats medan äldre årgångar finns för hemlån. En biblioteksassistent 
sköter inköpen via Bibliotekstjänsts prenumerationsservice PrenNet, men vid 
tidskrifturvalet samarbetar man. Personalen resonerar då om eventuella tips på 
tidskrifter man fått från besökare, samt om medarbetarnas egna idéer. Det är en 
stor brist, anser min informant, att biblioteket inte har någon periodikaansvarig 
bibliotekarie.75 Hon har en känsla av att periodika är en åsidosatt avdelning, 
vilket är konstigt när det läggs så mycket pengar i detta. Det saknas bra rutiner 
för att uppdatera tidskriftsbeståndet. Inköpsförslag ses som viktiga när det 
gäller urval – man skaffar i regel de tidskrifter som önskas. Men personalens 
åsikter har också inflytande. Som exempel nämns Paletten, som köptes in 
därför att en anställd tyckte om den. Om någon tycker en tidskrift är bra köps 
den in, men min informant anser att många i personalen saknar kunskap om 
kulturtidskrifter.  

Situationen för tidskrifter ser dock ljus ut på Västerås stadsbibliotek. För 
ett år sedan gjordes en utredning av Kulturnämnden, som ökade bibliotekets 
anslag kraftigt. Bland annat viktes pengar särskilt till dvd-filmer, cd-böcker 
och tidskrifter. Plötsligt hade de mer pengar att köpa tidskrifter för, och då det 
fanns önskemål om att rikta dessa nytillskott mot ungdomar, valdes bland 
andra Gringo och Tromb.  

Tidskriftsavdelningen är nyligen ombyggd med en ny entré med 
glasväggar som synliggör tidskrifterna. Tanken är att det ska vara lockande att 
gå in där och sitta och läsa. Personalen har diskuterat att breda ut tidskrifterna 
ännu mer i den stora lokalen för att öka exponeringen. Min informant anser att 
                                                 
75 I september 2007 kommer Västerås stadsbibliotek att anställa en tidskriftsbibliotekarie, enligt 
information på kommunens webbplats, tillgänglig 2007-04-25, [www.jobb.vasteras.se]. 
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tidskriftsavdelningen är fin och välfungerande. Där finns många bra 
kulturtidskrifter, menar hon, även om hon inte vill nämna någon särskild titel. 
Kulturtidskrifter särskiljs inte på något sätt ur utbudet. Däremot är vissa 
tidskriftsgenrer utbrutna och står på respektive avdelning – det rör sig om 
musiktidskrifter som står på musikavdelningen, och litteraturtidskrifter som 
står bland litteraturvetenskapliga böcker.  

Vilka är det som läser tidskrifterna? Min informant upplever att det numera 
är fler yngre som nyttjar tidskriftsavdelningen än tidigare. Kulturtidskrifter 
används i referensarbetet, framför allt när gymnasieelever kommer med frågor 
till sina arbeten. Då används Artikelsök. Kulturtidskrifterna passar för att fylla 
ut luckor i vissa kunskapsområden, som ett komplement till facklitteraturen. 
Det handlar ofta om samhällsdebatterande tidskrifter; Arena lyfts fram som 
exempel. Eftersom tidskrifterna används på dessa sätt kontrolleras vid inköp 
om tidskrifterna är indexerade i Artikelsök.  

Kulturtidskrifterna är viktiga för att de är icke-kommersiella, säger min 
informant. Biblioteket ska ha dem i sitt bestånd för att visa på alternativ till det 
som är mainstream, tycker hon. Vidare menar informanten att biblioteket har 
ett ansvar för att tillgängliggöra sådant som finns i marginalen. På 70-talet var 
det enligt hennes uppfattning en trend att bibliotekarierna ville bestämma vad 
folk skulle läsa, medan trenden nu har vänt till att biblioteket ska ge människor 
vad de efterfrågar. Informanten tycker att biblioteket ska kunna anta båda dessa 
roller. Hon tycker dock inte att kulturtidskrifter ska skiljas ut från övriga 
tidskrifter eftersom det kanske kan göra att användare blir avskräckta. De ska 
därför integreras bland övriga tidskrifter i hyllorna.  

Biblioteket bör också ta ett ansvar för att stödja ekonomiskt svaga 
tidskrifter genom att prenumerera, tycker min informant. Hon motiverar detta 
med att hon är präglad av 70-talet då man var mer vinklad i sina inköp. Men 
hon tycker att biblioteken fortfarande har ett ansvar för att visa upp alternativ 
till den kommersiella kulturen, och då är kulturtidskrifterna en viktig faktor.  

Örebro stadsbibliotek 
I Örebro har jag intervjuat den biblioteksassistent som är ansvarig för att 
hantera tidskriftsinköp och -urval. Hon deltar dock inte i något referensarbete 
så när det gäller just referensarbetet har jag talat med en av de bibliotekarier 
som har mest erfarenhet av arbete i informationsdisken. Först skall jag referera 
intervjun med den tidskriftsansvariga biblioteksassistenten. Hon är 62 år och 
har arbetat på bibliotek i drygt 40 år, med tidskrifter i tre år.  
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Örebro stadsbibliotek har liksom Västerås omkring 600 tidskrifter. 
Tidskriftsinköp sker via Bibliotekstjänst. Inte heller i Örebro särskiljs 
kulturtidskrifterna från tidskriftsbeståndet i stort. Men min informant är nöjd 
med beståndet och hävdar att de har mycket kultur i hyllorna. Ett tecken på att 
det är ett bra urval, menar hon, är att det inte lämnas så många inköpsförslag – 
bara fyra till fem per år. Urvalsarbetet lägger hon ut på bibliotekets olika 
arbetslag som är indelade efter ämnen. Men hon är ändå den som upplyser dem 
om de nya tidskrifter som kommit, och ger dem uppgifter om utlån av 
tidskrifterna som grund till deras överväganden. Hon vet inte säkert om 
arbetslagen bryr sig om ifall tidskrifterna är indexerade eller inte i Artikelsök, 
men hon tror inte det har så stor betydelse.  

Örebro stadsbibliotek har ansökt om prenumerationsstöd från Kulturrådet 
sedan starten. Man gav då de sex stadsdelsbiblioteken möjlighet att få en ny 
tidskrift gratis men bara två stadsdelar nappade på erbjudandet. Det ena av 
dessa bibliotek valde tre tidskrifter som speglar invandrare och språkliga 
minoriteter: Birnebun, Koreni och E Romani Glinda. Det andra valde Sonic 
och Populär Arkeologi.  

Från och med i år har stadsbiblioteket infört ”Månadens tidskrift”: en 
tidskrift varje månad exponeras på en särskild hylla med en informationsskylt, 
och med en artikel om tidskriften på webbplatsen. Just nu är det tidskriften Må 
bra, och senare under år 2007 kommer det att vara bland annat Antikvärlden, 
Tidningen Vi, Goal och Signum. Det får inte vara för tråkiga tidskrifter utan 
sådana som många vill läsa, säger informanten. Biblioteket exponerade också 
särskilt de nominerade till ”Årets kulturtidskrift” 2006, och skyltade sedan med 
den som vann utmärkelsen. Fina hyllor har införskaffats till särskild 
exponering av några få tidskrifter. 

Under hösten 2006 gjordes en enkätundersökning för biblioteksbesökare 
om tidskrifter, både på huvudbiblioteket och på filialerna. Syftet var att ta reda 
på vilka tidskrifter besökarna läste och/eller lånade i biblioteket, om de var 
nöjda med utbudet och hur det användes. Undersökningen genomfördes under 
två veckor och man fick 497 svar. Tre timmar om dagen fanns personal 
tillstädes som personligen delade ut enkäten. Resultatet var till största del 
positivt. Det visade sig att även smala tidskrifter utnyttjades i biblioteket.  

Min informant anser att kulturtidskrifterna är viktiga i biblioteket, även om 
hon har svårt att avgränsa begreppet kulturtidskrift. Efter att ha bläddrat lite i 
kulturtidskriftskatalogen konstaterar hon dock att utbudet skulle bli fattigt om 
man tog bort dem. Folk läser dem, de är populära. Hon nämner Sex, Gringo 
och Offside som exempel. Hon har dock inte tänkt på att biblioteket bör ha ett 
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ansvar för att stödja kulturtidskrifter ekonomiskt genom att teckna 
prenumerationer.  

Det viktigaste i ett folkbibliotek tycker hon är att alla ska kunna få den 
hjälp de behöver när de kommer dit. Även om biblioteket inte har allt ska man 
alltid kunna hänvisa någonstans där personen ifråga kan få hjälp. Det ska vara 
öppet för alla – man ska kunna gå fram och fråga vad som helst. Om något 
barn börjar skrika ska det inte göra så mycket. Informanten minns hur det var 
när hon var ung och böckerna stod bakom glas. Man kunde få vänta länge på 
att bibliotekarien skulle ha tid med en, berättar hon. Så svårtillgängligt tycker 
hon inte att dagens bibliotek ska vara. 

Angående hur tidskrifterna används i referensarbetet har jag intervjuat en 
bibliotekarie som jobbat länge på stadsbiblioteket i Örebro. Hon tycker att de 
medarbetare som tjänstgör i informationsdiskarna överlag är dåliga på att 
marknadsföra tidskrifter. Hon menar att de i princip ställer upp dem i hyllan 
och tar för givet att folk ska hitta dem. Det är en känslig fråga, säger hon, 
eftersom de borde göra mycket mer med tidskrifter som tar så stor del av 
budgeten. Framför allt skulle de kunna användas mycket mer i referensarbetet. 
Att de inte gör det beror nog på personalens okunskap och tidsbrist, tror hon. 
Det händer dock att personalen upplyser biblioteksbesökare om att de själva 
kan söka i Artikelsök på bibliotekets publika datorer. Själva använder de 
snarare Google än Artikelsök när de får frågor i referensarbetet. 

Dock märker hon att besökarna läser tidskrifter i biblioteket. Så fort 
personalen tar bort en tidskrift ur utbudet kommer någon och frågar: ”varför 
har ni inte den här tidskriften längre?”, vilket betyder att alla titlar har 
åtminstone en läsare. I regel väljer arbetslagen att skaffa alla tidskrifter de får 
inköpsförslag på, berättar hon, även om bara en person kommer att läsa den. 
Som exempel nämns en ortodox tidskrift som en person önskade och som de 
köpte in. Eftersom andra religiösa tidskrifter finns i beståndet tyckte hon inte 
de kunde neka, av orsaken att alla trosriktningar ska kunna få representeras. Så 
på Örebro stadsbibliotek råder det ingen tvekan om att även de smalare 
tidskrifterna utnyttjas. 

Sala stadsbibliotek 
På Sala stadsbibliotek har jag intervjuat en 60-årig bibliotekarie. Hon har 
arbetat som bibliotekarie i drygt 20 år. Man har 162 tidskrifter varav 143 är 
svenska. Kulturtidskrifter särskiljs inte vid urvalet. Biblioteket har ingen 
särskild tidskriftsansvarig utan alla är ett team; alla ska kunna göra allt. Men 
personalen arbetar ändå i mindre team som är ansvariga för olika 
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litteraturavdelningar, och dessa bevakar också tidskrifterna inom sin avdelning. 
Tidskrifter beställs via Bibliotekstjänst, vilket enligt min informant är så enkelt 
att vem som helst kan göra det – uppgiften vandrar därför runt i personalen. 
Man diskuterar beståndet när prenumerationerna ska beställas från BTJ i 
oktober, men det händer att man gör inköp under året, om det kommer någon 
ny titel man anser är relevant.  

När det gäller urvalet tas stor hänsyn till låntagarnas önskemål. Personalen 
studerar vilka titlar som lånas ut, och observerar vad som läses på 
tidskriftsavdelningen. Men personalens specialintressen påverkar också vad 
som finns i beståndet. Det är inget fel med det, anser min informant. En faktor 
som påverkar urvalet är också att Sala stadsbibliotek har en hälsoprofil. I 
bibliotekslokalen finns en särskilt hälsohörna med böcker och tidskrifter om 
idrott och hälsa, och hälsoområdet prioriteras vid inköp.  

Artikelsök används försumbart, och därför spelar det heller ingen roll om 
tidskrifterna är indexerade där eller i någon annan databas. I referensarbetet 
används databasen vid enstaka tillfällen och biblioteket betalar då per sökning 
– abonnerar gör man inte längre. Att Artikelsök används så lite förklaras med 
att det finns ett stort gymnasiebibliotek i Sala som har bättre resurser i form av 
databaser och dylikt. Dit går alla gymnasieelever för att söka information. Sala 
stadsbibliotek har inte många unga besökare, enligt informanten knappt några 
låntagare alls mellan 19 och 25. Detta kan bero på att Sala inte är någon 
studentstad. De studenter som ändå bor där lånar på sina respektive studieorter: 
främst Uppsala och Västerås. Detta är enligt min informant en förklaring till att 
tidskrifter inte används nämnvärt i referensarbetet. Om det är någon särskild 
upplysning de är ute efter letar de istället på Internet.  

Min informant är efter omständigheterna nöjd med utbudet av tidskrifter. 
Kanhända hade hon inte varit helt nöjd om hon som privatperson besökte 
biblioteket, men utbudet är passande för kommunen. För ungefär tio år sedan 
bestämdes att det skulle rensas rejält i tidskriftsbeståndet: en hel del titlar 
försvann och beståndet är nu mindre. Detta är mer lätthanterligt och 
oproblematiskt, anser informanten, och menar vidare att det inte är någon idé 
att ha sådant som inte blir läst, hur fin tidskriften än är. Hon tycker inte att ett 
bibliotek i en kommun med 21 000 invånare kan vara snobbiga och bara ha 
finlitteratur och svåra tidskrifter; då skulle ingen komma dit.  

Försöker de att lyfta fram tidskrifter, och i synnerhet kulturtidskrifter? Nej, 
det är ingen idé, konstaterar informanten. Det har hänt att tidskrifter 
förekommit i exponeringar av typen ”Månadens bok”, men inte frekvent. 
Människor är inte så nyfikna som biblioteksarbetarna tycker de borde vara, 
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resonerar hon. Informanten anser vidare att de som är nyfikna inte använder 
biblioteket utan söker information på andra håll. De som till exempel är 
intresserade av smala tidskrifter prenumererar själva.  

Visst är folk intresserade av exempelvis litteratur, men för den skull 
behöver det inte handla om att läsa avancerade litteraturtidskrifter, hävdar 
informanten, och menar vidare att folk i allmänhet informerar sig om litteratur 
mer i tidningar som Amelia och Vi än i 00-tal. Därför har biblioteket slutat 
köpa in sådant som inte går hem. Informanten menar att det är viktigast för 
hennes bibliotek att se till den vanliga människan i kommunen – därför väljer 
de hellre en hundtidning än Folket i Bild.  

Min informant trycker starkt på att det inte är bibliotekets uppdrag att hålla 
hela utbudet av kulturtidskrifter tillgängligt, och de har heller inget ansvar för 
att stödja små kulturtidskrifter med prenumerationer. Hon påpekar att 
politikerna inte har gett dem ett sådant uppdrag, och att de skulle behöva 
statligt stöd att ta ett sådant ansvar. Hon tycker i allmänhet att kulturell 
verksamhet förlitar sig för mycket på stöd istället för att ta tag i situationen 
själva. Om inte en kulturtidskrift har något verkligt intressant att komma med, 
kan biblioteket inte prenumerera bara för sakens skull, anser hon. Det är en 
fråga om balans: man ska ha ett bestånd som folk efterfrågar men samtidigt 
smyga in lite kvalitet däremellan. Men till syvende och sist bör man tillgodose 
människors behov. 

Sigtuna kommuns bibliotek 
Jag har intervjuat den medieansvariga bibliotekarien på Sigtuna kommuns 
bibliotek, som är 61 år gammal och har arbetat i yrket sedan 1980. 
Medieansvarig i Sigtuna har hon varit i ungefär ett år. Biblioteket har cirka 120 
tidskrifter varav ett 30-tal är kulturtidskrifter. Visserligen är min informant 
medieansvarig, men när tidskriftsprenumerationerna ska förnyas en gång per år 
samlas all personal till ett tidskriftsmöte. Då får alla komma med synpunkter på 
om man ska välja en ny tidskrift eller stryka någon. Kulturtidskrifterna skiljs 
inte ut vid urvalet.  

Den faktor som i förstone påverkar urvalet är ekonomin. Då alla tidskrifter 
ökat i pris men kommunens medieanslag inte ökat i samma omfattning, har 
biblioteket tvingats skära ned varje år. De senaste åren har dock kommunen 
skjutit till extra pengar (100 000 per år), vilket gjort att beståndet kunnat 
bevaras. I andra hand är det graden av utnyttjande som påverkar inköpen. Det 
är oerhört viktigt, anser min informant, att tidskrifterna blir lästa, i synnerhet 
då biblioteket är litet och inte kan ha tidskrifter bara för syns skull. Det är 
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också viktigt att ha ett brett utbud, då biblioteket ska täcka in olika områden. 
Individerna i personalen kan inte direkt påverka tidskriftsbeståndet, anser min 
informant, även om alla är med och väljer. Hon påstår vidare att de inte kan ha 
allt utan att de tvingas göra ett val och prioritera de tidskrifter de anser är de 
bästa. 

Biblioteket är beläget i Märsta centrum och finns på andra våningen. På 
bottenvåningen har man ett kafé, och där är tidskriftsavdelningen placerad. Jag 
frågar om det är problematiskt att observera tidskriftsläsandet då, men min 
informant hävdar att personalen kan se vad som läses eftersom man rör sig på 
båda våningarna. Biblioteket har ansökt om gratisprenumerationer från 
Kulturrådet och har bland annat valt Bang, Sonic, Expo, Karavan, Humanisten 
och Kom ut. Bang var man i personalen så nöjd med att man fortsatte 
prenumerera även då de tre gratisåren var över. Hon har ingen uppfattning om 
hur mycket kulturtidskrifterna blir lästa, men vet att de andra tidskrifterna läses 
mycket mer, såsom damtidningar och datatidningar. Många av de nyaste 
numren försvinner ur hyllorna, vilket hon inte anser att de kan göra något åt.  

Svaret på frågan vad de gör för att lyfta fram kulturtidskrifterna blir först 
att de inte gör någonting alls. Personalen har talat om att skylta med en 
”Månadens tidskrift” eller dylikt, vilket inte har blivit av. Min informant frågar 
mig om jag vet hur andra bibliotek arbetar med sina tidskrifter. Hon funderar 
mycket och tycks ha svårt att finna svar. Till sist kommer hon på att de 
tjänstgörande i informationsdisken brukar tipsa om föräldratidskrifter när det 
kommer in föräldrar med barn till biblioteket. Dessa står på en särskild 
”föräldrahylla”. Det är de enda tidskrifter personalen aktivt tipsar om i 
referensarbetet.  

Jag frågar om de överväger kvalitetsaspekten när de köper in tidskrifter. 
Informanten tvekar och säger återigen att det är viktigast att de blir lästa. Men 
Veckorevyn finns inte längre på biblioteket och i det fallet var det en fråga om 
kvalitet. Biblioteket har inte ansvar för att stödja kulturtidskrifter ekonomiskt 
genom att prenumerera, anser hon. Det finns ingen anledning för biblioteket att 
ha smala tidskrifter om de inte blir lästa. De kan inte köpa en tidskrift bara för 
att den är en kulturtidskrift. Hon anser att biblioteket i Märsta ligger så nära 
Stockholm att de som är specialintresserade av någon tidskrift kan åka dit. De 
brukar tipsa om att de kan åka till Stockholms stadsbibliotek.  

På frågan vad som är bibliotekets uppdrag i stort, har min informant till en 
början svårt att finna svar. Till sist säger hon att biblioteket ska tillhandahålla 
det människor efterfrågar. Men å andra sidan, resonerar hon, kan man inte 
efterfråga det man inte vet existerar. 
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Tierps folkbibliotek 
På Tierps bibliotek har jag intervjuat en bibliotekarie, 54 år gammal, som har 
hand om tidskriftsinköp tillsammans med en assistent. Hon har cirka tjugo års 
yrkeserfarenhet. På biblioteket finns omkring 100 tidskrifter. Min informant 
kan inte direkt svara på hur många som är kulturtidskrifter, men vid en 
granskning visar det sig vara ett trettiotal. Biblioteket har så länge det varit 
möjligt ansökt om gratisprenumerationer från Kulturrådet – oftast är det dock 
filialerna som fått dessa. Senaste året har man i Tierp satsat extra på Bokbussen 
då tre filialer av ekonomiska skäl tvingats stänga, och de fem kostnadsfria 
kulturtidskrifterna har därför hamnat på Bokbussen. De man valde var 
Filmrutan, Lyrikvännen, Tidningen Boken, Opsis Kalopsis och Jury. 
Förhoppningen är att dessa ska locka fler till Bokbussen. 

Min informant är nöjd med bibliotekets tidskrifter. Beståndet har varit 
detsamma under många år, även om någon titel läggs till eller tas bort då och 
då. Förra året valde personalen att satsa lite mer pengar på att köpa in ett par 
nya tidskrifter. Tidskrifter verkar generellt vara en eftersatt genre i Tierp, och 
enligt min informant beror detta på att folk helt enkelt inte efterfrågar dem. 
Hon menar att tidskrifter lever ett slumrande liv på Tierps bibliotek. Det som 
lånas är mest tekniska tidskrifter, dator- och hälsotidskrifter. Få sitter och läser 
på plats; mest är det dagstidningar som läses.  

Man har på Tierps bibliotek inte arbetat medvetet med att lyfta fram 
tidskrifter. Enligt min informant beror detta dels på brist på efterfrågan, dels på 
att själva tidskriftsrummet har begränsningar. Det är litet, hyllorna är gamla 
och icke-funktionella, och dessutom är det ett tungt arbete att flytta 
tidskrifterna, menar hon. I slutändan är det också en  ekonomisk fråga. Dock 
har personalen lösa planer på att börja arbeta med en mer medveten exponering 
av tidskrifter. Kanske kommer detta till stånd när man drar igång projektet ”I 
lust med glöd”, tror min informant. ”I lust med glöd” är ett samarbetsprojekt 
mellan biblioteken i Tierp, Älvkarleby och Östhammar: ”Syftet är 
biblioteksutveckling genom inspirations- och motivationshöjande fortbildning 
av personalen, liksom aktivt arbete med bibliotekens identitet, mediebestånd 
och lokaler.”76  

Kanske kan tidskrifterna grupperas ämnesvis istället för att stå i 
bokstavsordning? Kanske borde de flyttas ut till fackavdelningarna istället för 

                                                 
76 ”I lust med glöd – Tierp, Älvkarleby och Östhammar”, Landstinget i Uppsala län, tillgänglig 2007-04-
10,  
[http://www.lul.se]. 

 38

http://www.lul.se/templates/page____3328.aspx


att stå i ett särskilt tidskriftsrum? Min informant har uppenbarligen tankar på 
hur en förändring skulle kunna se ut, men just nu är detta ingen prioriterad 
medietyp. Hon tycker att det är omöjligt att få överblick över 
tidskriftsmarknaden. Dessutom anser hon att man så gott det går bör eftersträva 
att tillgodose folks önskemål. Som exempel berättar hon om en användare 
frågade efter tidskriften Våra rovdjur, och då biblioteket inte hade den, köpte 
de in den. Hon berättar också att personalen haft livliga diskussioner om 
huruvida man bör ha Veckorevyn eller inte. Min informant anser att den inte 
bör finnas på biblioteket därför att den ger fel budskap till unga tjejer, men än 
så länge har hon inte fått gehör för detta bland övrig personal. 

Vilket är bibliotekets uppdrag? Informanten anser att det först och främst 
är att verka i demokratins tjänst genom att tillhandahålla information. Alla ska 
ha samma möjligheter att få tag i information. Sedan bör biblioteket också 
sprida kultur, och framför allt till barn och unga eftersom de är en prioriterad 
grupp i kommunen.  

En enkät till 50 kulturtidskrifter 
Som nämnts i inledningskapitlet har jag skickat en enkät per e-post till 50 
kulturtidskrifter. Metod och urvalsprinciper är presenterade i metodavsnittet, 
men jag vill även här betona att enkäten är av kvalitativ natur och att jag inte 
har som huvudsaklig avsikt att komma fram till några mätbara och jämförbara 
resultat. Det jag vill komma åt är stickprov på tidskriftsredaktörers attityder till 
bibliotekens tidskriftshantering, och huruvida man kan se några tendenser i 
resultaten eller inte. Enkäten bestod av endast fyra frågor och finns som bilaga 
i slutet av uppsatsen. Jag gjorde den kort med hopp om att fler skulle ta sig tid 
att svara. Här presenterar jag resultaten.  

Av de 50 tillfrågade tidskrifterna har 38 svarat på enkäten, vilket ger en 
svarsprocent på 76 procent. Den första frågan var den enda frågan av 
kvantitativ natur: ”Hur stor andel av era prenumerationer är 
biblioteksprenumerationer?” Vad som avses med detta är med andra ord hur 
många bibliotek som prenumererar på en tidskrift, och hur många procent 
bibliotekens prenumerationer utgör av tidskriftens totala antal prenumerationer. 
Sex av de svarande har inte kunnat ge fullödiga svar på denna fråga – de 
tidskrifter jag har siffror från är alltså 32 stycken, 64 procent av urvalsgruppen. 
Siffrorna visar inga tydliga tendenser, då de är mycket differentierade. De 
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sträcker sig från mindre än 1 procent (tidskrifterna Amos, Contra, Pilgrim och 
Tidig musik) till så mycket som 50 procent (Pockettidningen R).77 Medelvärdet 
hamnar på 9 procent, men är något missvisande på grund av de högsta 
kantvärdena. Medianvärdet är 5–6 procent – inte heller detta är särskilt talande, 
men man kan åtminstone konstatera att det är relativt lågt. 

En tendens är att en viss grupp tidskrifter har mellan 1 och 5 procent 
biblioteksprenumerationer och en annan grupp har mellan 10 och 20 procent. 
Dessa grupper är inte homogena. Det går inte att säga att exempelvis 
litteraturtidskrifter har större andel bibliotek bland prenumeranterna än 
politiska tidskrifter, och inte heller att tidskrifter med större eller mindre 
upplaga har en högre eller lägre andel prenumererande bibliotek. Möjligen 
skulle sådana slutsatser kunna dras av en undersökning som inkluderade alla, 
eller åtminstone många fler, tidskrifter, vilket dock är ett alltför tidsödande 
arbete för en uppsats av det här formatet. Den slutsats man kan dra är att nästan 
alla av de kulturtidskrifter i min enkät som angett andelen 
biblioteksprenumerationer har färre än en fjärdedel prenumeranter som är 
bibliotek, och att tre fjärdedelar av tidskrifterna har 12 procent eller färre 
biblioteksprenumeranter. 

Det är förvisso ett resultat i sig att siffrorna är så pass varierade. De 
svarande tidskrifterna har som vi sett olika stor andel prenumererande 
bibliotek, och det finns givetvis naturliga orsaker till detta: tidskrifterna har 
olika stor upplaga, medan antalet bibliotek i landet är konstant. Även om man 
rent hypotetiskt antar att alla bibliotek skulle prenumerera på alla tidskrifter, 
skulle ändå andelen prenumererande bibliotek skifta beroende på tidskriftens 
totala upplaga. Detta faktum måste vägas in när man tolkar resultaten. Likväl 
visar mina resultat att det inte med säkerhet går att säga att en viss typ av 
kulturtidskrift har fler biblioteksprenumerationer än andra. 

Kanhända hade jag varit betjänt av att också fråga exakt hur många 
bibliotek som prenumererade på tidskrifterna. Många tidskrifter angav denna 
uppgift ändå: av 38 svarande tidskrifter har jag fått 21 uppgifter om antalet 
biblioteksprenumerationer. Dock kan konstateras att inte heller dessa siffror 
gör det möjligt att dra några specifika slutsatser. Antalet 
biblioteksprenumerationer varierar mellan 7 och 300 (jag har även fått siffran 
700 men då inkluderades bibliotek utanför Sverige). Återigen får man lov att 

                                                 
77 Se Bilaga 3 för en tabell över alla tidskrifter som angett andelen biblioteksprenumerationer.  
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konstatera att fler tidskrifter skulle behövt inkluderas för att få tydligare 
resultat.  

Fler slutsatser går att dra av den kvalitativa delen av enkätundersökningen, 
där jag frågade vad biblioteken betydde för de svarandes tidskrifter och vad de 
ansåg om bibliotekens hantering av kulturtidskrifter. Svaren på frågorna ”Vad 
betyder biblioteksprenumerationerna för er tidskrift?” och ”Spelar biblioteken 
någon roll för er tidskrift på något annat sätt än rent ekonomiskt?” flyter i 
mångt och mycket ihop, och redovisas därför tillsammans.  

Majoriteten av informanterna svarar att biblioteken har betydelse för 
marknadsföring och spridning; dels för att locka nya prenumeranter och 
därmed få ekonomisk vinst, dels av ideologiska skäl: för att tidskriften ska 
synas och spridas så att alla i landet får tillgång till den. Några svarar att de 
anser det viktigt att kulturtidskrifter sprids även i landsorten, där det kanske 
inte går att få tag på dem i handeln. Av flera anses det också viktigt att de som 
inte har råd att prenumerera kan få tillgång till deras tidskrifter. Ett av svaren 
sammanfattar de åsikter som majoriteten har yttrat: 

De [biblioteken] representerar en spridning som inte är ekonomiskt grundad, alla kan ta 
del av tidskriften där. På många orter är det också svårt att hitta någon som vill sälja 
kulturtidskrifter, så där är biblioteken den enda möjligheten att nå ut till dem som inte 
prenumererar (men som kanske blir intresserade av att göra det).78

Det finns med andra ord en tydlig tendens beträffande vilken betydelse man 
tycker biblioteken har, eller bör ha: som skyltfönster och exponeringsyta för 
kulturtidskrifter. Det verkar överlag upplevas som viktigare att sprida 
innehållet i tidskriften, än att förbättra tidskriftens ekonomi. På frågan vilken 
betydelse bibliotekens prenumerationer har, anger de flesta att bibliotekens 
betydelse ligger i att sprida tidskriften och inte i att stödja tidskrifterna 
ekonomiskt. En av de svarande påpekar att det är viktigt att deras tidskrift finns 
på biblioteken för att den då ”arkiveras på ett sätt som gör den tillgänglig även 
i framtiden”.79 En annan enskild svarande menar att om deras tidskrift finns på 
biblioteken så bidrar det till att stärka tidskriftens seriösa identitet. 

De mest omfattande svaren fick jag på den fjärde och sista frågan: ”Tycker 
du biblioteken arbetar med kulturtidskrifter på ett bra sätt? Skulle du önska att 
de arbetade annorlunda med kulturtidskrifter – i så fall hur?” Vid en 
genomräkning av vad tidskrifterna ansåg om bibliotekens arbete med 
                                                 
78 Enkätsvar per e-post i uppsatsförfattarens ägo, enkät nummer 36. 
79 Enkätsvar per e-post i uppsatsförfattarens ägo, enkät nummer 16. 
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kulturtidskrifter kom jag fram till att 25 procent tyckte att arbetet var i 
huvudsak bra, 17 procent tyckte att det var dåligt, 33 procent tyckte att det var 
både bra och dåligt, och 25 procent svarade att de inte visste. Även här är 
svaren alltså mycket differentierade. De som angett ”både och”-svar har ofta 
resonerat fram och tillbaka om att vissa bibliotek är bra medan andra är mindre 
bra. Vanligt förekommande är att de tycker biblioteken borde köpa in fler 
kulturtidskrifter, men att de samtidigt har förståelse för att biblioteken har dålig 
ekonomi.  

De som är kritiska till bibliotekens arbete menar att det saknas nyfikenhet 
från bibliotekens sida att vidga perspektivet och köpa in mer udda och smala 
tidskrifter. En svarande skriver: ”Jag ogillar att de i stor utsträckning bara 
speglar den ordinarie tidskriftsmarknaden; dvs bara går på antal 
läsare/popularitet istället för att beställa tidskrifter som är intressanta/udda/har 
kvalitet.”80 Någon hävdar att alla bibliotek har samma tidskrifter för att de 
beställer från Bibliotekstjänsts listor, och att utbudet därför likriktas: ”Smalare 
publikationer, fanzines och mer svårdefinierbara kulturtidskrifter finns nästan 
aldrig representerade i utbudet.”81 Någon annan skriver att biblioteken förlorat 
sitt folkbildande perspektiv och att de kommersiella tidskrifterna tagit över. 
Man efterlyser ett ökat kvalitetstänkande och en större initiativkraft. En 
tidskriftsredaktör önskar att biblioteken ska ”aktivt arbeta i samarbete med de 
verksamheter som redan i dag har kunskap om kulturtidskrifter, såsom t.ex. 
Lava, tidskrift.nu och Tidskriftsbutiken”82. 

De som är positiva framhäver att de litar på att biblioteken vet bäst vad 
deras besökare behöver, och att de skyltar med tidskrifterna på ett bra sätt. 
Flera vittnar om positiva upplevelser av program på biblioteken där man som 
tidskriftsredaktör varit inbjuden – i dessa fall rör det sig om bibliotek i 
Stockholm och Göteborg. 

Sammanfattningsvis kan sägas att bibliotekens största betydelse enligt 
denna enkät ligger i att sprida kulturtidskrifterna runt om i landet och göra dem 
tillgängliga och synliga för så många som möjligt. Dessutom efterlyses ett 
utökat samarbete mellan bibliotek och kulturtidskrifter. Vissa tycker att 
biblioteken är bra på detta, andra tycker tvärtom, men det råder ingen tvekan 
om vad man från kulturtidskrifternas håll anser är folkbibliotekens uppgift. 

                                                 
80 Enkätsvar per e-post i uppsatsförfattarens ägo, enkät nummer 24. 
81 Enkätsvar per e-post i uppsatsförfattarens ägo, enkät nummer 16. 
 
82 Enkätsvar per e-post i uppsatsförfattarens ägo, enkät nummer 16. 
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Samtal med två nyckelpersoner 
För att ytterligare fördjupa förståelsen av bibliotekens hantering av 
kulturtidskrifter har jag intervjuat två nyckelpersoner inom området. För det 
första har jag intervjuat Peter Alsbjer, som är länsbibliotekarie i Örebro län och 
ledde projektet Kulturtidskrift som jag redogjort för i kapitlet Bakgrund, och 
för det andra Dan Abelin, kontaktperson på Föreningen för Sveriges 
kulturtidskrifter. Intervjuerna har varit upplagda som informella samtal. Jag har 
velat diskutera hur dessa personer anser att biblioteken sköter sitt arbete med 
kulturtidskrifter – hur det ser ut idag och hur det borde se ut. Här följer 
sammandrag av samtalen.  

Peter Alsbjer, länsbibliotekarie i Örebro län 
Peter Alsbjer har engagerat sig i att få fler bibliotek att prenumerera på 
kulturtidskrifter. Hans uppgifter är därför en intressant bakgrund till de 
intervjuer jag gjort med bibliotekarier på folkbibliotek. Dels har jag samtalat 
med Alsbjer öga mot öga den 8 november 2006, dels intervjuat honom per 
telefon den 14 februari 2007. Den röda tråden i samtalen har varit huruvida 
biblioteken har ett ansvar för att kulturtidskrifterna tillgängliggörs. Peter 
Alsbjer tycker absolut att biblioteken har ett sådant ansvar. De, om några, bör 
prenumerera på kulturtidskrifter. Majoriteten av kulturtidskrifterna har inga 
andra distributionskanaler än biblioteken, påstår han. Det är där läsarna har 
möjlighet att möta dem. Alsbjer hävdar att biblioteken egentligen inte är så 
viktiga ekonomiskt för kulturtidskrifterna, utan snarare för att locka nya 
prenumeranter. Denna åsikt tycks sammanfalla med vad som framkommit av 
min tidskriftsenkät. 

På alla de sex bibliotek som ingår i min undersökning är det en självklarhet 
att främst se till vilka tidskrifter som användarna efterfrågar. Att detta 
förhållningssätt är ett faktum på de flesta bibliotek idag bekräftas av Alsbjer. 
Det är visserligen viktigt, anser han, men tillägger att det handlar om att hitta 
en balans mellan att hörsamma vad folk vill ha och att ta sitt ansvar för det 
udda och ovanliga. Alsbjer menar vidare att alla delar av bibliotekens 
mediesamlingar har en smalare publik, inte bara tidskrifterna. Enligt honom är 
poängen med att ha smalare tidskrifter att kunna ge sina besökare en 
överraskande upplevelse. Alla människor är individer med mer eller mindre 
uttalade specialintressen, och då måste biblioteken kunna svara mot detta. Man 
kanske inte vet om att man har ett intresse förrän man får syn på en specifik 
tidskrift i hyllan. Även om en tidskrift bara har en enda läsare så kan det vara 
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oerhört viktigt för den personen att kunna ha tillgång till den på sitt lokala 
bibliotek. Han frågar sig också om biblioteken verkligen ska ha tidskrifter som 
till exempel Femina eller MC-nytt när de finns i närmaste tidningskiosk. Fastän 
användarna säkert efterfrågar dessa tidskrifter kan man undra om inte 
biblioteken snarare bör köpa in tidskrifter som är svåra att få tag på som 
lösnummer. Man kan också fråga sig, menar Alsbjer, om inte biblioteken borde 
ta ett större ansvar som kulturfrämjare och folkbildare.  

Är biblioteken bra eller dåliga på att ta ansvar för kulturtidskrifterna? Det 
varierar mellan biblioteken, tycker Alsbjer, men han är övertygad om att det 
finns mycket mer att göra. Om folkbiblioteket som institution ska finnas kvar i 
framtiden kommer bibliotekspersonalens två viktigaste egenskaper att vara 
nyfikenhet och kreativitet, hävdar han. Man måste vara nyfiken på de medier 
som finns: allt från podradio till tidskrifter i fysisk eller elektronisk form. 
Biblioteken måste hitta nya sätt att möta uttalade och outtalade behov, anser 
Alsbjer. Enligt honom skulle biblioteken med lite mer kreativitet kunna lyfta 
fram tidskrifterna på ett bättre sätt. Han nämner till exempel att man kan 
placera facktidskrifter i anslutningen till böckernas fackavdelningar. Många 
tidskrifter fungerar också utmärkt att använda som referenslitteratur då de 
innehåller aktuell information. Men det är upp till bibliotekspersonalen att hela 
tiden behålla en kreativ ådra och informera sina besökare om det bestånd som 
finns. 

Kulturtidskrifterna i sin tur kan fundera över hur de marknadsför sig 
gentemot biblioteken, påpekar Alsbjer. Om man nämner ett begrepp som 
”livslångt lärande” kommer biblioteken att nappa, tror han, därför att många 
bibliotek dessvärre är bundna vid sådana språkliga koder. 

Trots den kritik Alsbjer framför konstaterar han att projektet Kulturtidskrift 
föll väl ut. Som vi sett blev resultatet att många fler bibliotek ansökte om 
gratisprenumerationer på fem kulturtidskrifter. Dock påpekar han att det var 
symptomatiskt att den tidskrift som de flesta bibliotek valde var Tidningen 
Boken, vilken enligt Alsbjer redan borde finnas på varje folkbibliotek med 
självaktning. I ett projekt som detta borde det varit mer rätt att välja en mer 
udda tidskrift såsom Sex eller Bang. Detta får Alsbjer att fundera över om 
prenumerationsstödet verkligen fungerar i praktiken. Kanske vore det bättre 
om det distributionsstöd som finns för böcker idag även kom att gälla 
tidskrifter, det vill säga att kommunerna skulle erhålla ett gratisexemplar av 
alla titlar som får stöd av Kulturrådet. Men den frågan ligger i politikernas 
händer. 
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Dan Abelin, Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter 
Dan Abelin på FSK har tillsammans med Peter Alsbjer drivit projektet 
Kulturtidskrift. Jag har samtalat med Abelin per telefon den 23 februari 2007. 

Biblioteken har definitivt ett ansvar för att prenumerera på 
kulturtidskrifter. Det är en del i deras uppgift som folkbibliotek, anser Dan 
Abelin. Om de inte har ett brett utbud av tidskrifter förlorar de en del av sin 
identitet som folkbildnings- och kulturinstitution. Abelin ser inget problem i att 
det står smala, specialiserade tidskrifter på hyllorna som få eller inga läser. Han 
jämför med böcker: biblioteken är fulla av böcker som sällan lånas ut, smalare 
utgåvor som likväl fyller en funktion.  

Dan Abelin kan inte uttala sig om hur biblioteken överlag sköter arbetet 
med kulturtidskrifter. Han känner inte till hur det ser ut på de enskilda 
biblioteken, men han tror att det till stora delar hänger på att det finns 
engagerade människor i personalen. Om någon har ett brinnande intresse för 
kulturtidskrifter kommer dessa också att lyftas fram bättre. Det viktigaste, 
enligt Abelin, är att biblioteken överhuvudtaget prenumererar på tidskrifterna, 
att de finns tillhands. Man kan inte skylla på att det är dyrt, säger han, eftersom 
många av kulturtidskrifterna är mycket billigare än de flesta damtidningar och 
andra populära titlar. Det är viktigt att utnyttja det prenumerationsstöd som 
finns, även om det handlar om små summor. I andra hand handlar det om hur 
biblioteket skyltar med tidskrifterna. Utöver detta kan man förstås bjuda in folk 
från tidskriftsvärlden – i kulturtidskrifternas redaktioner finns en mängd 
intressanta människor som kan föreläsa om vitt skilda ämnen. Dock är det först 
och främst alltså en principsak att dessa tidskrifter överhuvudtaget finns i 
hyllorna.  

FSK arbetar med frågor som till exempel rör distributionen av 
kulturtidskrifter. Som nämnts ovan finns det problem i distributionssystemet. 
Man arbetar med att på längre sikt få till stånd en förändring av 
ersättningssystemet för nyttjandet av kulturtidskrifter på biblioteken. Som det 
ser ut nu är det bara utlån av äldre årgångar som ger ersättning till den berörda 
tidskriften, men FSK vill införa ett ersättningssystem som gäller även nyttjande 
av enskilda nummer. Dock är det problematiskt att finna metoder för att mäta 
läsningen av tidskrifter på biblioteket, vilket även ett par av mina 
biblioteksinformanter vittnat om.  

FSK driver just nu inget projekt som riktar sig till biblioteken. Föreningen 
var dock inblandad i projektet Kulturtidskrift som beskrivits tidigare i denna 
uppsats. Dan Abelin är liksom Peter Alsbjer nöjd med resultatet: många fler 
bibliotek utnyttjar nu möjligheten att få stöd för att prenumerera på fem 
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kulturtidskrifter. I Biblioteksbladet (2005:6) hävdade Dan Abelin att det, efter 
det lyckade marknadsföringsprojektet, var upp till kulturtidskrifterna att 
profilera sig gentemot biblioteken. ”Framför allt bör man kanske då påvisa att 
kulturtidskrifter överlag inte är så himla smala som en del verkar tro”, säger 
han.83  

 Jag frågar om man på FSK tycker det är problematiskt att Kulturrådets 
definition av kulturtidskrifter är så bred. Det är inte direkt ett problem, tycker 
Abelin, även om han är van vid att det kan uppstå en viss förvirring kring 
begreppet. Även FSK ställer sig bakom denna definition, och Abelin 
konstaterar att den kan skapa problem bland annat på biblioteken. Men 
fördelarna överväger, då fler tidskrifter kan komma ifråga för statligt stöd. I 
princip inkluderar denna definition kultur-, samhälls- och vetenskapliga 
tidskrifter, konstaterar han.  

Under våren 2007 har FSK varit delaktigt i projektet Kulturchock! som går 
ut på att alla som vill kan beställa en valfri kulturtidskrift utan kostnad. 
Kulturchock! drivs i första hand av Nätverkstan Ekonomitjänst som sköter 
distribution av bland annat kulturtidskrifter, med stöd av Statens kulturråd.84 
Detta projekt syftar till att öka läsningen av kulturtidskrifter i allmänhet, men 
Abelin tror att det kan ha effekt även på biblioteken. Om fler får upp ögonen 
för kulturtidskrifter på annat håll kan utnyttjandet och efterfrågan på 
biblioteken komma att öka.  
 

                                                 
83 Zorn, Henriette, ”Vem är Dan Abelin?”, Biblioteksbladet, 2005:6, s. 46. 
84 Kulturchock!, projekt genomfört av Nätverkstan Ekonomitjänst, finansierat av Statens Kulturråd, 
tillgänglig 2007-02-25, [http://www.kulturchock.nu]. 
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Analys och reflektion 

I detta kapitel analyserar jag resultaten av mina empiriska undersökningar. 
Jämförande analyser utförs av de sex bibliotek som ingått i undersökningen, 
och dessa resultat ställs mot de teoretiska perspektiven. Sedan görs ett försök 
att placera kulturtidskrifterna i en samhällelig kontext, med utgångspunkt från 
ett bokmarknadsperspektiv. Avslutningsvis diskuteras vilken betydelse 
biblioteken har eller bör ha för kulturtidskrifterna. 

Begreppet kulturtidskrift och bibliotekens förhållningssätt 
När jag inledde mina kvalitativa intervjuer på de sex biblioteken hade jag 
föresatt mig att samtalen skulle komma att handla om kulturtidskrifter och inte 
andra tidskrifter. Det visade sig dock vara svårt att tala om kulturtidskrifter 
utan att förhålla sig till hela tidskriftsutbudet och bibliotekets bestånd som en 
helhet. Därför vill jag här ta upp något om hur biblioteken förhåller sig till 
själva begreppet kulturtidskrift. Som jag nämnt i bakgrundskapitlet finns en 
definition som används av Kulturrådet när de beslutar vilka tidskrifter som ska 
få produktionsstöd. På alla de sex biblioteken i undersökningen verkar det råda 
en viss förvirring kring vad som menas med en kulturtidskrift. En tydlig 
tendens hos alla informanter var att de hellre ville tala om hela 
tidskriftsbeståndet.  

Karin Hermansson och Elin Johansson behandlar denna fråga i sin 
magisteruppsats, och kommer fram till att ”de flesta biblioteken inte definierar 
begreppet kulturtidskrift när de ska köpa in tidskrifter till biblioteket. De ser 
mer till tidskiftens [sic] innehåll och mindre till dess tidskriftssort”.85 Mina 
resultat överensstämmer med deras, vilket kan tyda på att detta är en utbredd 
tendens. Det finns givetvis också en möjlighet att det som Dan Abelin på FSK 
påpekar är en fråga om vilka enskilda individer som jobbar på biblioteket. Alla 
de bibliotekarier jag intervjuat har visat osäkerhet inför hur begreppet 
kulturtidskrift ska avgränsas och användas. De använder sig inte av begreppet i 

                                                 
85 Hermansson & Johansson, s. 48. 
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praktiken, då de inte skiljer ut kulturtidskrifter från övriga tidskrifter. Den 
medvetenhet som finns kring begreppet kulturtidskrift är när det gäller 
gratisprenumerationerna. För att söka stöd för dessa använder sig biblioteken 
av kulturtidskriftskatalogen, och får på så vis en uppfattning om vilka 
tidskrifter det rör sig om. Att begreppet inte används aktivt på biblioteket 
uppfattas inte som ett problem. Man kan dock tänka sig att 
definitionsproblematiken är en bidragande orsak till att kulturtidskrifter inte 
lyfts fram i så stor utsträckning på biblioteken. Om begreppet är oklart kan det 
vara svårt att veta exakt vad som ska lyftas fram. 

Ett belysande exempel på denna definitionsproblematik finner man i den 
av Örebro stadsbibliotek genomförda enkätundersökningen om 
tidskriftsläsande. I enkätsammanställningen ser man bland annat att majoriteten 
tidskriftsläsare är män (63 procent), och att de flesta finns i åldersgruppen 41–
65 år. Enkätskaparna vid Örebro stadsbibliotek har också delat in tidskrifterna i 
genrer för att se vad folk läser. Kulturtidskrifter är ingen särskild genre, men 
däremot finns Teknik och naturvetenskap, Musik, Konst och konsthantverk, 
Religion och filosofi, Politik och förvaltning, Historia & Arkeologi och 
Litteratur bland de 18 genrerna, vilka kan anses vara kulturtidskrifter om man 
ska gå efter Kulturrådets definition. Bland de tidskrifter som nämnts i enkäten 
tillhör hela 30 procent dessa genrer. Om man tar bort den mest lästa av 
genrerna, Teknik och naturvetenskap, säger resultatet att 21 procent av de lästa 
tidskrifterna är kulturtidskrifter. Tar man bort den näst mest lästa genren, 
Musik, sjunker siffran ytterligare till 14 procent. Detta exempel visar att det 
kan vara vanskligt att mäta nyttjandet av kulturtidskrifter efter den breda 
definitionen som inkluderar såväl samhälls- som vetenskapliga tidskrifter. På 
så sätt finns en poäng i att, som i Örebro stadsbiblioteks enkät, se till enskilda 
genrer – då fångar man upp de olika grupperna inom 
kulturtidskriftsbegreppet.86

Tidskriftsbestånd, urval och inköp 
Det visade sig alltså att inget av biblioteken hade en uttalad policy för just 
kulturtidskrifter. Intervjuerna kom därför som vi sett att handla lika mycket om 
det totala tidskriftsbeståndet, och hur kulturtidskrifter står i relation till de 
övriga tidskrifterna. Detta ser jag inte som en nackdel i min undersökning, utan 

                                                 
86 Redovisning av enkätundersökning av tidnings- och tidskriftsanvändandet vid stadsbiblioteket i Örebro 
hösten 2006, Örebro stadsbibliotek, 2006.  
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som en förutsättning för att ta fasta på kulturtidskrifternas funktion i 
biblioteket. 

Det totala tidskriftsbeståndet är alla informanter nöjda med, och de säger 
sig även vara nöjda med beståndet av kulturtidskrifter – trots att de vill se dessa 
tidskrifter som en del av helheten. Alla informanter påpekar att de är nöjda 
med tidskriftsavdelningen utifrån de förutsättningar och behov som finns i den 
kommun där biblioteket ligger. På de mindre biblioteken är man särskilt tydlig 
med detta, vilket visar på en medvetenhet om att beståndet har begränsningar, 
och att det skulle kunna se annorlunda ut. Ett exempel är informanten i Sala 
som säger att hon som privatperson inte skulle vara fullständigt nöjd med 
utbudet, men att hon som bibliotekarie är nöjd. I Tierp uttrycker informanten 
tydligt att tidskrifter inte alls är en prioriterad mediegrupp, och hon beklagar att 
tidskriftsrummet är så litet. Men hon är ändå inte missnöjd, eftersom hon 
menar att det inte finns någon efterfrågan på ett annat utbud. 

Alla bibliotek har också ekonomiska begränsningar som informanterna 
menar styr deras tidskriftsbestånd. Särskilt tydligt är detta på de mindre 
biblioteken. FSK:s Dan Abelin påpekar att många kulturtidskrifter inte är dyra 
i jämförelse med många mer populära magasin. I min tidskriftsenkät visar 
många redaktörer en frustration över att biblioteken inte prenumererar. Är det 
då verkligen ekonomiska begränsningar som gör att biblioteken inte 
prenumererar på smala tidskrifter? Den slutsats jag kan dra efter mina 
intervjuer är att ekonomiska begränsningar är en faktor som tvingar biblioteken 
till ett hårdare urval. Då prioriterar man tidskrifter som man med säkerhet vet 
kommer att bli lästa.   

Det finns tydliga skillnader i arbetssätt mellan de tre mindre och de tre 
större biblioteken. På de mindre biblioteken är alla i personalen mer eller 
mindre delaktiga i tidskriftshanteringen. Där har man heller inga särskilda 
rutiner för urvalet utan alla i personalen får komma med synpunkter som man 
sedan överväger tillsammans. De mindre biblioteken har således en mer 
improviserad tidskriftshantering. På de större biblioteken sköts tidskriftsarbetet 
i mindre grupper. Detta är givetvis en praktisk fråga: det är omöjligt att ha 
inköpsmöten med hela personalgruppen på ett stort bibliotek. Dock finns 
skillnader även mellan de tre stora biblioteken i min undersökning. I Örebro 
görs urvalet av arbetsgrupper som har ansvar för ämnesavdelningar både vad 
gäller böcker och tidskrifter. I Västerås är arbetsuppgifterna flytande, även om 
min informant just nu har ett visst ansvar för tidskrifterna. Endast Uppsala har 
en periodikaansvarig bibliotekarie. Uppsala är också det bibliotek som visar 
störst medvetenhet om urvalsprocessen av tidskrifter. Där är det tydligt att man 

 49



arbetar efter medieurvalsprinciper. På de övriga biblioteken uttrycker sig 
informanterna mer svävande om urvalskriterierna. Kontentan av detta är, som 
jag ser det, att Uppsala och Örebro är de bibliotek som har störst medvetenhet 
och kontinuitet i sitt tidskriftsurval. Det som är uppenbart viktigast på alla 
bibliotek är att tillhandahålla de medier användarna efterfrågar, i synnerhet på 
de mindre biblioteken, då de inte anser sig ha ekonomisk möjlighet att ha 
tidskrifter som inte läses. Biblioteken prioriterar alltså efterfrågan och 
inköpsförslag.  

Hur arbetar biblioteken med kulturtidskrifterna? 
Alla informanter, med undantag för Uppsala, visar en medvetenhet om att 
kulturtidskrifter är eftersatta på deras bibliotek. Den svarande i Uppsala anser 
att deras arbete med kulturtidskrifter fungerar bra och att personalen har ett 
aktivt förhållningssätt till dem. De övriga anser att de skulle kunna bli bättre på 
att arbeta aktivt med kulturtidskrifterna.  

I Uppsala, Örebro och Sala exponerar man tidskrifter med hjälp av 
”Månadens tidskrift”, ”Tidskriftstoppen”, ”Årets kulturtidskrift” och dylikt. 
Dock sker det i Sala endast som tillfälliga punktinsatser, medan man i Uppsala 
och Örebro alltid skyltar med ”Månadens tidskrift”, såväl i bibliotekslokalen 
som på webbplatsen. Kulturtidskrifter förekommer regelbundet i dessa 
exponeringar. De övriga biblioteken har diskuterat liknande aktiviteter, men 
inte kommit till skott.  

I Peter Alsbjers utvärdering av Kulturtidskrift 2004/05 kan man läsa 
följande: ”Bibliotekarierna använder naturligtvis också [kultur]tidskrifterna i 
referensarbetet.”87 Så är inte fallet på de bibliotek som ingår i min 
undersökning. Snarare anser de bibliotekarier jag intervjuat att tidskrifterna 
inte används så mycket som de borde användas. Bland de sex biblioteken i min 
undersökning angav endast Uppsala och Västerås att de använder 
kulturtidskrifter frekvent i referensarbetet, men även dessa tycker sig kunna 
använda dem mer än de gör. I Västerås använder man tidskrifter i 
referensarbetet mest när det gäller frågor från gymnasieelever som håller på 
med något skolarbete. Just kulturtidskrifter används inte så mycket vilket enligt 
informanten i Västerås beror på okunskap om dessa tidskrifter.  

I Hermanssons & Johanssons uppsats tas inte upp hur tidskrifter används i 
referensarbetet utan författarna har inriktat sig på inköpsarbetet. I 
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 50



Biblioteksbladets (2006:6) temanummer om tidskrifter gjordes däremot en 
minienkät till nio bibliotek om deras tidskriftsarbete.88 Svaren skiljer sig åt, 
men endast ett bibliotek svarar uttryckligen att de använder sig av tidskrifter i 
referensarbetet – det rör sig då om användning av artiklar för att svara på 
frågor från skolelever. Det är förvisso svårt att dra generella slutsatser av denna 
enkät; kanske är användning av tidskrifter i referensarbetet så naturligt för 
bibliotekarier att de inte tänker på att nämna det? Dock styrker 
Biblioteksbladets enkät vad min undersökning visat beträffande den ringa 
användningen av kulturtidskrifter i referensarbetet. 

Det är också relevant att nämna något om hur tidskrifterna är placerade i 
bibliotekslokalerna. Alla bibliotek har en tidskriftsavdelning, antingen i ett 
särskilt rum eller i en hörna av bibliotekslokalen. I Sala stadsbibliotek är 
tidigare årgångar av tidskrifter utplacerade på fackavdelningarna, men inte de 
senaste numren som finns i tidskriftsavdelningen. Både Uppsala och Västerås 
stadsbibliotek har brutit ut vissa genrer av tidskrifter och placerat dem på 
respektive fackavdelning, något som Peter Alsbjer gav som exempel på en 
kreativ åtgärd. I Västerås står musiktidskrifterna i anslutning till cd-skivorna 
för att locka läsare, medan litteraturtidskrifterna står bland 
litteraturvetenskapliga böcker. I Uppsala är konst- och musiktidskrifterna 
placerade i det rum där man har musik- och konstböcker samt cd-skivor. Hur 
och var tidskrifterna är placerade varierar alltså mellan biblioteken och beror 
av hur lokalen och det övriga beståndet ser ut, vilken ekonomi man har, hur 
pass prioriterade tidskrifterna är och hur mycket tid och personal som avsätts 
till tidskriftsarbete på det enskilda biblioteket.  

Här anser jag det relevant att jämföra med vad Jan-Eric Malmquist redan 
1992 skrev i den av Statens kulturråd utgivna rapporten Gediget arbete: 
handbok i tidskriftshantering på bibliotek, nämligen att det saknas 
övergripande riktlinjer för bibliotekens tidskriftshantering. Malmquist 
beskriver hur hanteringen av tidskrifter, från inköp till referensarbete, är 
beroende av hur pass engagerad och kunnig personalen är på det enskilda 
biblioteket. Han skriver också att det på folkbiblioteken satsas för lite personal 
på tidskriftsarbete, varmed dessa medier inte utnyttjas i önskvärd grad.89 Den 
bild Malmquist målar upp tycks vara gällande även idag. 

                                                 
88 Ekström, Åsa, ”Minienkät”, Biblioteksbladet, 2006:6, s. 30–32. 
89 Malmquist, s. 9–11 och s. 71–73. 
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Ideologiska faktorer i bibliotekens tidskriftsarbete 
I teorikapitlet redogjorde jag för två ideologiska teorier presenterade av Sven-
Eric Liedman och Joacim Hansson. Här har jag för avsikt att analysera mina 
undersökningsresultat med utgångspunkt i dessa ideologiska teorier.  

Från Sven-Eric Liedman har jag hämtat begreppen manifest och latent 
ideologi, vilka visar sig vara mycket intressanta när man studerar bibliotekens 
förhållningssätt till sitt bestånd, och överhuvudtaget till sitt uppdrag och sin 
funktion i samhället. Det manifesta i bibliotekens ideologi är inget annat än det 
skriftliga materialet såsom medieplaner och medieurvalsprinciper. En 
överordnad manifest ideologi finner vi förstås också i Bibliotekslagen, även om 
det där inte sägs något specifikt om kulturtidskrifter.  

Jag bad alla bibliotek om medieplan alternativt medieurvalsprinciper. Det 
visade sig vara stora skillnader mellan de dokument biblioteken hade att 
erbjuda. Såväl Sigtuna som Tierp har korta men koncisa medieurvalsprinciper 
där kriterierna listas. Principerna är likartade till innehållet, trots att min 
informant i Tierp ursäktade sig för att dokumentet var mycket gammalt. I 
Sigtunas medieurvalsprinciper står som första punkt: ”Allmänhetens behov ska 
vara vägledande vid inköp.” I samma dokument anges att bibliotekets mål är 
”att skapa bredd i medieurvalet (populär – smal litteratur)”.90 I Tierps 
medieurvalsprinciper står det dels att litterär kvalitet är avgörande för urvalet, 
dels att biblioteket ska ”i största möjliga utsträckning tillgodose 
kommuninvånarnas behov av medier”.91 Detta är signifikativt för alla bibliotek: 
de försöker upprätthålla en balans mellan det smala och det populära.  

Sala har inga medieurvalsprinciper i tryck – istället håller man principerna 
levande muntligt kring inköpsförslag och trender, enligt min informant. 
Däremot finns politiska mål för hela Kultur- och fritidsförvaltningen där 
biblioteket ingår, där det betonas att man bör prioritera den folkhälsoprofil 
förvaltningen har, samt att vuxnas livslånga lärande är viktigt. Inte heller 
Örebro har just nu någon färdig medieplan, utan bara ett utkast till hur man ska 
skapa en reviderad sådan.92  

Uppsala stadsbibliotek har en broschyr med medieurvalsprinciper som är 
lite fylligare än Sigtunas och Tierps ensidiga dokument. I Uppsalas dokument 
tas alla medier upp för sig. Man skriver bland annat att ”[b]iblioteket har ett 

                                                 
90 Riktlinjer för inköp av media, Sigtuna kommuns bibliotek. 
91 Medieurvalsprinciper för Tierps bibliotek, Tierps bibliotek. 
92 Verksamhetsplan 2007–2009, Kultur- och fritidsförvaltningen i Sala samt Medieplan maj 2004, Örebro 
stadsbibliotek. 
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särskilt ansvar för att prenumerera på kulturtidskrifter”.93 Min informant i 
Uppsala är dessutom den enda som tar upp medieurvalsprinciperna som ett 
kriterium för urval av tidskrifter. De övriga informanterna tar inte upp detta. 
Det behöver inte bero på att de inte tar hänsyn till vissa principer för urval. Det 
kan bero på att man som i Sala förlitar sig på muntliga överenskommelser som 
kriterium för medieurval. Man kan dock fråga sig hur dessa muntligt traderade 
urvalsprinciper egentligen ser ut, och om alla i personalen är överens om dem. 
Hur som helst kan man konstatera att det i Sala finns en övervägande latent 
ideologi bakom tidskrifturvalet, medan ideologin i Uppsala är manifest. 
Uppsala-informanten påstår att biblioteket har ett ansvar för att prenumerera på 
kulturtidskrifter, och detta står uttryckligt i medieurvalsprinciperna; här ser vi 
hur den manifesta ideologin kommer till uttryck i det konkreta arbetet. 

Från Västerås får jag det mest djuplodande dokumentet: en medieplan där 
man för varje avdelning går igenom målgrupp, medier, kvalitetsnivåer, 
utnyttjande och så vidare. Tidskrifter nämns dock inte i hög grad i dokumentet. 
Undantaget är avdelning P (teknik, industri och kommunikationer) där man 
skriver att tidskrifter är av stor betydelse och att ”Artikelsök ökar 
tillgängligheten av aktuella tidskriftsartiklar”.94 Min informant i Västerås 
uppgav att Artikelsök hade viss betydelse vid inköp av tidskrifter samt att man 
använder denna databas i referensarbetet. Hon anser också att biblioteket har 
ett ansvar för att prenumerera på kulturtidskrifter, fastän inget av detta står 
uttryckligen i medieplanen. I Västerås medieplan görs alltså inte några 
ideologiska ställningstaganden på samma sätt som i Uppsalas dokument. Att 
det saknas formulerade ideologiska principer står kanhända i samband med att 
man inte har någon periodikaansvarig bibliotekarie. Arbetsrutiner och 
manifesta idéer är bristfälliga i tidskriftsarbetet.  

Att informanten i Västerås har en tydlig latent ideologi är likväl intressant, 
då denna ideologi snarare tycks ha att göra med hennes identitet som 
bibliotekarie. Hon hänvisar till att hon stammar från 1970-talets 
biblioteksarbete, som hon hävdar var mindre styrt av efterfrågan än dagens. 
Samma argumentering finner vi hos informanten i Örebro, som även hon 
hänvisar till 1970-talets mindre användarvänliga biblioteksdiskurs. Jag ska inte 
här gå in på hur bibliotekarieidentiteten har förändrats, utan det intressanta i 
det här fallet är att informanterna i Västerås och Örebro har en ideologi med 
sig i bagaget som tillhör dem som individer snarare än deras nuvarande 
                                                 
93 Medieurvalsprinciper för Uppsala stadsbibliotek. 
94 Medieplan för Västerås stadsbibliotek, version 1, Västerås stadsbibliotek, 2006, s. 41–42. 

 53



arbetsplats. Man skulle kunna tänka sig att den ideologi som motiverar 
bibliotekariernas arbete kan vara dels personlig ideologi, dels arbetsplatsens 
ideologi. Den personliga ideologin är givetvis mer latent än manifest, och det 
kan vara svårt att dra gränser mellan det personliga och yrkeslivet. Det jag här 
refererat till som personlig ideologi hos informanterna kan lika mycket röra sig 
om en latent ideologi på arbetsplatsen. Då den är latent är det dock svårt att 
veta vad som är vad. Man skulle behöva studera arbetsplatsen i sig och jämföra 
kollegernas ideologiska ställningstaganden, för att dra någon slutsats om detta.  

En balansgång mellan det smala och det populära 
Enligt det neutrala ideologibegreppet är en ideologi ett idékomplex som antas 
av en grupp individer eller en institution. Den kan uttrycka vad som helst och 
behöver inte vara synonym med den rådande samhällsmaktens ideologi. I min 
studie framkommer dock att biblioteken till viss del motiverar sina handlingar 
med hänvisning till kommunens ekonomi och politik. Det är ekonomin som 
styr, hävdar mina informanter, och de ekonomiska ramarna bestäms till 
syvende och sist av kommunens styrande politiker. Som jag ser det är detta 
förutsättningar som i praktiken begränsar bibliotekens möjligheter att skapa en 
autonom ideologi. Enligt Sven-Eric Liedman är ideologin det som motiverar 
människors handlingar. Alla handlingar har enligt honom ideologiska 
förtecken. I min studie av bibliotekens arbete med kulturtidskrifter kan jag 
konstatera att det framför allt är inköpen som utgör konkreta handlingar. I 
övrigt rör det sig mest om icke-handlingar, då lite görs med tidskrifterna sedan 
de väl köpts in. Men också icke-handlingar ger uttryck för en ideologi: i det här 
fallet betyder det helt enkelt att biblioteken inte i första hand prioriterar att 
sprida kulturtidskrifternas innehåll. Jag tycker mig alltså se ideologiska 
faktorer i bibliotekens tidskriftshantering, men de är inte helt självklara. Det är 
en ideologi som betingas av begränsningar, vilket blir särskilt tydligt när 
biblioteken utsätts för besparingar. Det bör också påtalas att de idéer som rör 
just tidskriftsarbetet inte kan ses frikopplade från bibliotekets ideologi i stort.  

Biblioteket är en del av samhället som helhet, och därmed måste också 
bibliotekets ideologiska förtecken bero av kontextuella faktorer. I den här 
undersökningen har vi sett att ekonomin har stor betydelse för till exempel 
tidskriftsbeståndet. Att det saknas utrymme för en helt autonom 
biblioteksideologi kan ytterligare belysas med Joacim Hanssons analysmodell. 
I denna finns som tidigare beskrivits fyra nivåer: en samhällelig, en 
institutionell, en organisatorisk och en individuell. Det är framför allt den 
institutionella och den organisatoriska nivån som är aktuella i det här fallet. 
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Det är uppenbart att biblioteken som institutioner är en del av en bredare 
politisk kontext, och att deras ideologiska grundantaganden påverkas av denna. 
På den organisatoriska nivån ser man hur biblioteken genomför dessa 
grundantaganden i praktiken. I personalen är man överens om att det centrala i 
arbetet är att tillfredsställa besökarnas önskemål, vilket dock kan vara en 
konsekvens av att man som samhällsinstitution är nödgad att upprätthålla ett 
visst antal låntagare.  

I Hanssons analysmodell finns också en individuell nivå. Hur stort 
utrymme har den enskilda biblioteksarbetaren för att påverka exempelvis 
tidskriftsbeståndet? I min undersökning framkom att personalens individuella 
åsikter hade större betydelse på de små biblioteken än på de större. På de 
mindre biblioteken var tidskriftsarbetet, av förklarliga skäl, inte lika styrt av 
rutin och struktur. Dock har personalen på alla bibliotek viss möjlighet att 
påverka såväl urvalet av som arbetet med tidskrifter. Det är värt att påpeka att 
också den enskilda biblioteksanvändaren har stor möjlighet att påverka, då alla 
bibliotek i hög grad tar hänsyn till inköpsförslag. Alla bibliotek i min 
undersökning eftersträvar god kommunikation mellan användare och personal. 

På frågan vad som är bibliotekets uppdrag svarar alla sex informanter i min 
undersökning i princip samma sak: i första hand ska biblioteket i möjligaste 
mån tillfredsställa sina användares behov och önskemål, i andra hand ska de 
sprida kultur och vara en garant för god kvalitet. Alla trycker på att det viktiga 
är att fungera i interaktivitet med besökarna. Biblioteket ska inte vara 
fostrande, och därför övervägs kvalitetsaspekter först i andra hand. Åtminstone 
gäller detta på de tre mindre biblioteken; de tre större betonar i högre grad att 
deras bibliotek ska ha ett kvalitativt utbud. Det verkar handla om att finna en 
balans mellan det smala och det populära. Detta har sin grund i att man vill att 
så många som möjligt ska kunna finna vad de söker på biblioteket. Här är det 
relevant att jämföra med Britta-Lena Janssons undersökning från 1996. I sin 
undersökning av tidskriftshanteringen på fem folkbibliotek, kom hon fram till 
att tillgänglighet och kulturansvar var centrala frågor.95 Några ideologiska 
aspekter är inte aktuella i hennes undersökning, men det kan ändå konstateras 
att hennes resultat överensstämmer med mina. Min undersökning visar att 
biblioteken förvisso har en ideologi, som kort sagt går ut på att tillfredsställa 
sina användares behov och att samtidigt upprätthålla ett kvalitativt bestånd.  

                                                 
95 Jansson, 1996. Se även Forskningsöversikt. 
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Kulturtidskrifternas plats i bokmarknadens kretslopp 
I teorikapitlet utlovades att kulturtidskrifterna skulle betraktas i relation till de 
modeller av bokmarknaden som presenterades där. Här kommer jag att visa hur 
kulturtidskrifterna kan ses utifrån Hertels och Furulands modeller.  

I Hans Hertels modell finns ett antal kretslopp som, i likhet med en 
kinesisk ask, omger varandra med det snävaste innerst och det vidaste ytterst. 
Modellen fungerar som en illustration av i vilken grad litteraturen är spridd till 
folket. I ”kärnan” av Hertels modell fann vi de speciallitterära kretsloppen, 
och jag anser att det är där de flesta av kulturtidskrifterna hör hemma. Att det 
rör sig om flera separata kretslopp är tydligt i kulturtidskrifternas fall, vilket 
man snart inser när man bläddrar i kulturtidskriftskatalogen. Det är en högst 
differentierad arena. Många av titlarna i katalogen är medlemstidningar i 
föreningar av olika slag. Dessa sprids främst till medlemmar vilket gör att 
tidskrifterna håller sig inom sitt specifika kretslopp. Dock anser jag att flera av 
kulturtidskrifterna kan hänföras till det populära kretsloppet. Det rör sig om 
dem som har bättre ekonomi och därför kan marknadsföra sig mer och 
åstadkomma mer säljande produkter. Ett exempel på en sådan tidskrift är 
Illustrerad Vetenskap, som i hög grad utnyttjas på biblioteken och snarast kan 
likställas med hälsotidskrifter och damtidningar om man ser till 
utnyttjandegraden.  

När man betraktar kulturtidskrifterna utifrån den hertelska modellen blir 
det än mer tydligt hur vanskligt det är att se kulturtidskrifterna som en 
homogen grupp. De skiljer sig åt när det gäller såväl innehåll som läsekrets och 
marknadsmässig status. Enligt min åsikt har inte alla tidskrifter en fix plats i 
det litteratursociologiska kretsloppet; vissa av dem kan vara i rörelse. Alla är 
inte fixerade i snäva subkulturer dit endast de invigda har tillträde. En 
betydande faktor är också att det finns fler informationskanaler idag än när 
Hertel konstruerade sin modell. Många av kulturtidskrifterna finns idag även 
på Internet vilket innebär att deras innehåll sprids på fler vägar än 
pappersutgåvornas. Detta gör att tidskrifternas spridning är svår att mäta, och 
man kan därför inte med säkerhet säga att de håller sig i sitt speciallitterära 
kretslopp. Flera av mina informanter vittnar också om hur man på biblioteken 
tycker det är svårt, om inte omöjligt, att skaffa sig överblick över den ständigt 
växande tidskriftsfloran.  

Furulands modell är i grunden en kommunikationsmodell, anpassad till 
bokmarknadsförhållanden. Dess huvudsakliga led är produktion, distribution 
och konsumtion. Ställer man detta mot den kulturpolitiska bakgrund jag 
skisserat tidigare i uppsatsen blir situationen tydlig. För det första 
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produktionen. De flesta kulturtidskrifter ges ut av enskilda utgivare och inte av 
stora förlag. De flesta produceras ideellt och tillverkas bland annat i de 
tidskriftsverkstäder som finns på ett antal orter i landet. Produktionen är alltså 
beroende av personligt engagemang och ideellt arbete. Denna bild är 
visserligen något generaliserad: det finns större kulturtidskrifter som har 
anställda medarbetare. Att de har en pressad ekonomisk situation är gemensamt 
för många av tidskrifterna.  

För det andra distributionen. Som vi sett finns stora problem när det gäller 
distribution av kulturtidskrifter. Portot är dyrt och många titlar når aldrig till 
handeln. En del av upplagan distribueras till bibliotek runt om i landet, och väl 
där startar den andra delen av distributionskedjan. Det handlar då om hur 
biblioteken lyckas med att få ut tidskrifterna till sina användare. Detta ser olika 
ut på olika bibliotek. På de bibliotek som undersökts i den här uppsatsen sker i 
regel ingen aktiv marknadsföring. När tidskrifterna köpts in ställs de i princip i 
hyllorna, förutom ett fåtal som används i skyltningar av typen ”Månadens 
tidskrift”.  

För det tredje konsumtionen, som inte helt och hållet kan mätas på 
biblioteken. Utlåningen av tidskrifterna är marginell, och vad som läses på 
plats är svårt att bedöma. Några av tidskrifterna i min enkät uppger att de via 
läsarkontakter vet med sig att deras tidskrifter läses på biblioteken. Alla mina 
informanter vittnar om att det är svårt att mäta hur mycket tidskrifterna 
utnyttjas. Örebro stadsbiblioteks användarundersökning visade dock att 
kulturtidskrifter – även de smalare titlarna – faktiskt utnyttjades mer än man 
trodde. En av informanterna på Örebro stadsbibliotek säger också att det alltid 
märks om tidskrifter tas bort ur sortimentet då biblioteksbesökare kommer och 
frågar efter dem. Detta kan ge en signal om att smala tidskrifter har få, men 
alltid några, läsare på folkbiblioteken. 

Bibliotekens betydelse för kulturtidskrifterna 
Ett av mina syften med den här uppsatsen var att undersöka vilken betydelse 
biblioteken har för kulturtidskrifternas existens och spridning. Min metod för 
att ta reda på detta var att skicka en enkät till 50 kulturtidskrifter. Resultaten av 
enkäten redovisades och analyserades i föregående kapitel, men jag ska här 
göra några vidare reflektioner. Av enkätundersökningen framgick att 
biblioteken, enligt flertalet tidskriftsredaktörer, fungerar eller bör fungera som 
exponeringsyta för kulturtidskrifter. Biblioteken är viktiga för att locka nya 
prenumeranter och för att sprida tidskrifterna till så många som möjligt. Som vi 
sett påpekar vissa redaktörer att biblioteken är viktiga för att tillgängliggöra 
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tidskrifterna i de delar av landet där de inte finns till salu i handeln. För vissa 
av tidskrifterna är bibliotekens prenumerationer också viktiga som 
inkomstkälla.  

Av enkätundersökningen att döma skulle biblioteken ha ännu större 
betydelse om fler kulturtidskrifter fanns representerade där. De två 
nyckelpersoner jag intervjuat efterlyser förändringar i såväl bibliotekens som 
kulturtidskrifternas arbetsmetoder. Peter Alsbjer önskar sig mer nyfikenhet och 
kreativitet hos de biblioteksanställda, medan Dan Abelin menar att 
kulturtidskrifterna måste bli bättre på att marknadsföra sig gentemot 
biblioteken. Båda spekulerar de i huruvida ett förändrat distributionssystem 
skulle kunna förbättra kulturtidskrifternas situation. Ett ändrat regelverk skulle 
kunna se ut så att varje kommuns bibliotek fick ett kostnadsfritt exemplar av 
alla de kulturtidskrifter som erhåller produktionsstöd av Kulturrådet. Så 
fungerar det med böcker idag, men ännu inte med tidskrifter. Måhända skulle 
ett sådant distributionsstöd göra att fler kulturtidskrifter fick en etablerad plats i 
folkbibliotekens hyllor, och att de då också lockade fler läsare. Ett sådant 
distributionsstöd skulle kanske också göra begreppet ’kulturtidskrift’ mindre 
luddigt för bibliotekspersonalen.  

Om man knyter an till det litteratursociologiska perspektivet, ser man att 
Escarpits indelning i ett höglitterärt och ett folkligt kretslopp fortfarande är 
aktuellt. Det går att skönja en föreställning hos biblioteksarbetarna om att det 
existerar dels smala, dels populära tidskrifter och att de smala är mer 
specialiserade och även svårare. Hand i hand med denna föreställning tenderar 
man att ta för givet att den genomsnittliga biblioteksbesökaren inte efterfrågar 
smala tidskrifter. I synnerhet informanterna på de tre mindre biblioteken är 
tydliga med att påpeka att deras besökare inte är öppna för något svårare. 
Begreppet ’kulturtidskrifter’ verkar per automatik uppfattas som tillhörande de 
smala och svåra tidskrifterna, även om man är medveten om att 
kulturtidskrifter är ett brett spektrum. Informanten på Sala stadsbibliotek utgår 
från att användarna inte vill ha smala och svåra tidskrifter. Informanten på 
Sigtuna kommuns bibliotek tycker inte att ett så litet bibliotek kan ha smala 
tidskrifter som bara står olästa i hyllorna, och specialintresserade hänvisas 
därför till Stockholm. För att knyta an till definitionsproblematiken kan man 
fråga sig om informanterna verkligen talar om samma mediegrupp när de talar 
om kulturtidskrifter. Min undersökning visade förvisso att flera av 
informanterna inte riktigt var på det klara med vad begreppet kulturtidskrift 
innebar. Enligt min åsikt är det ett intressant resultat i sig att uppfattningen av 
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begreppet är vag, och att informanterna värjer sig mot att avgränsa 
kulturtidskrifterna som en homogen grupp. 

Betraktar man denna föreställning utifrån Hertels modell av de litterära 
kretsloppen kan man säga att biblioteksarbetarna tenderar att betrakta 
kulturtidskrifterna som tillhörande det innersta kretsloppet. Hos informanterna 
på de tre större biblioteken finns dock, i olika hög grad, en önskan att sprida 
kulturtidskrifterna, tipsa om dem och ta ansvar för att de tillgängliggörs. I 
dessa fall kan biblioteket ses som den mediehiss, vilken i Hertels modell 
förflyttar medier mellan kretsloppen. Inget av de sex undersökta biblioteken 
vill göra någon skillnad mellan kulturtidskrifter och övriga tidskrifter rent 
definitionsmässigt. De värjer sig mot att sätta etiketter på tidskrifterna. Som 
exempel kan nämnas informanten i Västerås som inte vill avskräcka människor 
från vissa tidskrifter genom att sätta etiketten ”kulturtidskrift” på dem. Från det 
perspektivet är biblioteken öppna och fördomsfria i sitt handlingssätt. 

En tidskrifts plats i kretsloppet verkar sålunda kunna bero på vem 
betraktaren är. Biblioteken har möjlighet att påverka smala tidskrifters 
spridning till bredare folklager – de kan i bästa fall vara en kanal mellan smala 
publikationer och människor som annars inte skulle kommit i kontakt med 
dessa. Med andra ord kan biblioteken med bokmarknadstermer sägas fungera 
som blockadbrytare. Min undersökning visar att det finns en viss dissonans 
mellan kulturtidskriftsredaktörernas och biblioteksarbetarnas syn på vilken 
funktion biblioteken bör ha. Från tidskrifternas perspektiv är det ett problem att 
biblioteken inte fullt ut tar på sig rollen som blockadbrytare. Biblioteken 
prioriterar snarare att förse människor med den information och de medier de 
efterfrågar. Framför allt är detta ett problem på de mindre biblioteken. 
Beståndet är där av naturliga skäl mindre, men min undersökning visar att man 
inte prioriterar smalare tidskrifter därför att man inte tycker sig se ett behov av 
sådana hos sina låntagare. Om denna tendens är representativ för alla små 
bibliotek i landet är omöjligt att säga, men om så är fallet innebär det att 
smalare tidskrifter inte sprids till små kommuner. Smalare kulturtidskrifter 
koncentreras till större städer, såväl i handeln som på biblioteken.  

Det är svårt att mäta läsningen av tidskrifter på folkbibliotek, men från 
flera håll kommer uppgifter om att smala tidskrifter åtminstone har en eller två 
läsare. Den användarundersökning som Örebro stadsbibliotek genomförde 
2006 bekräftar detta. Även länsbibliotekarie Peter Alsbjer som är insatt i 
bibliotekens arbete med kulturtidskrifter tror att det i små kommuner finns 
människor med smala intressen som är i behov av specialiserade tidskrifter. 
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Det är därför beklagligt, anser jag, om just de små biblioteken prioriterar bort 
smala tidskrifter, oavsett om de kallas kulturtidskrifter eller inte.  
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Sammanfattande diskussion 

Denna uppsats har behandlat relationen mellan folkbibliotek och 
kulturtidskrifter. Syftet var att ta reda på vilket förhållningssätt folkbiblioteken 
har till kulturtidskrifter, om de anser sig ha ett ansvar för att tillgängliggöra 
dem och hur de i så fall arbetar med detta. Jag ville dessutom ta reda på vilken 
roll folkbiblioteken spelar för kulturtidskrifternas existens och spridning. Här 
skall jag sammanfatta det jag kommit fram till. 

Undersökningen visade att biblioteken inte förhåller sig till 
kulturtidskrifter på något särskilt sätt, utan ser dem som en del av det totala 
tidskriftsbeståndet. Det viktiga för de biblioteksanställda är att de tidskrifter de 
prenumererar på håller god kvalitet, och att de har ett bestånd som 
tillfredsställer biblioteksbesökarna. Detta har sin grund i att de ser biblioteket 
som en demokratisk institution där alla ska kunna finna vad de söker. Därför är 
de noga med att ta hänsyn till inköpsförslag. De försöker också, i den mån de 
kan, hålla sitt bestånd aktuellt och täcka in olika områden. Beståndet diskuteras 
i huvudsak vid årliga tidskriftsmöten. På de sex undersökta biblioteken förs i 
regel inte någon diskussion om specifikt kulturtidskrifter. På de mindre 
biblioteken har dock projektet Kulturtidskrift gjort att man fått upp ögonen för 
fler smalare titlar. De större biblioteken har ett rikare tidskriftsbestånd och 
anser sig vara nöjda med det, även vad gäller kulturtidskrifterna. De försöker 
hålla sig uppdaterade med nya och aktuella titlar. 

Majoriteten av informanterna i undersökningen tycker inte att biblioteken 
har något ansvar för att tillgängliggöra kulturtidskrifter. Detta beror på att de 
anser det vara viktigast att tidskrifterna blir använda. De tycker inte heller att 
deras bibliotek bör ta ansvar för att stödja kulturtidskrifterna genom att 
prenumerera. Två av sex informanter anser dock att deras bibliotek har ett visst 
ansvar för att hålla kulturtidskrifter tillgängliga. Hos ett av de sex biblioteken 
står det formulerat i tryckta medieurvalsprinciper att biblioteket bör 
prenumerera på kulturtidskrifter.  

I vilken utsträckning ett folkbibliotek tillgängliggör kulturtidskrifter har i 
min undersökning visat sig bero dels på bibliotekets storlek, dels på dess 
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ekonomi. Intervjuerna på biblioteken visade att man gärna skulle prenumerera 
på långt fler titlar om ekonomin tillät. När den ekonomiska situationen är 
pressad tenderar biblioteken att prioritera populära titlar som de vet kommer att 
bli lästa. Hur pass mycket som görs med tidskrifterna sedan de väl kommit upp 
i hyllorna beror också detta på bibliotekets storlek. De tre större biblioteken 
arbetar mer aktivt med marknadsföring genom skyltning av typen ”Månadens 
tidskrift”, och genom att använda tidskrifterna i referensarbetet. 
Undersökningen visar att folkbiblioteken skulle kunna bli bättre på att i 
referensarbetet söka upp tidskriftsartiklar som komplement till böcker, och att 
överhuvudtaget marknadsföra tidskrifter. 

Den enkätundersökning som sändes till 50 kulturtidskrifter visade att 
folkbiblioteken har betydelse när det gäller framför allt spridningen av 
tidskrifterna. Att biblioteken prenumererar ger visserligen tidskrifterna ett 
välbehövligt ekonomiskt tillskott, men bibliotekens funktion som skyltfönster 
är det viktigaste. Genom folkbiblioteken har kulturtidskrifter, även smalare 
sådana, möjlighet att spridas även till delar av landet där det är ont om denna 
typ av periodika i handeln. Dock visar undersökningen att folkbiblioteken inte 
sprider kulturtidskrifterna i så hög grad som tidskriftsproducenterna skulle 
önska. Bibliotekens bestånd styrs förstås till viss del av deras storlek. De stora 
biblioteken har fler titlar än de mindre, vilket i Uppsala, Västerås och Örebro 
inkluderar ett stort antal smalare kulturtidskrifter. Då de större biblioteken 
ligger i större städer bidrar de ändå inte till att sprida kulturtidskrifter till de 
platser i landet där dessa inte finns i handeln. Därför kommer spridningen av 
smala tidskrifter ofta till korta. Det är i de små kommunerna de skulle behövas 
mest, och där prioriterar biblioteken populära titlar i det mindre bestånd som 
ekonomin tillåter. Att teckna nya prenumerationer på smala tidskrifter är något 
biblioteken gör som punktinsatser, till exempel om de får extra bidrag. Detta 
missgynnar också de smalaste tidskrifterna ekonomiskt. Dock visar 
enkätundersökningen att det inte är av ekonomiska skäl det är viktigast att 
biblioteken prenumererar på kulturtidskrifter, utan snarare av ideologiska skäl.  
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Bilaga 1 

Frågor till grund för intervjuer med bibliotekarier 

Grundläggande 
Hur många tidskrifter har biblioteket totalt? Hur många är kulturtidskrifter? 
Vad tycker du om era kulturtidskrifter? Skulle du önska att det såg annorlunda 
ut? 

Om inköp 
Hur går ni till väga när ni köper in tidskrifter?  
Skiljer ni på något sätt ut kulturtidskrifterna vid urvalet? 
Påverkar det era inköp om tidskrifternas innehåll är indexerat i ArtikelSök? 
Ansöker biblioteket om gratisprenumerationer från Kulturrådet? Vilka 
kulturtidskrifter väljer man i så fall? På vilka grunder? 

Om kulturtidskrifternas plats på biblioteket 
Hur arbetar ni med kulturtidskrifterna?  
Vad gör ni för att lyfta fram dem? 
Används kulturtidskrifter i referensarbetet? Hur? 
Vilken funktion tycker du kulturtidskrifterna fyller i biblioteket? 

Läsarna 
Har du någon uppfattning om hur många som läser era kulturtidskrifter? 

Uppdrag och ansvar 
Vad tycker du är bibliotekets uppdrag? 
Har biblioteket ett ansvar gentemot kulturtidskrifterna? 

Övrigt 
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Bilaga 2 

Enkät till kulturtidskrifter 
 
1. Hur stor andel av era prenumerationer är biblioteksprenumerationer? 
2. Vad betyder biblioteksprenumerationerna för er tidskrift? 
3. Spelar biblioteken någon roll för er tidskrift på något annat sätt än rent 
ekonomiskt? 
4. Tycker du biblioteken arbetar med kulturtidskrifter på ett bra sätt? Skulle du 
önska att de arbetade annorlunda med kulturtidskrifter – i så fall hur? 
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Bilaga 3 

Tabell – andelen prenumererande bibliotek av total upplaga 
 

1 Tidig musik 0,01

2 Amos 0,03

3 Contra 0,5

4 Pilgrim 0,5

5 Bang 1

6 Genus 2

7 Byggnadskultur 2

8 Konstperspektiv 2

9Arena 3

10 Close-up 3

11 Flamman 3

12 Trots allt 3

13 Kom ut 4

14 Fabrik 5

15 Hemslöjden 5

16 Fronesis 5

17 Arbetaren 6

18 Filosofisk tidskrift 7

19 00-tal 10

20 Femkul 10

21 Film & TV 10

22 Glänta 10

23 Socialpolitik 11

24 Ryska huset 12

25 Folket i Bild 14

26 Aorta 15
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27 Zero 15

28 Aiolos 17

29 Dast 21

30 Paletten 25

31 Teatertidningen 27

32 Pockettidningen R 50

33 Aurora                 vet ej

34 Tidningen Vi                 vet ej

35 Populär historia                 vet ej

36 Tidskriften för genusvetenskap                 vet ej

37 Frisinnad tidskrift                 vet ej

38 Buddhism-nu                 vet ej

Tabell. Andel prenumererande bibliotek av total upplaga (procent). Ordnade efter procenttal. 
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