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Inledning
Biblioteken i Sverige förvaltar stora boksamlingar som tillhör det gemensamma
kulturarvet. Dessa samlingar ger samtiden en uppfattning av gångna tiders värderingar och samhällsutveckling. Det är särskilt universitetsbiblioteken som förvaltar stora samlingar av både tryckta och digitala informationsresurser som anses
vara en ovärderlig informationskälla för den nutida och framtida forskningen.
Universitetsbibliotekens samlingar är nödvändiga för utbildning och forskning
inom det egna lärosätet. Äldre universitetsbibliotek som Uppsala och Lund har en
lång historia när det gäller samlingsuppbyggande av unika samlingar. Dessa äldre
samlingar är både nationellt och internationellt intressanta.1
Utöver att samla, tolka och ställa ut material från den dokumenterade historien har biblioteken och övriga ABM-institutioner även skyldighet att bevara, säkerställa och tillgängliggöra materialet.2 Om boken är ett värdefullt objekt med ett
högt kulturellt värde eller om dess funktion enbart är som informationsbärare är
några frågeställningar som kommer att diskuteras i denna uppsats. Boken som
objekt har ännu inte fått ett lagstadgat skydd som kulturarv i Sverige. En bakomliggande faktor till detta är att bevarandefrågor för böcker och bibliotekssamlingar
anses betydligt mer komplexa i jämförelse med andra kulturarv, vilket bidrar till
att bevarandeinsatserna för boksamlingarna inte är lika prioriterade. Orsakerna till
detta kan delvis bero på bokens status som informationsbärare och bruksföremål.
Som bruksföremål är böckerna en del av det levande kulturarvet där biblioteken
agerar som samlingsplatser av människans dokumenterade kunskap.3
Samlingarna på universitetsbiblioteken har byggts upp över en längre tid och
som med allt material bryts dessa med tiden ner. Universitetsbibliotekens samlingar utsätts för nedbrytning i och med att samlingarna tillgängliggörs för att säkerställa användarnas informationsbehov. Med samlingar som kontinuerligt används är bevarandet en viktig faktor för fortsatt användande och tillgängliggörande. Dock saknas det initiativ och policydokument för biblioteken när det gäller
samlingsvård och preventiv konservering av boksamlingar. Det finns lagstiftning
idag i form av Kulturminneslagen som förhindrar att kulturhistoriskt värdefulla
böcker förs ut ur landet, men det finns inget lagstadgat om att universitetsbiblio1

Prop. 2016/17:116, s. 27ff.
SOU 2003:129, s. 239-240.
3
SOU 2003:129, s. 239-240.
2
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teken har skyldighet att vårda, bevara och tillgängliggöra böckerna från den egna
samlingen. Statliga bibliotek har emellertid krav enligt ”Förordningen om statliga
myndigheters riskhantering” att göra bedömningar av vilka risker som finns för att
samlingar kan skadas och hur de kan förebygga att sådana skador sker.4 I kulturminneslagen har böcker ett lagstadgat skydd om dessa är del av det kyrkliga kulturminnet eller när det gäller olovlig utförsel av äldre kulturföremål.5 När det avser riskhantering på statliga myndigheter menar ”Förordningen om statliga myndigheters riskhantering” att varje myndighet har skyldighet att identifiera vilka
risker för skador och förluster som finns på verksamheten. Dessa risker skall värderas och beräknas och sammanställas i en riskanalys.6
Tanken med bevarandet av boksamlingar är att arbeta förebyggande med
olika sorters material. Som tidigare nämnt har universitetsbiblioteken inga direkta
skyldigheter att bevara sina boksamlingar lagmässigt sett. Förutsättningar för att
bevara och tillgängliggöra boksamlingar skiljer sig även åt mellan universitetsbiblioteken. Universitetsbiblioteken har med sina stora boksamlingar fått ansvaret att
bevara de kulturhistoriskt värdefulla samlingarna. Äldre lärosäten som Uppsala
och Lund har med tiden skapat stora och värdefulla samlingar som är relevanta för
forskningen. Dock är inte bevarandet av dessa samlingar av högsta prioritet. Universitetsbibliotekens huvuduppgift är istället att i första hand tillgodose den egna
institutionen med informationsförsörjning. Bibliotekslagen lyfter fram i 12 § att
högskolebiblioteken uppdrag är att:
Svara för biblioteksverksamhet inom de områden som anknyter till utbildning och forskning
vid universitetet eller högskolan.7

Kungliga biblioteket har som nationell bibliotek skyldighet till bevarandeåtgärder
i första hand till den egna samlingen och senare av nationell karaktär.8 Samtidigt
har Kungliga biblioteket ett ansvar som myndighet att analysera utvecklingen och
främja samverkan mellan forskningsbiblioteken i landet när det gäller digitalisering och digitalt tillgängliggörande.9 Under slutet av 1990-talet utförde Björn
Dal på uppdrag av Kungliga biblioteket och Statens kulturråd en inventering av
äldre samlingar på svenska bibliotek. Undersökningen visade att forskningsbiblioteken har stora samlingar äldre material och att majoriteten saknade personal som
hade särskilt ansvar för de äldre samlingarna. Forskningsbiblioteken hade valt att
fokusera på att bevara de äldre samlingarna då dessa hade slutat fungera som allmänt tillgängliga boksamlingar. Undersökningen visade att biblioteken upplevde
4

Svensk biblioteksförening 2009 s. 3; SFS 1995:1300.
SFS 1988:950.
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SFS 1995:1300.
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SFS 2013:801.
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SOU 2003:129, s. 244.
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SFS 2008:1421.
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att bevarandet av samlingarna inte var en del av uppdraget och att de saknade resurser till detta.10
Arbetet med att bevara det digitala materialet har kommit betydligt längre än
när det gäller det analoga. Nationella strategier som Digi@lt kulturarv existerar
för att bevara det digitala materialet hos kulturarvsinstitutionerna. Den nationella
strategin styr hur kulturarvsinstitutioner samlar, bevarar och tillgängliggör digitalt
kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation. Målet med den nationella strategin
är att kulturella samlingar bevaras digitalt och tillgängliggörs elektroniskt för allmänheten.11 Det kan lätt uppfattas som att digitaliseringen på något sätt ska ersätta
det analoga materialet på biblioteken. Kungliga bibliotekets lägesrapport framtaget av den nationella samordnaren Erik Fichtelius menar dock att vi borde värna
både det analoga och digitala materialet:
När vi värnar böcker, tryckt text och den monografiska avhandlingsgenren, ska vi alltså inte
göra det av sentimentala skäl, eller av någon slags rädsla för digitaliseringen: vi ska göra det
för att vi värnar tankens mångfald. För att boken och digitaliseringen representerar lika viktiga, men samtidigt också helt skilda tankeformer. Ett bibliotek utan böcker är därför per definition dummare.12

Som tidigare nämnt saknas det tydliga nationella riktlinjer för bevarandet av bibliotekssamlingarna. Dock påverkas universitetsbiblioteken med pliktskyldighet av
pliktlagstiftningen. Enligt lagen för pliktexemplar av dokument ska pliktexemplar
av skrift och kombinerat material enligt 24 § lämnas i två eller tre exemplar till de
sju pliktbiblioteken Kungliga biblioteket, Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund,
Göteborg och Umeå universitetsbibliotek. De svenska tryckerierna, förlagen och
utgivarna har skyldighet att leverera allt tryck med svensk upphovsman till pliktbiblioteken. Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek har skyldighet
att bevara allt pliktkommet material för all framtid. De övriga pliktbiblioteken har
ingen skyldighet att bevara alla pliktexemplar utan kan själva bestämma vad de
väljer att spara.13 Detta har bidragit till att pliktlagen inte alltid upplevts som problemfri.
Under 2017 tog Kungliga biblioteket fram rapporten ”Plikten under lupp: en
studie av pliktlagstiftningens roll, utformning och relevans i förhållande till medielandskapets utveckling” för att synliggöra problematiken med en föråldrad
pliktlagstiftning. Enligt Kungliga bibliotekets lägesrapport uppfattas volymerna av
inkommet pliktmaterial som ohanterliga och delvis oönskade av biblioteken. En
artikel i Biblioteksbladet från december 2017 lyfter fram hur pliktlagstiftningen
snarare hämmar samlingsarbetet på biblioteken. Artikeln berör hur pliktmaterial
10

Dahl 1999.
Digit@alt kulturarv 2011, s 2.
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Fichtelius, Hansson, & Linder 2016, s. 96.
13
SFS 1993:1392.
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på Stockholms universitetsbibliotek istället hamnar i soporna på grund av bristande möjligheter att ta tillvara materialet.14 Materialet gallras i allt större utsträckning, något som kan uppfattas som ohållbart i längden.15 Göran Konstenius,
verksamhetsutredare på KB och personen som ligger bakom rapporten ”Plikten
under lupp”, menar att pliktlagstiftningen anses ligga i otakt med den förändrade
medieutvecklingen och något som bidragit till haltande samlingsuppbyggnad på
pliktbiblioteken.16
Till skillnad från bibliotek har museer sedan länge utförliga planer för vård
och förvaltning av sina samlingar. Samlingsförvaltning ska möjliggöra långsiktig
användning av samlingarna och målet med samlingsförvaltningen är att det ska
utgå från museets verksamhetsidé och sammanfattas i en samlingsförvaltningspolicy. Museerna har bland annat genom Riksantikvarieämbetet formulerat
SPECTRUM, en standard för samlingsförvaltning för museiverksamhet. Standarden ämnar göra förvaltningen av samlingarna mer ändamålsenlig, effektiv och
hållbar, vilket kräver att det existerar tydliga riktlinjer och rutiner hos organisationen.17 SPECTRUM bygger på 21 specialanpassade processer som museiverksamheten kan använda som stöd i den egna organisationen. God samlingsförvaltning handlar enligt Riksantikvarieämbetet om att ha en helhetssyn kring arbetet
med att bevara, tillgängliggöra och utveckla information kring en specifik samling.18
Biblioteken har sedan den nya tekniken och det förändrade medielandskapet
fått anpassa sin verksamhet. Enligt ”Regeringens proposition för kulturarvspolitik” har biblioteken en avgörande roll för samhällets digitalisering i stort när det
gäller att agera som resurs för digital tillgång, fortbildning, kulturförmedling samt
media- och informationskunnighet.19 Fokus som tidigare varit samlingsbyggande
och bevarande handlar idag mer om ett användarorienterat förhållningssätt där
tillgången till information är central.20 Håkan Carlsson, kanslichef på Göteborgs
universitetsbibliotek, anser i sin rapport ”Forskningsbibliotekens utveckling nationellt och internationellt” att den interna organisationen har förändrats till följd
av att avdelningar som förvärv och katalogisering idag innefattar även kundservice och utbildningsteam.21 Det finns ett behov bland den samlade biblioteksbranschen av en helhetssyn på bevarandet av bibliotekets material oavsett publikationsform, något som lyfts upp i Kungliga bibliotekens ”Lägesrapport i maj
2016: Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi”.22 Valet av
14

Eriksson 2017, s. 5.
Fichtelius, Hansson & Linder 2016, s. 92.	
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Konstenius 2017, s. 41.
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Riksantikvarieämbetet 2015, s. 6.
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Riksantikvarieämbetet 2015, s. 5.
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Proposition 2016/17:116, s. 182ff.
20
Borg, Lundén, Åslund, & Kåring Wagman 2010, s. 4.
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Carlsson 2015, s. 2.
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Fichtelius, Hansson & Linder 2016, s. 92.
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uppsatsämne grundar sig således i att det finns en otydlighet kring hur universitetsbiblioteken arbetar med samlingsförvaltning.

Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur
fem statliga universitetsbibliotek arbetar med samlingsförvaltning. Syftet är även
att undersöka hur dessa bibliotek väljer att bevara sina kulturhistoriskt värdefulla
samlingar. Tanken är att undersöka hur förutsättningarna ser ut för bevarandet på
de granskade biblioteken där bevarandet diskuteras i samband med tillgängliggörandet av bibliotekssamlingar. Uppsatsen bygger på ett diskursanalytiskt perspektiv för att studera diskursiva konstruktioner som förekommer i universitetsbibliotekens arbete med samlingsförvaltning ur ett bevarandeperspektiv.
Uppsatsen ämnar kartlägga och ge en överblick över hur universitetsbiblioteken väljer att arbeta med samlingsförvaltning på institutionerna genom att
granska existerande policydokument och planer. Särskild fokus läggs på hur
biblioteken väljer att uttrycka bevarandet i dessa dokument. Målet är att se om det
finns ett behov av att utforma lokala och nationella samlingspolicyer kring samlingsförvaltning för universitetsbiblioteken. Uppsatsen ämnar svara på följande
frågeställningar:
•

Hur arbetar universitetsbiblioteken med samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad utifrån sina framtagna policydokument?

•

Hur arbetar universitetsbiblioteken med att bevara sina samlingar utifrån
sina framtagna policydokument?

•

Vilken inställning till en nationell samlingspolicy kring samlingsförvaltning har de granskade biblioteken?

Disposition
Uppsatsens inledande disposition är uppdelat i en ”Inledning”, ”Syfte”, ”Frågeställningar” och ”Avgränsningar”. I ”Samlingsförvaltning som forskningsfält”
redogörs för den insamlade informationen för att skapa en bild av forskningsöversikten. I ”Teoretiska utgångspunkter” presenteras Faircloughs kritiska diskursanalys som den valda teorin. I ”Metod och material” redogörs för val av metod samt
uppsatsens undersökningsmaterial. Intervjuer utförs med samlingsansvariga på
respektive bibliotek och en insamling görs av deras framtagna policydokument. I
avsnittet ”Undersökning och analys” presenteras den empiriska undersökningen
som analyseras utifrån den kritiska diskursanalysen och Faircloughs tredimens-
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ionella analysmetod. Uppsatsen avslutas med en ”Slutdiskussion” som redogör
och presenterar resultatet samt besvarar frågeställningarna.

Avgränsning
Arbetet är avgränsat att enbart undersöka hur fem svenska universitetsbibliotek
arbetar med samlingsförvaltning med fokus på bevarade. De granskade biblioteken är Lunds, Stockholms, Uppsala, Linköpings och Göteborgs universitetsbibliotek. Kungliga biblioteket undersöks inte i denna uppsats då biblioteket som
nationalbibliotek intar en särställning i den svenska biblioteksvärlden. Tanken är
inte heller att utforma en nationell samlingspolicy för boksamlingar på universitetsbiblioteken utan snarare att granska hur universitetsbiblioteken ställer sig till
detta. Universitetsbiblioteken och specialbiblioteken går under samlingsnamnet
forskningsbibliotek. Till uppsatsen används båda benämningarna då den tidigare
forskningen använder båda begreppen. När det gäller hur biblioteken bevarar sina
samlingar har fokus framförallt legat på de fysiska samlingarna.
Den spanska bibliotekarien och forskaren Blanca San Jose Montano poängterar att det tidigare har uppstått problem med definitionen samlingsförvaltning.
Problemet har uppstått i samband med att biblioteksvärlden valt att använda både
begreppen ”Collection Management” och ”Collection Development”.23 Till uppsatsen används begreppet ”Collection Management” som översätts till samlingsförvaltning för att få ett bredare perspektiv om samlingsarbetet på universitetsbiblioteken även om vissa arbetsmoment som vanligtvis klassas inom samlingsutveckling använts i analysen.
Samlingsförvaltning är ett brett fält och att gå igenom varenda aspekt vore
mycket tidskrävande. Vid genomgång av policydokumenten kommer fokus att
ligga på hur biblioteken arbetar med samlingsförvaltning utifrån hur de förvärvar,
vårdar och tillgängliggör sina samlingar. Det görs ingen större jämförelse mellan
de olika biblioteken och hur de väljer att arbeta med samlingsförvaltning. Fokus
ligger istället på att lyfta fram generella aspekter inom samlingsförvaltning som
identifieras i texterna och i de genomförda intervjuerna med samlingsansvariga
från respektive bibliotek.

23

San Jose Montano 2014, s. 91-92.
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Samlingsförvaltning som forskningsfält

Detta kapitel lyfter fram den tidigare forskningen på nationell och internationell
nivå som gjorts inom samlingsförvaltning på universitets- och forskningsbibliotek. Kapitlet börjar med en genomgång av begreppet samlingsförvaltning och hur
det används inom biblioteks- och informationsvetenskap. Andra aspekter som
behandlas är hur biblioteken arbetar med att bevara sina samlingar.

Begreppet samlingsförvaltning
Vad omfattar begreppet samlingsförvaltning och hur kan detta relateras till biblioteksverksamheten? Begreppet samlingsförvaltning används i internationella sammanhang när man talar om det övergripande arbetet med samlingar. Samlingsförvaltning har sin början när biblioteken upplevde en stor tillväxt i samlingsarbetet
på 1960 och 1970-talet. Med de ökade samlingarna uppstod ett behov av att ha
tydligare riktlinjer kring arbetet med samlingarna. Bland annat fanns det ett behov
att anställa personal med kunskap om samlingsbyggande. Samtidigt som samlingarna ökade i omfång fanns även andra faktorer som påverkade det traditionella
samlingsuppbyggandet. Tillsammans med den förändrade teknologin och de digitala framstegen förändrades även användarnas behov av samlingarna. Genom teknologiska förändringar kunde användarna nu få tillgång till information utan att
förlita sig till specifika samlingar, något som bidrog till att biblioteken fick anpassa sig efter rådande förutsättningar.24
Diskussionen kan kopplas till Blanca San Jose Montanos resonemang att
biblioteken är levande organismer som är produkter av den mänskliga aktiviteten.
Biblioteken tvingas kontinuerligt anpassa sig till den historiska kontexten för att
fortsatt förbli aktuella. Detta gör att bibliotekens koncept förändras och utvecklas i
takt med sociala förändringar, något som förändrar bibliotekens mål och hur samlingarna formas.25 Samlingsförvaltning på universitetsbiblioteken är därmed aktuellt ur synpunkten att de förvaltar det gemensamma kulturarvet.

24
25

Clayton & Gorman 2001, s. XII; San Jose Montano 2014, s. 90.
San Jose Montano 2014, s. 90.
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Peter Clayton och G E Gorman definierar begreppet samlingsförvaltning som
systematisk hantering, planering, finansiering, utvärdering och användning av
bibliotekets samlingar över en förlängd tid för att möta specifika institutionella
objektiv. Enligt Clayton, professor i informationshantering på Canberra University och Gorman, professor i biblioteks- och informationsvetenskap på Victoria
University, kan samlingsförvaltning bestå av det systematiska arbetet med förvaltning av bibliotekets existerande samling.26 Samlingsförvaltning som använt
begrepp har dock inte varit problemfritt i biblioteks- och informationsfältet. Forskaren Blanca San Jose Montano menar att det uppstod en kris som delade fältet i
två läger när bibliotekssamfunden hade problem att skapa tydliga definitioner för
begreppen ”collection management” (samlingsförvaltning) och ”collection development” (samlingsutveckling). Båda benämningarna användes parallellt vilket
bidrog till missförstånd och tvetydighet både som begrepp och i praktiken.27
Clayton och Gorman menar att för att samlingsförvaltningen ska vara effektiv
krävs det att den även bygger på samlingsutveckling. Samlingsförvaltning kan
bygga på samlingsutveckling men på policynivå ligger samlingsutveckling inbakat i den bredare termen samlingsförvaltning. Samlingsförvaltning är således ett
paraplybegrepp för alla de beslut som tas efter att ett föremål blir en del av samlingen. Samlingsuppbyggnad är en del av samlingsförvaltningen och inkluderar
aspekter som förvärv, gallring, vård, dokumentation samt att tillgängliggöra samlingarna för nutida och framtida användare.28
Maggie Fieldhouse menar dock att begreppen bör uppfattas som synonymer
och istället användas som strategiska tillvägagångssätt för att möta användarnas
informationsbehov.29 För att styra arbetet med samlingsförvaltning har diverse
policyer skapats för att underlätta arbetet. Samlingspolicyn är bland annat ett
verktyg som kan användas för att styra arbetet med samlingsförvaltningen på
biblioteken.30
När det gäller samlingsförvaltning på forskningsbiblioteken menar Nancy Elkington att dessa består av operativa strukturer, uppgifter och policyn för att säkerställa att materialet som finns på biblioteket tillgängliggörs för användarna när
behovet uppstår hos dem.31 All samlingsarbete på universitetsbibliotek är till för
att tillgodose användarnas informationsbehov. Samlingsförvaltning innefattar utöver användarbehovet allt från förvärv, gallring, vård och dokumentation till att
tillgängliggöra samlingarna för nutida och framtida användare. Clayton och Gor-
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man menar att det är i huvudsak användarbehovet som styr hur biblioteket arbetar
med samlingsförvaltning.32

Nationell samlingsförvaltning
En inledande litteraturgranskning visade på en avsaknad av aktuell vetenskaplig
forskning med anknytning till samlingsförvaltning och samlingspolicyer på universitetsbibliotek på svenska bibliotek. När det gäller samlingsförvaltning på nationell nivå är det i första hand museer genom Riksantikvarieämbetet (RAÄ) som
arbetar med strategisk samlingsförvaltning. RAÄ har som nationell samordnare
uppdraget att behandla frågor kring samlingsförvaltning för kulturhistoriskt värdefullt material. De har sedan tidigare tagit fram rutiner när det gäller samlingsförvaltning på museer och offentliga institutioner som är baserade på brittiska ramverk för strategisk samlingsförvaltning.33 Rutinerna är en central del av museernas
verksamhetsidé för att redovisa vad som finns i samlingarna och hur arbetet med
samlingarna kan utvecklas. Varför museerna har utförliga policyer kring samlingarna kan höra samman med att museets samlingar är kunskapsresurser och en del
av samhällets kollektiva minne. Samlingsförvaltningen innebär en helhetssyn i
arbetet att utveckla, vårda, dokumentera och tillgängliggöra samlingarna så att
kommande generationer kan uppleva och lära sig av dem. Målet är att arbeta för
en effektiv och hållbar samlingsförvaltning som är väl integrerad i verksamheten.34
I dagsläget saknas en nationell policy kring samlingsförvaltning på svenska
bibliotek. Kungliga biblioteket har som nationell biblioteksamordnare ett bevarandeansvar av nationell karaktär.35 I konferensen ”Förvärv i en föränderlig tid –
nationell konferens om förvärv och samlingsuppbyggandet” lyfter Kungliga
biblioteket fram att de för närvarande håller på med en studie om hur samlingsuppbyggandet ser ut nationellt sett på forskningsbiblioteken, något som tas upp i
”Lägesrapport 2016 Kungliga bibliotekets arbete med en nationell biblioteksstrategi”. Utredningen ämnar kartlägga hur alla forskningsbibliotek ser på samlingsuppbyggnad när det gäller förvärv, gallring och bevarande idag och vad som
skulle behövas för att förbättra samverkan.36
Svensk biblioteksförening och dess utredare Anna Kåring Wagman lyfte fram
behovet av en nationell bibliotekspolitik för att säkerställa bevarandet av kulturarvet i ”Det bokliga kulturarvet – till pappersinsamlingen?”37 Wagman poängterar i
32
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rapporten att det finns ett behov av en nationell lagstiftning gällande bevarandet
av det bokliga kulturarvet på svenska bibliotek. En nationell lagstiftning skulle
bidra till att äldre handlingar bevaras och förmedlas även i framtiden. Syftet med
rapporten är att belysa och förbättra förutsättningarna för en framtida diskussion
kring bevarandeinsatser på biblioteken. Kåring Wagman lyfter fram att flera försök har gjorts till statliga utredningar kring äldre handlingars bevarande och tillgänglighet under 1900-talet men att dessa aldrig har fullföljts.38
Kungliga bibliotekets utredning ”KB – ett nav i kunskapssamhället”39 från
2003 menar att forskningsbiblioteken har ett stort ansvar för att långsiktigt bevara
och vårda sina kulturhistoriskt värdefulla boksamlingar. Utredningen poängterar
att det i längden kommer att bli mycket dyrare för samhället att reparera skadorna
i framtiden än att ta hand om kulturarvet idag. För att göra detta behövs personal
med god kännedom om hur samlingarna ska vårdas, skyddas och tillgängliggöras.40

Internationell samlingsförvaltning
Samlingsförvaltning har internationellt sett fått större genomslag och länder som
USA och England har aktivt arbetat med att undersöka och dokumentera sina bevarandeåtgärder för att säkerställa att institutionerna bevarar sina samlingar utifrån ett bredare perspektiv. Historiskt sett har intresset för att bevara biblioteksoch arkivsamlingar varit stort i USA och utvecklats betydligt senare i Europa. Det
aktiva samlingsarbetet i USA bidrog senare till att International Federation of
Library Associations and Institutions (IFLA) bevarandeprogram utvecklades på
slutet av1980-talet, något som har agerat som internationella riktlinjer för bevarandefrågor.41
IFLA:s arbete med att lyfta fram behovet att bevara det dokumenterade kulturarvet bidrog även till att Unesco 1992 formulerade Memory of the world programme. Det dokumenterade kulturarvet är enligt Unesco skört och i behov av att
belysas för att säkerställa det långsiktiga överlevandet av värdefulla arkivmaterial
och bibliotekssamlingar runt om i världen. Programmet ger medlemsländerna
möjlighet att själva nominera material till Memory of the world registre och därmed bli medvetna om det kulturella värdet och vikten av dess kontinuerliga beva-
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rande.42 Utöver IFLA:s och Unescos riktlinjer har flera standarder43 och Benchmarks44 formulerats för samlingsförvaltning på biblioteken.
Det tidigare samlingsuppbyggandet som förekommit på biblioteken är idag
inte lika självklar i en tid med stora digitala förändringar. Digitala resurser tar allt
större plats i bibliotekssamlingar och förändrar det traditionella samlingsförvaltningen som fokuserat på det analoga materialet. I ”The new paradigm of collection management in unversity libraries: from crisis to revolution” återger
Blanca San Jose Montano hur universitetsbiblioteken på senare tid har gått igenom stora förändringar i och med de digitala framstegen som gjorts i samhället.
För att biblioteken ska fortsätta vara aktuella och relevanta för deras användare
har de tvingats hänga med i utvecklingen.45
Montano menar att bibliotek är levande organismer som förändras kontinuerligt efter rådande teknologiska, sociala, politiska och kulturella kontext. Här är
samlingarna en vital del i bibliotekens framgång. I synnerhet är det bibliotekens
mål att organisera och bevara samlingarna för nutida och framtida användare som
fortfarande är aktuellt. Ändå har viljan att anpassas till de förändrade kraven även
påverkat hur samlingsförvaltning uppfattas på biblioteken. Samlingarna har fått
utstå stora förändringar i form av expansion och förändringar i bibliotekens traditionella aktiviteter. De analoga och digitala samlingarna förändras i sådan takt att
det blir nästan omöjligt att beskriva de aktiviteter som inkluderas i samlingsförvaltningen.46
Den äldre definitionen på vad samlingsförvaltning innebär hänger inte med i
de förändringar som sker. Istället har dessa förändringar påverkat principerna och
praktiken bakom bibliotekens samlingsförvaltning. Det tidigare arbetet med samlingsbyggandet har istället fått lämna plats åt användarna och deras tillgång till
informationsresurser. Arbetet med samlingsförvaltning på biblioteken har istället
blivit osynlig och gömd bland dess aktiviteter i väntan på en definition och ett nytt
paradigm inom samlingsförvaltningen. Samlingsförvaltning på universitetsbiblioteken är enligt Montano en gradvis process som styrs av interna och externa faktorer för att forma samlingen och verksamheten. Montano menar att för att göra
samlingarna mer användbara och konkurrenskraftiga behöver universitetsbiblioteken förändra sina mål och funktioner för att bli enhetliga när det gäller informationsresurser och bevarandet av samlingar.47
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Zoitska Gkinni har undersökt hur grekiska bibliotek och arkiv tvingas anpassa
sig efter förändrade omständigheter för att säkerställa att deras samlingar fortsatt
bevaras och förblir aktuella för användarna. Gkinni lyfter fram i ”Preservation and
policies in Hellenic libraries and Archives: A nationwide research” problematiken
som digitaliseringen bidrar till vid bevarandet av analogt och digitalt material på
grekiska bibliotek och arkiv. Undersökningen har granskat vilka problemområden
som biblioteken och arkiven stöter på och hur dessa påverkar möjligheten till bevarande. Resultatet visar att regionala och nationella bevarandepolicyer lyfts fram
som ett sätt för institutionerna att organisera och utvärdera bevarandestatus utifrån
institutionernas behov. Gkinni poängterar att hur materialet tillgängliggörs är upp
till varje institution och att arbetet kring tillgängliggörandet av den dokumenterade historien är beroende av evidensbaserat förvaltarskap och samlingsvård.48

Samlingspolicy
För att samlingsarbetet på biblioteken ska vara effektivt och ändamålsenligt är det
fördelaktigt att ha tydligt formulerade riktlinjer och redskap för samlingsarbetet.
Som tidigare nämnt har samlingspolicyer använts som verktyg för att styra samlingsförvaltningen på forskningsbiblioteken. Clayton och Gorman poängterar att
formulerade samlingspolicyer är ett sätt att strukturera samlingsarbetet. En samlingspolicy är en redogörelse för de generella principer inom samlingsuppbyggnad
som beskriver syftet och innehållet av en samling när det gäller den interna och
externa publiken.49
Samlingspolicyer kan vara både lokalt och nationellt formulerade. När det
gäller nationella samlingspolicyer lyfter Muhonen, Saarti och Vattulainen fram i
artikeln ”From the centralized national collection policy towards a decentralized
collection management and resource sharing co-operatopm – Finnish experiences” om hur Finland fram till mitten 1990-talet hade en lagstiftad nationell samlingspolicy som ansågs vara en del av den finska välfärdsstaten. Samlingspolicyn
bidrog till att resurser mellan biblioteken delades öppet genom kostnadsfria transporter mellan statliga bibliotek, något som ansågs vara lämpligt för det analoga
materialet. Detta kom att förändras i takt med finanskrisen på 1990-talet då staten
tvingades anamma nya ideologier kring offentlig förvaltning. Istället anammades
en decentraliserad samlingspolicy som skulle främja samarbete och delning av
resurser. Samtidigt har ett allt större fokus legat på elektroniska resurser vilket
bidragit till att den gamla samlingspolicyn inte längre var aktuell.50
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Det elektroniska materialet som blivit en allt större del av bibliotekens resurser, ställer till det när det gäller äldre samlingspolicyer som är formulerade för det
tryckta materialet. Stuart Hunt, samlingsansvarig på Bristol University, lyfter fram
i ”Collection development in UK university libraries”51 att samlingsarbetet är en
kärnaktivitet på brittiska universitetsbibliotek. Brittiska universitetsbibliotek har
sedan länge samlingspolicyer som speglar de krav som de har från det egna lärosätet att stödja utbildning och forskning. De tidigare formulerade samlingspolicyerna har varit vinklade åt det tryckta materialet, något som blir problematiskt när
allt större del av samlingarna är elektroniska. Hunt menar att samlingspolicyn
tvingas genomgå förändringar för att vara bättre lämpade för det elektroniska
materialet. Dessa förändringar har i sin tur påverkat samlingsuppbyggnaden och
förvaltningen. Fokus har istället förflyttats från samlingarna till innehåll. Begreppen samlingsuppbyggnad och samlingsförvaltning är enligt Hunt föråldrade och
stämmer inte överens med bilden hur biblioteken faktiskt arbetar. Istället bör man
fokusera på innehåll, något som han menar är mer tillämpbar i nutida bibliotek.52
Det tidigare arbetet med samlingsförvaltning och samlingsutveckling är fokuserat på fysiska samlingar som centrala och bygger på tanken om ägandeskapnågot som fortfarande är aktuellt för specialsamlingar där materialet har ett kulturhistoriskt värde. Med det digitala materialet är det sällan biblioteken som äger
materialet utan de agerar snarare som förvaltare för att möjliggöra tillgång till
materialet. Enligt Hunt tyder detta på att biblioteken allt mer förflyttar sig till bli
mera innehållscentrerat snarare än samlingscentrerat. Dock är flera aspekter inom
samlingsförvaltning och samlingsutveckling fortfarande relevanta för den nya
innehållsstrategin.53

Bevarandet av bibliotekssamlingar
I bibliotekssammanhang talar man ofta om de två centrala begreppen bevarande
och tillgänglighet. Clayton och Gorman beskriver bevarande som samlingsbegreppet för de aktiviteter som är associerade med förvaltningen av resurser och
bevarandet av information. Bevarande är enkelt sagt att skydda, bibehålla och
förvara material.54 Forskaren och papperskonservatorn Salvador Muñoz Viñas
definierar bevarande som att låta någonting vara som det är utan att förändra det
på något vis. Muñoz Viñas menar att bevarandet har en förmåga att förlänga livet
på kulturarvet. Begreppet bevarande definieras inte utefter effekterna utan snarare
av dess mål.55
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När det gäller hur institutioner arbetar med bevarandefrågor menar Elkington
att bevarandeavdelningar på bibliotek finns i olika storlekar och befattningar. Institutionerna kan ha allt från stora bevarandeavdelningar till enskilda individer
med samlingsansvar. Vanligtvis saknar mindre institutioner bevarandepersonal
med rätt kompetens utan bevarandeavdelningarna leds av bibliotekarier med ett
övergripande samlingsansvar. Större institutioner har avancerade bevarandeavdelningar ledda av bibliotekarier, bokbindare, konservatorer och teknisk personal.
Ansvarsområdena kan inkludera aspekter som bokbindning och samlingsvård,
konservering, samlings- och byggnadsbedömning, personalutbildning, omformatering och kris- och katastrofplanering.56 Enligt Hayes är forskningsbibliotekens
ansvarsområden uppdelade i två delar, att bevara vetenskapligt material och att
tillgängliggöra materialet och dess innehåll.57 Elkington påpekar att syftet med att
samla och bevara biblioteksmaterial är att materialet skall användas.58
Arbetet med att bevara samlingarna på forskningsbibliotek omfattar operativa
element och policyer.59 Bevarandeplaner och policyer är ett sätt att säkerställa att
arbetet med bevarandet följer konkreta riktlinjer för att i bästa möjliga mån
skydda biblioteksmaterialet. En bevarandeplan konstaterar vad, varför, hur länge
och till vilket syfte som något behöver bevaras.60 Till vilken grad biblioteken arbetar med bevarandefrågor är enligt Elkington direkt sammanlänkat med samlingarnas behov och institutionens uppdrag. Forskningsbibliotek med större och unika
samlingar har en tendens att investera mer i bevaranderelaterade aktiviteter och
infrastruktur då deras uppdrag tenderar att inkludera ett långsiktigt tillgängliggörande av samlingarna. Mindre forskningsbibliotek väljer istället att fokusera på
uppdraget kring informationsförsörjning till den egna institutionen.61
Robert Bee poängterar att det är omöjligt att bevara alla fysiska artefakter på
biblioteken. Att arbeta med beslut om vad som ska bevaras och i vilket format
kräver en förståelse kring värdet av det ursprungliga formatet.62 Arbetet med boksamlingar på biblioteken har varit uppdelat mellan att bevara informationen till att
även fokusera på att bevara bäraren. Traditionellt sett har biblioteken själva identifierat vilka samlingar som är värda att bevaras för framtiden. Numera är det få
bibliotek som bygger samlingar efter tanken att dessa ska bevaras permanent.63
Bevarandearbetet på biblioteken har på senare tid fokuserat mer på hur informationen på åldrande föremål kan bevaras genom att göra om dessa till digitala
artefakter genom digitalisering. Här ligger fokus på att bevara informationen snarare än objektet i sin helhet. Bee menar att det nya tankesättet bidrar till att origi56
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nalets inneboende värde blir försumbart i jämförelse med det äldre synsättet som
fokuserar på konservering. Här bevaras originalet då man anser att formatet och
mediet har både ett historiskt och intellektuellt värde i sig själv. Originalet kan i
detta fall reproduceras för att säkerställa att originalet bevaras för framtiden samt
att det fortfarande blir tillgängligt för användarna.64
Samtidigt poängterar Bee vikten av att bevara det pappersbaserade materialet
som finns på forskningsbiblioteken. Enligt honom bör samlingspolicyn på forskningsbibliotek ta hänsyn till digitalisering och informationsteknologier utan att det
sker på bekostnad av analogt material som enligt honom är grunden till kulturell
förståelse och forskning.
Clayton och Gorman lyfter fram att ju mer framgångsrika biblioteken är med
att förvärva och marknadsföra rariteter och värdefulla objekt ut samlingarna, desto
större efterfrågan finns från användarna att få tillgång till materialet. Med ökad
tillgänglighet och användning är materialet mer benäget att skadas. För att förhindra detta menar Clayton och Gorman att biblioteken måste anamma passande
samlingsstrategier för att säkerställa att materialet fortsatt bevaras för framtida
forskning.65
När det gäller digitalisering och digitalt bevarande av samlingar har denna
aspekt kommit betydligt längre än bevarandet av det analoga materialet. Enligt
Bee är fördelen med digitalisering att material som vanligtvis vore svåråtkomligt
blir tillgängligt för en större användargrupp. Digitaliseringen möjliggör för användarna att inte vara platsbundna samt att originalet bevaras från onödig hantering och nötning. Dock har digitalisering sina nackdelar i form av höga underhållskostnader och kontinuerlig uppdatering av mjuk- och hårdvara. Det digitala
formatet har även större chans att brytas ner snabbare. De höga kostnader för att
underhålla digitala arkiv tvingar biblioteken enligt Bee att prioritera resurser från
vad som varit ämnat för det analoga materialet.66
Utformandet av bevarandepolicyer på universitetsbiblioteken är en indikator
på att åtgärder gjorts för att säkerställa att kulturarvet bevaras för framtida generationer. Bibliotekssektorns offentliga språkrör IFLA har i sin strategiska plan för
2016-2021 listat hur de planerar att arbeta för att främja att kulturarvet skyddas.
Nyckelinitiativen i den strategiska planen fokuserar på att utveckla standarder,
riktlinjer och skapa god praxis för insamling och bevarandet av både analogt och
digitalt material. Det dokumentära kulturarvet ska skyddas genom att reducera
risker för katastrofer med samarbetspartners som Blue shield (ICBS) och Unesco.
Tanken är att bibliotekssamlingarna ska dokumenteras utifrån vilka risker, kriser
och katastrofer de kan tänkas utsättas för. IFLA vill även införliva FN:s agenda
2030 för hållbar utveckling för att stärka insatserna för att skydda och trygga värl64
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dens natur- och kulturarv. Detta görs genom att trycka på vikten av en nationell
lagstiftning och utvecklingsplaner.67
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Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt redogörs för de teorier som har applicerats på källmaterialet med
utgångspunkt i uppsatsens frågeställningar. Uppsatsen teoretiska ansats baseras på
diskursanalysen då den i stora drag kan användas för att undersöka hur samhälle
och kultur förändras genom kommunikationsprocesser.68 Mer specifikt är det
Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som har legat till grund för analysen
av materialet och utformningen av uppsatsens metod. Detta då Faircloughs kritiska diskursanalys möjliggör en textanalytisk metod.69 Den kritiska diskursanalysen används i uppsatsen på grund av två orsaker: kritisk diskursanalys erbjuder
genom den textuella fokusering en utarbetad metod för att ta sig an olika språkliga
uttrycksformer i sin direkta användning. Det erbjuder även möjlighet att studera
sociala och kulturella förändringar i och med att den anlägger ett mikro- och makroperspektiv.70
Winter Jørgensen och Philips lyfter fram i Diskursanalys som teori och metod
att diskursanalys och framförallt kritisk diskursanalys fungerar som ett samlingsbegrepp för de analysmetoder som vill hitta underliggande mönster och strukturer
i språket. Diskursanalysen menar att språket spelar en roll i den sociala konstruktionen av världen. Winter Jørgensen och Philips menar att diskursanalysen handlar
i stora drag om att analysera mönster i tal och skrift efter föreställningen att språket är strukturerat i olika mönster. En diskurs är ett ”bestämt sätt att tala om och
förstå̊ världen”. Grunden bygger på att vi genom våra utsagor i tal och skrift
strukturerar världen.71
Enligt Svenningson, Lövheim och Bergqvist utgår diskursanalysen från en
poststrukturalistisk syn där språket består av tecken som fått sin betydelse genom
relationen till andra i ett system men även efter de sammanhang som det används
i.72 Det sociala anses vara en diskursiv konstruktion där alla sociala fenomen kan
analyseras utifrån diskursanalytiska verktyg. Detta innebär att betydelser aldrig
kan fixeras vilket leder till att det pågår kontinuerliga sociala strider om definitioner om samhälle och identitet. Alla sociala fenomen kan i grunden analyseras
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genom att använda diskursanalytiska verktyg för att skapa entydighet i samtliga
sociala nivåer.73

Norman Faircloughs kritiska diskursanalys
Till arbetet har Norman Faircloughs angreppsätt inom den kritiska diskursanalysen använts då denna anses enligt Winther Jørgensen och Phillips vara den mest
utvecklade teorin och metoden inom fältet.74 Syftet med den kritiska diskursanalysen är att lyfta fram lingvistiska diskurser inom sociala och kulturella fenomen
och förändringsprocesser. Den ämnar kartlägga förbindelser mellan språkbruk och
social praktik. Kritisk diskursanalys betraktar sociala identiteter och relationer
som produkter av hur vi använder språket. Faircloughs kritiska diskursanalys har
en språksociologisk ansats som kan användas för att problematisera och undersöka relationen mellan diskursiv praktik och sociokulturell utveckling.75 Fairclough har i utvecklandet av den kritiska diskursanalysen valt att använda lingvistiska teorier tillsammans med teorier från Foucault, Gramsci, Althusser, Habermas och Giddens.76
Den kritiska diskursanalysen lyfter fram språket som en social praktik och fokuserar på hur social, politisk och ekonomisk makt reproduceras i tal och skrift.
Fairclough bygger sina idémässiga grunder för den diskursanalytiska traditionen
inom socialkonstruktionismen. Till skillnad från andra diskursanalyser som
Laclau och Mouffes diskursteori, skiljer sig Faircloughs kritiska diskursanalys
genom tanken att diskurser i den kritiska diskursanalysen är både konstituerande
och konstituerad. Till skillnad från Laclau och Mouffe menar Fairclough att diskursen bygger på lingvistiska element.77
Fairclough menar att diskurser är en social praktik som förändrar och reproducerar kunskap, makt, identiteter och sociala relationer som konstant formas av
andra sociala praktiker. Fairclough fokuserar på en textorienterad diskursanalys
men menar samtidigt att textanalys i sin ensamhet inte är tillräcklig som diskursanalys då den inte belyser hur texter hänger samman med samhälleliga och kulturella processer och strukturer. Istället bör man kombinera textanalys med social
analys.78
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Fairclough närmar sig en poststrukturalistisk position då han hävdar att diskursiv praktik både reproducerar existerande diskurser och ifrågasätter dessa genom att lyfta fram det som finns utanför strukturen.79
Diskurser bidrar enligt Fairclough att konstruera:
•
•
•

Sociala identiteter
Sociala relationer mellan dessa identiteter
Ett kunskaps- och betydelsesystem som fungerar som ett större sammanhang där dessa identiteter rör sig inom.80

Faircloughs kritiska diskursanalys bygger på en tredimensionell modell som lyfter
fram språkbruket som en kommunikativ händelse. Modellen skiljer mellan de tre
dimensionerna text, diskursiv praktik och social praktik (se figur 1). Faircloughs
tredimensionella modell används för att utforska diskurser utifrån mikro- till makronivå genom att börja med en textuell komponent för att därefter förflytta sig till
en diskursiv praktik och därefter en undersökning i den sociala praktiken. Dimensionen text fokuserar på hur diskurser skapar identiteter och grupper där fokus
ligger på textens egenskaper och på de formella dragen som vokabulär, grammatik
och sammanhang. Diskursiv praktik fokuserar på de produktions- och konsumtionsprocesser som är bundna till texten. Det är här människor använder språket
för att producera och konsumera texter. Dessa i sin tur formar den sociala praktiken som fokuserar på ett större sammanhang där kommunikativa händelser är en
del av dem.81

Figur 1: Faircloughs tredimensionella modell. Källa: Fairclough 1992.
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Kritisk diskursanalys används till stor del i den samhällsvetenskapliga forskningen. Det kan dock nämnas att även den kritiska diskursanalysen har brister, något
som är relevant att nämna i arbetet. Den kritiska diskursanalysen har enligt Winter
Jørgensen och Phillips fått utstå en del kritik om oklarheterna om skiljelinjen mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. Gränsen mellan diskursanalysen och
analysen av den sociala praktiken är inte tillräckligt tydlig i Faircloughs kritiska
diskursanalys. Faircloughs kritiska diskursanalys skiljer sig från andra i det diskursiva fältet genom att hans teorier bygger på en poststrukturalistisk syn på diskurs och det sociala. Fairclough bygger även sin teori på verk från olika teoretiker
vilket gör det otydligt om all teori kan kopplas samman med kritisk diskursteori.
Samtidigt väljer han inte heller att definiera sitt angreppssätt i förhållande till
andra samtida teoretiska riktningar.82
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Metod och material
Studien bygger på kvalitativa studier som utgår från att verkligheten kan uppfattas
på många olika sätt utan att ha en absolut och objektiv sanning.83 Nedan följer en
redogörelse för den kritiska diskursanalysen som är uppsatsens valda metod.

Kritisk diskursanalys som metod
En viktig aspekt med kritisk diskursanalys är att kartlägga och förstå sambandet
mellan det konkreta språkbruket i texten och de sociala praktikerna mellan vilka
den diskursiva praktiken fungerar som medlare.84 Fairclough sysslar med teorioch metodbyggande med fokus på empirisk forskning och språkbruk i vardagliga
och sociala interaktioner. Fairclough väljer att fokusera på systematiska analyser
av tal och skrift genom bland annat intervjuer.85

Faircloughs tredimensionella analysmetod
Uppsatsens undersökning utgår från en modell för kritisk diskursanalys vars utgångspunkt är att varje enskilt språkbruk har tre dimensioner: det är en text, det är
en diskursiv praktik och det är en social praktik. Diskursanalys som metod kan
tillämpas på en textnära och detaljerad nivå samtidigt som man väger in de mer
övergripande strukturerna. Faircloughs kritiskt diskursanalytiska metod är utmärkt
att använda för att kunna öppna upp texten och synliggöra textens dolda innehåll
samt angripa materialet utifrån en mikro och makronivå. Enligt Fairclough ska en
diskursanalys fokusera på två dimensioner: den kommunikativa händelsen där
språkbruket är centralt samt diskursordningen som fokuserar på de diskurser och
genrer som finns i en specifikt social institution eller domän. Diskursordningen
både formar och formas av specifika språkbruk. I varje diskursiv praktik existerar
diskurstyper och genrer som karaktäriseras av ett specifikt språk.86 Språkbruket är
en kommunikativ händelse som bygger på Faircloughs tredimensionella analys-
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metod. Den tredimensionella analysmetoden bygger på följande punkter som anpassats till uppsatsen:
Text: Behandlar det textuella nivån i den kommunikativa händelsen. Hur
framställs samlingsförvaltning i de valda texterna? Vilka ord är det som utmärker resonemanget kring samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad på
de valda universitetsbiblioteken?
Diskursiv praktik: Vad utmärker de diskurser som finns i texten? Vilka
kommunikativa mönster går att finna i existerande diskurser om samlingsförvaltning på de valda universitetsbiblioteken?
Social praktik: Hur förhåller sig diskursen till den bredare sociala praktiken
där den kommunikativa händelsen formas? Hur ser diskussionen ut när det
gäller behovet av en nationell samlingspolicy?
För analys på textnivå har Fairclough formulerat ett antal lingvistiska verktyg för
att analysera språket och ordets skiftande betydelse. I textanalysen används modalitet och transitivitet för att granska graden av betoning och instämmande samt de
handlingsprocesser som uppfattas i texten. Vid undersökning av transitivitet i texter försöker man se hur processer och händelser förbinds eller inte förbinds genom
subjekt och objekt i texten.87
Med den textanalytiska delen är det möjligt att analysera enskilda ord, skiljetecken och grammatiska former. Detta kan vara otroligt tids- och arbetskrävande,
något som påverkar mängden text som bearbetas. En avvägning har gjorts angående vilken nivå som är relevant för analysen i uppsatsen. Textanalysen har begränsats till att fokusera på att analysera specifika ord och metaforer i de granskade dokumenten för att undersöka hur texterna diskursivt konstruerar de fenomen som ska undersökas.
Textanalysen i arbetet kommer att koncentrera sig på formella drag i texten
och de språkbruk som karaktäriserar genren inom samlingsförvaltning. Här används modalitet och metaforer för att beskriva texten. I detta fall har modalitet och
metaforer använts för att granska hur verklighetsuppfattningen ser ut på det valda
biblioteketen när det gäller samlingsförvaltning. Modalitet används för att granska
hur starkt någonting påstås. Modalitet används både subjektivt och objektivt för
att bedöma hur sociala relationer konstrueras genom att lyfta fram hur mycket
talaren instämmer med innehållet i en bestämd sats.88 Samtidigt kan metaforer
användas för att avgöra hur något betecknas på ett bestämt sätt. I uppsatsen används modalitet för att granska hur representationer av verkligheten framstår.
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Framförallt används modalitet för att avgöra hur starkt något påstås samt graden
av instämmande som går att analysera i påståenden.
I den diskursiva praktiken undersöks hur texterna är producerade och hur de
konsumeras. Här används framtagna policydokument och intervjuerna med samlingsansvariga och deras arbete med att skapa policydokumenten. Winter Jørgensen och Philips menar att genom att ha tillgång till samma text i olika utformningar kan den intertextuella kedjan användas för att granska hur texterna relateras till
varandra utifrån innehåll och utformning.89
Vid analysen av den diskursiva praktiken används de analytiska begreppen interdiskursivitet och intertextualitet som verktyg. Intertextualitet används för att
påvisa den historiska inverkan på texter och hur dessa bygger på tidigare texter
som bidrar till dess utveckling och förändring. Intertextualitet kan således användas för att jämföra hur texterna relaterar till varandra när det gäller innehåll och
utformning. Poststrukturalister menar att intertextualitet ger uttryck för språkens
föränderlighet medan Fairclough menar att det även bidrar till dess stabilitet, kontinuitet och förändring. Interdiskursivitet är en form av intertextualitet som används av Fairclough för att beskriva texter utifrån dess skiljaktigheter från andra
texter.90 Interdiskursivitet används i uppsatsen för att förstå artikuleringen av olika
diskurser inom och mellan olika diskursordningar. Detta då olika begrepp har använts för arbetet med samlingsfrågor på universitetsbiblioteken.
Vid analys av den sociala praktiken granskas relationen mellan den diskursiva
praktiken som identifierats i undersökningen med den sociala praktiken. Här ligger fokus på den tredje frågeställningen om behovet av en nationell samlingspolicy utifrån tidigare forskning. Fairclough menar att genom att titta på strukturer
som utgör den sociala och diskursiva praktiken blir det möjligt att granska på vilket sätt som dessa reproduceras och förändrar varandras strukturer.91

Urval av källmaterial
Materialet som ligger till grund för undersökningen bygger på intervjuer med fem
samlingsansvariga på universitetsbiblioteken samt en textanalytisk undersökning
av deras policydokument och planer som berör samlingsförvaltning. Fairclough
menar i ”Critial discourse analysis” att forskaren bör välja forskningsmaterial utifrån ett ämne som upplevs outforskat men som ofta är i fokus för att säkerställa att
analysen förankras i sociala problem och frågor som existerar.92 Valet av forsk-
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ningsämne i denna uppsats har baserats på tanken att det saknas nationella riktlinjer kring samlingsförvaltning på de svenska biblioteken.
De material som ligger till grund för undersökningen är de undersökta bibliotekens framtagna policydokument som berör samlingsarbetet. Då det saknas utförda samlingspolicyer på institutionerna har analysen baserats på bibliotekens
framtagna förvärvspolicyer och medieplaner. För att samtliga analyser ska kunna
jämföras på ett givande sätt var det viktigt att använda sig av nedskriva policydokument. De policydokument som använts fungerar som styrdokument för hela
verksamheten. Dessa styrdokument baseras på generella riktlinjer och avvägningar som analyserats i arbetet. Att styrdokumenten baseras på generella riktlinjer
och avvägningar har varit fördelaktigt i att analysera samlingsförvaltning på övergripande nivå. Fyra av universitetsbiblioteken som granskats i denna uppsats har
en formulerad förvärvspolicy (GUB, UUB, LUB och LiUB). SUB har en medieplan och LiUB har utöver en förvärvspolicy även en utformad gallringspolicy.
Dessa policydokument är vad de valda biblioteken har som berör samlingsarbetet.
När det gäller urval är det i första hand dokument som berör arbetet med samlingar som använts som analysmaterial. Det har inte gjorts något urval gällande
hur dokumenten är namngivna: i undersökningen återfinns material som omnämns
som förvärvspolicy, medieplan och gallringspolicy. Urvalet har gjorts utefter de
policydokument som fanns tillgängliga för arbetet med samlingsförvaltning. Syftet med att granska dessa policydokument är att bedöma hur biblioteken arbetar
med samlingsförvaltning och i synnerhet hur de arbetar med bevarandet av samlingarna. Genom att granska de policydokument som finns att tillgå kan man få en
uppfattning om hur biblioteken arbetar med det långsiktiga strategiska arbetet
gällande utveckling och upprätthållande av samlingarna. En texthänvisnings görs
till de valda dokumenten då de policyer som använts i uppsatsen inte inkluderats
som bilagor i uppsatsen. Anledning till detta är att de granskade biblioteken är
statliga myndigheter vars verksamhet styrs av transparens, vilket innebär att dokumenten tillgängliggörs på respektive biblioteks webbplats.
Utöver policydokumenten utförs kvalitativa intervjuer med samlingsansvariga
på respektive biblioteket. Tanken med de utförda intervjuerna är att de ska fungera som ett komplement för att förstå hur bibliotekens odokumenterade praxis i
arbetet med samlingsfrågor ser ut. Den kvalitativa undersökningen kommer att
agera som komplement till den textanalys som bygger på institutionernas policydokument. I kvalitativa studier utgår man ifrån en verklighet som kan uppfattas
på många olika sätt utan att ha en absolut och objektiv sanning. Kvalitativ forskningsintervju utgår från hur personer tänker och resonerar kring ett specifikt
ämne. Till skillnad från standardiserade frågor kan man med hjälp av kvalitativa
intervjufrågor få en bredare bild och flera dimensioner.93 Kvalitativa intervjuer är
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en viktig metod för att nå ingående kunskaper hos intervjupersonerna.94 Med kvalitativa intervjufrågor är frågorna öppna och ger respondenten möjlighet att fördjupa sig.
De informanter som tillfrågats har valts ut då de i fråga har bedömts att vara
nyckelpersoner inom området och består främst av samlingsansvariga på respektive bibliotek. Den första kontakten med respondenterna skedde via mailkontakt.
Intervjuerna i uppsatsen har genomförts via e-post på grund av tidsaspekten. Enligt Sveningsson Elm, Lövheim och Bergqvist kan kritisk diskursanalys tillämpas
på material från internet som e-post. Dock får intervjuerna olika förutsättningar
beroende på hur den är medierad. En nackdel med att utföra intervjuer via e-post
är frågan om validitet samt möjligheten att ställa följdfrågor. En fördel är att transkribering undvikits och att det är informantens egna formuleringar som används.95 Informanterna presenteras inte med namn utan med den institution som de
arbetar för då respondenterna har kontaktats i egenskap av sin profession och inte
som privatpersoner. Intervjufrågorna analyseras som sociala texter för att undvika
det individuella perspektivet. Återkoppling med frågor och funderingar har även
skett vid behov via e-post.
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Universitetsbiblioteken
Universitets- och högskolebiblioteken går under samlingsbegreppet forskningsbiblioteken vars syfte är att stödja forskning, högre utbildning samt behovet av
litteratur- och informationsservice. Universitetsbibliotekens målgrupp är primärt
studenter och forskare på den egna skolan men är samtidigt öppen för allmänheten.96 Nedan följer en introduktion till universitetsbibliotekens ansvarsområden
samt en introduktion till de granskade biblioteken.

Universitetsbibliotekens ansvarsområden
Universitetsbibliotekens huvudsakliga uppdrag är i första hand stödja det egna
lärosätet med informationsförsörjning till studenter, forskare och lärare. I andra
hand ska universitetsbiblioteken agera resurs för att vara tillgängliga för alla som
vill använda bibliotekens tjänster och resurser. Utöver detta har biblioteken i uppgift att förvärva, bevara och tillgängliggöra tryckt material, något som ofta har
ställts emot varandra. Bibliotekens ansvar att vårda och bevara värdefulla samlingar har oftast bortprioriterats av andra uppgifter.97
Utöver ansvaret att tillgodose behovet av kvalificerad informationsförsörjning
har universitetsbibliotek som kulturarvsinstitution i uppgift att spara och bevara
material för framtiden. De största bokbestånden finns hos de äldre universitetsbiblioteken Uppsala och Lund. De äldre biblioteken har under århundrandet byggt
upp stora samlingar, något som har varit möjligt på grund av deras skyldighet att
ta emot pliktexemplar. Som statliga myndigheter ansvarar dessa två bibliotek för
att bevara sina tillgångar.98

De undersökta universitetsbiblioteken
Undersökningen bygger på en analys av hur fem svenska universitetsbibliotek
arbetar med samlingsförvaltning. Dessa är Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm
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och Uppsala universitetsbibliotek. Gemensamt för dessa universitetsbibliotek är
att de tillhör gruppen universitetsbibliotek som har pliktskyldighet.
Svenska universitets och högskolebibliotek omfattar cirka 39 bibliotek som
ansvarar för tryckta böcker, tidskrifter, tidningar och andra publikationer. Utöver
dessa har biblioteken även andra materialkategorier så som manuskript, audiovisuella dokument och noter som är en väsentlig del av samlingarna. Siffror från
SCB:s statistik visar att år 2008 hade landets forskningsbibliotek sammanlagt 881
728 hyllmeter böcker och publikationer i tryckt form.99 Nedan följer en redogörelse för de bibliotek som granskats i arbetet.

Uppsala universitetsbibliotek
Uppsala universitetsbibliotek (UUB) är ett av landets och Nordens äldsta bibliotek
med en stor och unik samling. När Uppsala universitet grundades 1477 fanns det
inget bibliotek kopplat till universitetet, utan studenterna och professorerna hade
förmodligen tillgång till Uppsala domkyrkas boksamling. I samband med att Gustav II Adolf invigde universitetsbiblioteket 1620 donerade han en större boksamling, något som lade grunden för universitetsbibliotekets unika samling. Samlingarna utökades även under 1600-talet i samband med krigsbyten och donationer
under det 30-åriga kriget. På 1840-talet blev universitetsbibliotekets nya byggnad
Carolina Rediviva klar efter att den tidigare brunnit ner under Uppsala stadsbrand
1702. 100
Samlingarna på UUB bygger till stor grad på donationer och pliktleveranser.
UUB är Sveriges största universitetsbibliotek sett samlingsmässigt med sina 133
hyllkilometer tryckt material. De ansvarar även för en av landets största unika
samlingar av handskrifter, äldre tryck, bilder, kartor och musik. 101
Då UUB har en äldre samling med ett stort kulturhistoriskt värde, har biblioteket en specifik avdelning som ansvarar för att materialet fortsatt bevaras för
framtiden. UUB har en kulturarvsavdelning som innefattar verksamhet för konservering, handskrifter och musikalier, kartor och bilder samt äldre tryck och specialsamlingar. I UUB:s mål och strategier för 2017-2030 vill de utveckla, underhålla och bevara digitala och fysiska samlingar till användarnas förfogande för att
säkra universitetets gemensamma informationsförsörjning. Tanken är att ta fram
en samlings- och bevarandepolicy som utgår från nutida och framtida behov samt
bedriva omfattande digitalisering av svåråtkomligt material. Den långsiktiga tillgången till värdefullt analogt material ska säkras genom kunskaps- och kompetensuppbyggnad, säkerhetsarbete och konservering.102
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Lunds universitetsbibliotek
Lunds universitetsbibliotek (LUB) är en av landets största bibliotek till mängden
material med sina 4 miljoner tryckta böcker och tidskrifter. Till skillnad från
andra universitetsbibliotek är LUB lika gammalt som universitetet. Biblioteket
blev en del av Lunds universitet 1666 och blev tidigt ett pliktbibliotek. Den första
donerade boksamlingen bestod av en handskriftssamling från Lunds domkapitel.
LUB:s samling har till stor del växt genom donationer och pliktexemplar. LUB
har i flera omgångar fått flytta biblioteken på grund av att samlingarna växt ur
byggnaderna. Dagens samling på 13 000 hyllmeter är istället placerad på olika
depåer utspridda i Lund.103
Som tidigare nämnt har LUB skyldighet att tillsammans med Kungliga biblioteket bevara alla pliktexemplar. Till skillnad från de andra biblioteken styrs samlingsarbetet på LUB i hög grad av pliktlagstiftningen. LUB ska ta emot, registrera,
bevara och tillhandahålla allt tryck som trycks i Sverige eller ges ut av svenska
förlag. Samlingarna på Kungliga biblioteket och LUB ska spegla varandra. Kungliga biblioteket har ansvar för nationalexemplaret medan Lunds universitetsbibliotek ansvarar för reservexemplaret.104

Göteborgs universitetsbibliotek
Grunden för dagens Göteborgs universitetsbibliotek (GUB) lades i samband med
invigningen av Göteborgs högskola och Göteborgs stadsbibliotek år 1891. En
särskild kulturprofil som var med och grundade biblioteket och diverse kulturarvsinstitutioner i Göteborg på 1800-talet var S.A Hedlund. Göteborgs stadsbibliotek
hade en vetenskaplig inriktning och skulle ge service både till högskolan och allmänheten. Göteborgs stadsbibliotek var till för staden Göteborg och stadens invånare. 1961 blev Göteborgs stadsbibliotek en del av Göteborgs universitet och fick
namnet Göteborgs universitetsbibliotek. Samlingarna domineras av1800-tals tryck
med bland annat S.A Hedlunds arkiv.105
Göteborgs universitetsbibliotek är ett av få bibliotek som har inkorporerat bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet i sitt uppdrag:
Universitetsbiblioteket ska vårda och tillgängliggöra det kulturarv som finns i bibliotekets
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ringspolicy och en förvärvspolicy. I den strategiska planen för 2017-2020 och
handlingsplanen för 2018 lyfter de fram strategier som är till för att stödja visionen av informationsförsörjning där vård och tillgängliggörande av kulturarvet är ett
av kärnuppdragen. Detta görs genom att anpassa förvärvet utifrån användarnas
behov, tillgängliggöra dolda samlingar, stärka den verksamhet som arbetar bibliotekets unika samlingar samt digitalisera material som är ömtåligt och efterfrågat.107

Stockholms universitetsbibliotek
Stockholms universitetsbibliotek (SUB) grundades i samband med universitetet på
1870-talet och med tiden grundades ett flertal bibliotek på olika platser i Stockholm. Vid högskolereformen 1977 blev SUB en självständig organisation med sju
biblioteksenheter. Grunden för universitetsbiblioteket blev en donation från
Svenska akademien. De huserar även Det kungliga vetenskapsakademiens bibliotek sedan 1978.108
Stockholms universitetsbibliotek har en större samling äldre naturvetenskaplig
litteratur genom depositioner av Kungl. Vetenskapsakademiens bibliotek.109 I sin
verksamhetsplan för 2017 lyfter de fram att de har tanken att arbeta med samlingsvård i den bemärkelsen att arbeta efter klassiska arbetsflödet med tillgängliggörandet av informationsresurser.110

Linköpings universitetsbibliotek
Linköpings universitetsbibliotek (LiUB) är ett av de yngsta biblioteken som grundades 1975 och har därmed relativt unga samlingar. Biblioteket inrättades som
kursboksbibliotek 1967 i samband med tillkomsten av en universitetsfilial till
Stockholms universitet där biblioteket skulle agera som ett bruksbibliotek med
öppna samlingar.
I ett tidigt stadium skulle biblioteket bygga på ett decentraliserat system med
kvartersbibliotek med gemensamma bokbestånd. Här skulle man ge bästa tänkbara service genom närheten till användarna, något som skulle vara möjligt genom
en långtgående datorisering. Linköpings universitetsbibliotek har sedan från början fokuserat på att arbeta med förnyelse när det gäller forskning och utbildning.111
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Undersökning och analys
Undersökningen inleds med en analys av de policydokument som de undersökta
biblioteken har tagit fram samt de intervjuer som genomförts med samlingsansvariga på respektive bibliotek. Analysen är uppdelad i två avsnitt. I det första avsnittet fokuseras på Faircloughs två första dimensioner textanalys och den diskursiva
praktiken. Textanalys är central i diskursanalys då analysen hjälper att placera
texternas innehåll i deras samhälleliga sammanhang.112 I den textuella och diskursiva praktiken har bibliotekens policydokument och de intervjuer som utförts använts som underlag i analysen. I det andra avsnittet vävs de två första dimensionerna samman med den tredje dimensionen, den sociala praktiken. Hur samlingsförvaltning som diskurs förhåller sig till den sociala praktiken bygger på relationen mellan texter och den diskursiva praktiken.113
Undersökningen är disponerad efter uppsatsens frågeställningar och arbetet är
uppdelat utefter de diskursiva praktiker som identifierats i undersökningen. I analysen av den textuella och diskursiva praktiken besvaras uppsatsens två första
frågeställningar. I den diskursiva praktiken diskuteras svaren från intervjuerna i
relation till de iakttagelser som gjorts utifrån policydokumenten. I analysen om
den sociala diskursen besvaras den tredje frågeställningen i relation till den tidigare forskningen kring samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad på forsknings- och universitetsbiblioteken.

Textanalys och den diskursiva praktiken
I detta avsnitt vävs resultatet från den textuella analysen samman med undersökningen av den diskursiva praktiken. Här görs en beskrivning och tolkning av samlingsarbetet på de granskade biblioteken. Resultatet från denna del utgör i sin tur
utgångspunkten för de element som inkluderas i den sociala praktiken som tas upp
i nästa avsnitt. Det är mellan den textanalytiska och sociala praktiken där den diskursiva praktiken finns där människor producerar och konsumerar text. Den diskursiva praktiken kan sägas fungera medierande mellan text och social praktik.
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Den textanalytiska och den diskursiva praktiken slås samman i denna analys i
syfte att lättare presentera de diskurser som förekommer i texterna. Detta görs för
att lättare analysera texterna i relation till den diskursiva praktiken. Resultatet från
detta avsnitt utgör i sin tur utgångspunkt för vilka element som tas upp i den sociala praktiken i nästa avsnitt. Den första delen används i ett försök att förklara bakgrunden till resonemangen i den sociala praktiken och att placera materialet i ett
större samhällsperspektiv.
Källmaterialet är tematiskt uppdelat i olika avsnitt utifrån de interdiskursiva
mönster som identifieras i textanalysen. Undersökningen inleds med textanalys
där betoningen ligger på modalitet för att granska graden av betoning och instämmande som uppfattas i texten. Winter, Jørgensen och Phillips menar att genom att göra en detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap
kan diskurserna kartläggas för att få en förståelse av hur dessa förverkligas textuellt.114
För att undersöka hur texterna konstruerar verklighetsförhållanden kring samlingsförvaltning har modalitet och metaforer använts. Här används modalitet för
att undersöka hur pass mycket talaren instämmer med innehållet i en uttryckt sats
samt hur representationer av verkligheten uppstår. Ordval och metaforer granskas
för att förstå hur texterna är strukturerade samt för att få en uppfattning om hur
verklighetsuppfattningen är konstruerad. Fairclough menar att användandet av
metaforer bidrar till att konstruera verkligheten.115 Citat har används för att underbygga den egna slutsatsen.
Vid genomgången av det empiriska materialet och de granskade bibliotekens
policydokument, framträder flera diskurser kring samlingsförvaltning. Samlingsförvaltning har identifierats som den överordnade diskursen med två underordnade diskurser. Utöver samlingsförvaltning som diskurs har även två andra diskurser urskilts: bevarandediskursen och användardiskursen. I den diskursiva praktiken ligger fokus på produktion och konsumtionen av text. Det skulle vara fullt
möjligt att dela upp samlingsförvaltningsdiskursen i flera interna diskurser. Dock
har ett avvägande gjorts att analysera samlingsförvaltning mera övergripande,
vilket kräver att de interna diskurserna inkluderas i analysen. Dock har det gjorts
ett undantag om bevarandet som diskurs så denna analyseras på ett djupare plan.
Användardiskursen lyfts även fram i relation till bibliotekens uppdrag och hur
detta påverkar samlingsuppbyggandet.

Samlingsförvaltningsdiskursen
Gemensamt för de texter som diskuteras i detta avsnitt är att de alla på ett eller
annat sätt talar om hur biblioteken arbetar med samlingsförvaltning. Genom text114
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analysen går det att urskilja att samlingar är en väsentlig del i bibliotekets syfte att
bistå med informationsförsörjning till det egna lärosätet. Vid genomgång av policydokumenten har följande aspekter och processer identifierats i deras arbete med
samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad: samlingar, bestånd, förvärv, gallring, bevarande samt informationsförsörjning.
Beskrivningarna av vad som innefattas i arbetet med samlingar på respektive
bibliotek skiljer sig åt. Aspekter som är gemensamt för de undersökta biblioteken
är hur de i förvärvspolicyer och medieplaner redogör för vilka aspekter som de
inkluderar i samlingsarbetet. Ordet samlingar återkommer frekvent i både dokumenten och intervjuerna.
Vokabulären inom den samlingsbyggande och förvaltande diskursen präglas
av samlingsrelaterade termer så som bestånd, förvärv, gallring och bevarande.
Utöver dessa har även vokabulärerna ”referenssamlingar” och ”specialsamlingar” identifierats i samband med samlingar. Ordet ”förvaltning” används inte direkt i det framtagna policydokumentet utan fokus ligger på benämningen samlingsuppbyggnad eller enbart benämningen samlingar. Detta kan förklaras enligt
Montano till den rådande begreppsförvirringen kring samlingsförvaltning och
samlingsuppbyggnad inom fältet bibliotek- och informationsvetenskap.116 En annan aspekt kan även vara att det saknas nationell forskning inom samlingsförvaltning inom fältet för biblioteks- och informationsvetenskap.
Hur begreppen samlingsuppbyggandet och samlingsförvaltningen lyfts fram i
de granskade dokumenten skiljer sig åt mellan bibliotekens framtagna policydokument. LUB är ett av få bibliotek som inkluderar vokabulären ”samlingsuppbyggnad” i sin förvärvspolicy. I LUB:s förvärvspolicy lyfts arbetet med samlingsuppbyggnad fram som en väsentlig del i verksamheten.
Syftet med föreliggande policy är att formulera inriktning och synsätt för bibliotekets samlingsbyggnad samt att säkerställa att universitetsbiblioteket i Lund samlar in tryckt material
[…] i enlighet med gällande pliktlagstiftning för att långsiktigt bevara och ge tillgång till den
samlade svenska tryckproduktionen.117

Den framtagna förvärvspolicyn för LUB fungerar som riktlinjer genom att bidra
med synsätt till arbetet med bibliotekets samlingsuppbyggnad. Här lyfts samlingsuppbyggandet fram i relation till det långsiktiga bevarandet och tillgängliggörandet av materialet. Anledningen till den utvecklade förvärvspolicyn och dess fokus
på samlingsuppbyggnad kan vara den pliktlagstiftning som LUB måste följa. Här
lyfts arbetet med samlingsuppbyggandet fram i relation till tillgången till materialet på biblioteket.
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I UUB:s förvärvspolicy kan vokabulären ”samlingsarbete” identifieras. UUB
talar om att samlingsarbetet ska bygga på ”kvalitet, konsekvens” och ”bredd i
samlingarna” där materialet utsätts för en saklig bedömning innan det införlivas i
samlingarna. Här kan samlingsarbetet identifieras som ett verktyg för att säkerställa och tillgodose att det finns material för framtida forskningsområden och
utbildning.
Förvärvsarbetet kan uppfattas utifrån policydokumenten och intervjuerna som
en väsentlig del i samlingsarbetet på universitetsbiblioteken. Alla av de undersökta biblioteken har sedan tidigare utformade förvärvspolicyer och medieplaner.
Förvärvspolicyn behandlar hur universitetsbiblioteken väljer att arbeta med förvärvsfrågor. Vid frågan om hur biblioteken arbetar med samlingsförvaltning väljer
respondenterna att lyfta fram förvärvspolicys och medieplanen som en viktig
aspekt i samlingsarbetet. Flera av de behandlade dokumenten handlar om vad som
”skall” göras, något som kan tolkas som en form av löften.
Förvärvsarbetet ska vara flexibelt och kunna anpassas till de förändringar som sker inom
Göteborgs universitet. Förvärvspolicyn skall vara ett stöd i detta arbete och bör uppdateras
regelbundet.118
Som riktlinje och stöd för Uppsala universitetsbiblioteks förvärvsverksamhet finns en övergripande förvärvspolicy samt förvärvsplaner för de ämnesinriktade enheterna. Dessa riktlinjer
klargör målen för förvärvsverksamheten för bibliotekspersonal, användare och samarbetande
institutioner och möjliggör ett konsekvent mediaurval och ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av medieanslagen.119
Förvärvet ska spegla den forskning och undervisning som bedrivs vid universitetet.120

Detta kan tolkas som att biblioteken vill visa sig handlingskraftiga genom att lova
ett antal åtgärder vid förvärvsarbetet. Här poängteras även att förvärvet skall
spegla forskningen och undervisningen på det egna lärosätet. Syftet med dessa
policydokument blir därmed att ge riktlinjer och förslag i verksamhetens arbete
med förvärvet där förvärvspolicyn i detta fall agerar som en biblioteksövergripande policy.
Något som är gemensamt för de framtagna policydokumenten är att fokus
läggs på att definiera vilken typ av material som förvärvas. En skillnad görs mellan det förvärvade materialets fysiska och digitala form. Det görs även en viss
prioritering av ett visst format. Bland annat använder LUB sig av förvärvskategorier för att lista prioriteringsgrad av förvärvat och sparat material. När det gäller
frågan om relevanta mediebestånd, går det att identifiera gallring i texterna som
118
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ett sätt för biblioteken att hålla samlingarna relevanta. Gallring och genomgång av
samlingarna är enligt LiUB en del av förvärvsarbetet.121
Genomgång och gallring av enhetsbibliotekens boksamlingar bör ske regelbundet och med
respekt för ovan angivna grundprinciper.122
Inaktuell och sliten kurslitteratur gallras regelbundet. Referenssamlingar och övriga samlingar
förnyas och gallras med viss regelbundenhet. Tidskrifter i tryckt form kan komma att gallras
vid övergången till elektroniskt format.123

Här går det tydligt att identifiera att gallring används för att skapa plats för nya
informationsresurser. Gallringen rättfärdigas i detta fall med att använda begreppet gallring och material tillsammans ord som ”inaktuellt” och ”sliten”. I UUB:s
förvärvspolicy används även ordet ”bör” som kan uppfattas som en uppmaning
till hur arbetet ska genomföras. I de granskade policydokumenten nämns relevanta
mediebestånd som ett alternativ för att rättfärdiga gallring av bibliotekssamlingar.
Gallringsfrågan har även identifierats i samband med samlingar med ett högt bevarandevärde:
Genomgång och gallring av universitetsbibliotekets tryckta och elektroniska bestånd (undantaget raritets- och specialsamlingar) bör ske regelbundet utifrån allmänna övergripande gallringskriterier med hänsyn till behov av eventuella avvikelser inom specifika ämnen.124

Här nämns raritets- och specialsamlingar i en bisats gällande vad som inte gallras.
Här används även ordet ”bör” som en uppmaning till att gallringen ska ske regelbundet och utifrån framtagna kriterier. Gallringsfrågan på de undersökta biblioteken bygger på samlingar av relevans, aktualitet och användning. Här går det att
uppfatta att gallringsfrågorna hänger samman med bevarandet i den bemärkelsen
att samlingar som fått ett specifikt värde inte gallras. Med ordvalet ”undantaget”
görs det en skillnad på olika typer av samlingar och vilket värde dessa tilldelas.
Kulturarvssamlingar och donationer och gåvor där bevarandet varit ett krav är en
av aspekter som lyfts fram som samlingar som inte gallras rutinmässigt. Enligt
intervjuerna med samlingsansvariga används gallring som ett verktyg för att skapa
relevanta mediebestånd. På SUB och LiUB sker detta i samråd med användningsstatistik och användarna själva medan UUB, LUB och GUB tillämpar en mer restriktiv gallringsprocess.
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Bevarandediskursen
Utifrån de policydokument och intervjuer som utförts har bevarandet av bibliotekssamlingar identifierats som en diskurs. Bevarandet är en väsentlig del i arbetet
med samlingsförvaltning på bibliotek men lyfts fram i detta avsnitt som en egen
diskurs. Vokabulärer inom bevarandediskursen präglas således av bevaranderelaterade termer. Hur bevarandet lyfts fram textuellt i de dokument som biblioteket
utformat skiljer sig åt mellan policydokumenten. Begreppet ”bevarande” används
i majoriteten av policydokumenten. Utöver begreppet ”bevarande” används ”utvärdering och underhåll av samlingar” (GUB och UUB), ”bevarandet av kulturarvet” (GUB och UUB), ”bevarandekrav” (SUB) och ”kulturarvets långsiktiga
bevarande” (LUB).
Uppsala universitetsbibliotek är ett forskningsbibliotek med ansvar att bygga samlingar med
kvalitet och kontinuitet för forskning, högre utbildning och bevarande av kulturarvet.125

Modaliteten här betonar bibliotekens ”ansvar” för bevarande av kulturarvet. Här
betonas även att UUB har ett ansvar att bevara kulturarvet. Här betonas även
biblioteket som subjekt för att lyfta fram bibliotekets ansvar som organisation.
Något som är intressant med de framtagna policydokumenten är att bevarandet
inte läggs över på specifika individer med bevarandekompetens. Bokvården
nämns inte i något av dokumenten men diskuteras i intervjuerna. När det gäller
vem som har ansvaret för bevarandefrågor på biblioteken väljer GUB att lyfta
fram subjektet ”vi” som bibliotek när de diskuterar bevarandefrågor på biblioteket.
Vi har ett ansvar att bygga samlingar med kvalitet och kontinuitet för forskning, högre utbildning och bevarande av kulturarvet.126

Textens modalitet betonar starkt de uppgifter som biblioteket har genom formuleringar som ”vi har ett ansvar”. Begreppet kan uppfattas som att det är biblioteket
som organisation som ansvarar för bevarandet av kulturarvet. Här väljer GUB
tydligt markera att arbetet med bevarandefrågor är något som biblioteken som
organisation ansvarar för. GUB är ett av biblioteken som har det som kärnuppdrag
att vårda och tillgängliggöra kulturarvet. Detta kan kopplas samman med att bevarandet av samlingar på universitetsbibliotek är en av deras kärnverksamheter för
att uppfylla deras primära syfte att bidra med informationsförsörjning för deras
användare. En annan aspekt som dyker upp i dokumenten är att bevarandet sker i
huvudsak på grund av samlingarnas kulturhistoriska värde som kulturarv. Följande står med i LUB:s förvärvspolicy:
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Vidare ska policyn vara ett ramverk för skötsel och utveckling av bibliotekets totala bestånd,
för kulturarvets långsiktiga bevarande samt för ett effektivt utnyttjande av anslagen. 127

Här lyfts ”kulturarvets långsiktiga bevarande” fram i relation till bibliotekens
förvaltande uppgift. Kulturarvet uppfattas som ämnesområdet när man talar om
samlingar och objekt som har ett kulturhistoriskt värde för nutiden och framtida
forskning. Vid diskussioner kring kulturarvet talas det i samband med bevarande
och tillgängliggörandet för framtiden. Anledningen till att något bevaras är att det
har ett kulturhistoriskt värde. Kulturarvet anses vara den huvudsakliga anledningen till utformandet av policydokumenten på institutionerna för att säkerställa det
långsiktiga bevarandet av kulturarvet. När det gäller kopplingen att bevarande
sker på grund av materialets kulturhistoriska värde är det enbart tre av universitetsbiblioteken som lyfter fram detta i sin förvärvspolicy och intervjuer. Både
LUB, GUB och UUB lyfter fram att de har ansvaret att bygga samlingar med kvalitet och kontinuitet både för forskning och utbildning och för bevarandet av kulturarvet. De flesta bibliotek är överens om att vikten att bevara samlingarna hör
samman med den framtida forskningen.
Vid frågan om hur biblioteken arbetar med att bevara sina samlingar var det
enbart samlingsansvariga på LUB och UUB som nämnde bevarandet i samband
med specifika yrkeskategorier. Konservatorer nämns som en specifik yrkeskategori som arbetar med bevarandefrågor. De nämner även i intervjuerna att LUB
och UUB är de bibliotek som har utformade riktlinjer för hur äldre material ska
förvaras och hur lokaler ska utformas för att säkerställa bevarandet. Att det enbart
är LUB och UUB som har specifika yrkeskategorier och utformade riktlinjer för
bevarandet av samlingarna kan hänga samman med att de är kopplade till äldre
lärosäten med stora raritetssamlingar. Äldre lärosäten med stora samlingar av
äldre material som LUB och UUB har sedan länge utvecklade bevarande– och
kulturarvsavdelningar med anställda med kompetens inom bevarandefrågor.
En aspekt som berör skälet till bevarandet på universitetsbiblioteket är att
samlingarna ska vara aktuella för både samtida och framtida forskning. Här går
det att tydligt se hur relevanta mediebestånd styr arbetet med både gallring och
bevarandefrågor. Både LiUB och SUB talar om relevanta mediebestånd som ska
styras av användarbehov och efterfrågan. I andra hand kommer eventuella bevarandekrav och lokalutrymmen.
Stockholms universitetsbibliotek eftersträvar ett relevant mediebestånd som är i balans med
våra användares efterfrågan och användning av materialet, samt eventuella bevarandekrav
och hänsyn till lokalutrymme och logistikhantering.128
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Här görs en skillnad på viljan att bevara något på grund av det kulturhistoriska
värdet till att vara en överenskommelse av bevarande vid förvärv av gåvor med
externa parter. Både LiUB och SUB lyfter fram i deras förvärvspolicy och LiUB:s
gallringspolicy om ett bevarandekrav i samband med förvärv av gåvor och inte är
något som sker kontinuerligt i deras egna samlingar. GUB talar om användningsstatistiskt användning för att avgöra låg och hög användning av material.
Universitetsbiblioteket utvärderar och underhåller regelbundet samlingarna med hjälp av
bibliometri och användningsstatistik, för att på bästa sätt utnyttja resurser och lokaler.129

Här lyfts ”utvärderar”, ”underhåller” och ”på bästa sätt” fram som bibliotekens
ansvar gentemot samlingarna. Vid intervju med samlingsansvarig på GUB menar
de att tankesättet med att använda sig av statistiskt underlag för relevanta mediebestånd kan vara problematisk för äldre samlingar inom humaniora. Värdefulla
titlar inom humaniora har vanligtvis låg användning och äldre, sällan använda
titlar innebär oftast nytt källmaterial som kan bidra till ny forskning.
Något som dyker upp i både förvärvspolicyn och intervjuerna är hur specifika
samlingar får ett högre bevarandevärde än andra. Det talas om raritets- och specialsamlingar i samband med samlingar av vikt som inte gallras regelbundet (SUB,
UUB, LUB). GUB talar om att sprida en medvetenhet om värdet i samlingarna
som ett effektivt sätt att förhindra gallringar.
LiUB och SUB är de bibliotek som inte specifikt lyfter fram kulturarvet i
samband med bevarandet. Dock talar båda biblioteken om specifika samlingar
som har ett högre bevarandevärde och detta specifikt i samband med gallringsfrågor. Bland annat lyfter SUB fram att raritets- och specialsamlingar har ett högre
värde än övriga samlingar genom att hävda att dessa inte gallras. Både LiUB och
SUB lyfter även fram att samlingar som inrättats som gåvor inte gallras.

Användardiskursen
Vid analysen av samlingsförvaltningsdiskursen och bevarandediskursen har ytterligare en diskurs identifierats: användardiskursen. Användarna är en stor del i
samlingsförvaltningen. Vid granskningen av policydokumenten och intervjuerna
har en tydlig användardiskurs identifierats. När det gäller samlingsförvaltning på
universitetsbibliotek är det enligt Clayton och Gorman i huvudsak användarbehovet som styr hur biblioteket arbetar med samlingsförvaltning.130 En aspekt som
inkluderas i användardiskursen är tillgänglighetsperspektivet. Det talas om att det
huvudsakliga syftet med formulering av förvärvspolicyn är för att tillgängliggöra
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materialet för användarna. Detta sker i synnerhet i samband med val av elektronisk media vid förvärv.
Elektroniska utgåvor av tidskrifter föredras för att underlätta tillgängligheten för våra användare.131
Vi eftersträvar enkla beställningstjänster och väljer i första hand elektroniskt medieresursformat för att så snabbt som möjligt tillhandahålla, tillgängliggöra och synliggöra efterfrågade
medieresurser.132

Vokabulärer som går att urskilja när det gäller användare i de utvalda policydokumenten är ”användare” samt ”målgrupper”. Användargrupperna i policydokumenten delas upp utefter bibliotekens prioritet till dessa. Vokabulärer som går att
urskilja här är ”institutioner” ”studenter” ”lärare” och ”forskare”. Det som
tydligt går att urskilja är att studenter, forskare och lärare är de grupper som
nämns oftast. GUB väljer att fokusera på institutioner och forskare som den primära användargruppen men nämner även studenter och externa som användargrupper.
Vi strävar efter ett förvärv i samarbete med universitetets institutioner och forskare.133

Nationalencyklopedin definierar ”sträva” som ”att anstränga sig för att
uppnå visst önskat tillstånd”.134 Här används benämningen ”sträva efter” för att
lyfta fram viljan av ett samarbete mellan bibliotek och det egna lärosätet. Förhållandet mellan biblioteken och dess användare är även något som framkommer i
policydokumenten. Förvärvspolicyn på majoriteten av biblioteken vänder sig
främst till användarna men det använda fackspråket i dokumenten tyder på att
fokus har legat på personalanvändning.
De aktörer som i huvudsak porträtteras i de granskade policydokumenten är
biblioteksanvändarna som är knutna till biblioteket. De användare som primärt
identifieras i dokumenten är institutioner, lärare, studenter och forskare. Allmänheten som användargrupp är mera undangömd i policydokumenten. Varför texterna är användarorienterade kan bero på att de valda biblioteken alla är statliga och
har skyldighet att tillgängliggöra sitt material. UUB väljer att väljer att definiera
vem policydokumenten är för:
Dessa riktlinjer klargör målen för förvärvsverksamheten för bibliotekspersonal, användare
och samarbetande institutioner och möjliggör ett konsekvent mediaurval och ett ändamålsenligt och effektivt utnyttjande av medieanslagen.135
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Förhållandet mellan bibliotek och dess användare skildras i dokumenten. Vilken
roll användarna har i universitetsbibliotekens verksamhet skiljer sig åt. SUB och
LiUB fokuserar på ett användarstyrt förvärvsarbete.
För att uppnå detta mål bedriver universitetsbiblioteket ett uttalat efterfråge-och behovsstyrt
förvärvs-och beståndsarbete. Detta innebär att våra primära användare genom sina beställningsförslag och sitt användande av medieresurserna är delaktiga dels i urvalet av medieresurser som införskaffas, dels i hur vi förnyar, avslutar och gallrar medieresurser utifrån användning och efterfrågan.136
Förvärvet ska i möjligaste mån styras av efterfrågan. Samlingarna ska byggas upp i en nära
dialog med användarna.137
Vårt mål är att förvärva alla typer av medier som kan efterfrågas i vetenskapliga sammanhang
och särskilt för forskningen på Göteborgs universitet. Restriktioner kan dock finnas för vissa
typer av material”.138

Här är det användarnas behov och önskemål som ligger i fokus. Här blir det tal
om ”efterfrågan”, ”delaktighet” ”beställningsförslag” som tillskriver användarna
ett ansvar i förvärvsprocessen. Användarna får därmed en betydligt större roll med
att påverka verksamheten. Att det är användarnas behov och önskemål som står i
fokus går att urskilja i LiUB och SUBs förvärvspolicy. De bibliotek som väljer att
fokusera på användarna i arbetet med samlingsuppbyggnad är de yngre lärosätena
LiUB och SUB med relativt unga samlingar. SUB lyfter fram i sin medieplan att
medieförsörjningen på SUB är användarstyrt.
En av universitetsbibliotekets viktigaste strategier är att ge våra användare snabb åtkomst till
efterfrågade medieresurser. Målet är att de medieresurser som behövs levereras på kortast
möjliga tid och i nära dialog med våra användare. För att uppnå detta mål bedriver universitetsbiblioteket ett uttalat efterfråge- och behovsstyrt förvärvs- och beståndsarbete.139

Här väljer man att fokusera på att ha en dialog med användarna. Varför LiUB och
SUB väljer att explicit lyfta fram ett användarstyrt perspektiv kan hänga samman
med att dessa bibliotek är relativt unga i jämförelse med de andra äldre och mer
etablerade biblioteken.
Användarperspektivet är en väsentlig del i bibliotekens samlingsarbete och
kan kopplas samman med universitetsbibliotekens huvudsakliga syfte att arbeta
med informationsförsörjning till det egna lärosätet. En av anledningarna till detta
är att användarna på snabbast möjliga vis ska få tillgång till efterfrågat material –
något som båda respondenterna från LiUB och SUB väljer att lyfta fram i inter136
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vjuerna. Här ligger fokus på informationsförsörjning för forskare, studenter och
lärare snarare än samlingsuppbyggnad. Mediebestånden förändras utefter bibliotekens förutsättningar och genom det förändrade kravet från lärosätet. Elektroniska resurser prioriteras enligt SUB ”för att så snabbt som möjligt tillhandahålla,
tillgängliggöra och synliggöra efterfrågade resurser”.

Den sociala praktiken
I detta avsnitt kopplas de iakttagelser som gjorts i det tidigare avsnittet om den
textuella och diskursiva praktiken samman med den tidigare forskningen för att
undersöka hur biblioteken ställer sig till en nationell samlingspolicy. När det gäller den tidigare forskningen har fokus legat på generella trender för att svara på
den tredje frågeställningen om bibliotekens inställning till en nationell samlingspolicy. Utöver den tidigare forskningen används de intervjuer som gjorts med
samlingsansvariga på de undersökta biblioteken.

Samlingsförvaltning i en digital tid
I de granskade policydokumenten och utförda intervjuerna framkommer det en
strävan att utforma tydliga direktiv och rutiner kring samlingsförvaltning bland de
granskade biblioteken. En av intervjufrågorna berörde om biblioteken har någon
formulerad samlingspolicy och vilka för- och nackdelar de ser med att ha en utformad samlingspolicy. Som tidigare nämnt saknas det framtagna och förankrade
samlingspolicyer på respektive bibliotek. I samband med KB:s arbete med samlingsuppbyggnad har flera av de undersökta biblioteken påbörjat arbetet med att
formulera samlingspolicyn som lyfter fram hur biblioteken förvärvar, bevarar och
tillgängliggör sina samlingar. Detta kan kopplas samman med Elkingtons syn på
att samlingsförvaltning på forskningsbiblioteken består av operativa strukturer och
policyer för att säkerställa att materialet som finns på biblioteken tillgängliggörs i
samband med ett användarbehov uppstår.140
Hur arbetet med samlingsförvaltningen ser ut på de granskade biblioteken
skiljer sig åt. Biblioteken med större och äldre samlingar har betydligt fler utformade riktlinjer för arbetet med samlingar i jämförelse med de yngre biblioteken.
Varje granskat universitetsbibliotek har en framtagen policy för hur förvärvet
skall genomföras. I nuläget håller UUB och GUB på med att formulera en samlingspolicy. Det finns en önskan om en ökad samverkan kring bevarande, något
som bottnar i idén att inget bibliotek har möjlighet att spara allt material men att
man samtidigt vill försäkra sig om en god spridning och bredd i materialet som
140
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bevaras. LUB lyfter fram hur en samlingspolicy skulle kunna fungera som ett
ramverk för utveckling och skötsel av bibliotekets totala bestånd:
Policydokumenten anger inriktning och synsätt för bibliotekets samlingsuppbyggnad. Genom
den säkerställs långsiktigt bevarande liksom tillhandahållande av samlingar.141

Bland annat lyfter UUB fram att de har fyra policydokument som fungerar som
underlag för deras samlingsförvaltning. Dessa är förvärvspolicyn, gallringspolicy,
övergripande riktlinjer för magasinering samt en mediepolicy. Andra bibliotek
väljer istället att utgå från förvärvspolicyn som skriftligt underlag för samlingsarbetet.
Samlingsförvaltning på universitetsbiblioteken är enligt Montano en graduell
process som styrs av interna och externa faktorer för att forma samlingen och
verksamheten. Samlingarna har med tiden fått utstå förändringar i form av expansion och förändring av bibliotekens traditionella aktiviteter där samlingsbyggandet har fått lämna plats åt användarna och deras tillgång till informationsresurser. Dessa förändringar har i sin tur påverkat principerna och praktiken bakom
bibliotekens samlingsförvaltning.142 Här är det viktigt att poängtera att förutsättningarna för de olika biblioteken skiljer sig åt, vilket även blir synligt i deras samlingsarbete.
Något som kan påverka möjligheten för en nationell samlingspolicy är att
biblioteken alla har olika förutsättningar. De digitala resurserna i form av databaser, e-böcker och tidskrifter bidrar även till ett mera användarstyrt förvärv där
användarna kan föra en större talan när det gäller bibliotekets resurser. Med ett allt
större digitalt fokus när det gäller biblioteksresurser är det lätt hänt att det digitala
tar allt mera plats på bekostnad av det analoga materialet. Något som Muhonen,
Saarti och Vattulainen tar fram i sin undersökning om hur Finlands tidigare utformade nationella samlingspolicy förändrades i takt med digitaliseringen. Enligt
Muhonen, Saarti och Vattulainen skulle en nationell samlingspolicy vara lämpad
för det trycka materialet. Med allt mer digitaliserat material och digitala resurser
var den gamla samlingspolicyn inte längre aktuell.143 Den tidigare nationella samlingspolicyn som Finland tillämpat visar på hur förändrade förutsättningar påverkar möjligheten för ett nationellt arbete med samlingar när digitala medier blir en
allt större del av samlingarna.

Bevara för att tillgängliggöra
Vid analys av texterna framgår det att bevarandet av bibliotekssamlingar på respektive bibliotek inte enbart görs för att bevara samlingarna, utan att bevarandet
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hör samman med tillgängliggörandet. Detta kan kopplas till Clayton och Gormans
beskrivning av bevarande som samlingsbegreppet för aktiviteter som är associerade med förvaltningen av resurser och bevarandet av information.144 Resonemanget kan kopplas samman med bibliotekens huvudsakliga syfte att bidra med
informationsförsörjning till användarna i nutid och framtid. Vid frågan om vad
biblioteken ansåg som viktigast vid bevarandet av samlingarna var tillgänglighet
en av de drivande faktorerna:
Det viktiga är inte bevarandet i sig (utom för specialsamlingar), utan att materialet vi bevarar
ska vara till nytta för studier och forskning.[…]Bevarandet kräver mer än bara en hyllplats i
ett magasin – det krävs att materialet är sökbart och tillgängligt.145

Något som även är intressant är hur UUB är det enda biblioteket som talar om
digitalt bevarande i jämförelse med andra bibliotek vars förvärv fokuserar på digitalt material. GUB poängterar även att det är svårt att veta vad som är relevant om
några år, vilket bidrar till vikten av att bevara samlingarna i sin helhet. Vid frågan
om varför något material ska bevaras och vad som är viktigt att bevara, poängterar
samlingsansvarig på GUB:
[…]våra samlingar är oumbärligt källmaterial för de flesta av våra forskare inom humaniora.
Som jag nämnt så är det svårt att veta vilket material i samlingarna som kommer att vara detta
källmaterial om 5 år, om 10, år, om 20 år. Men vi vet att en mycket stor del av samlingar inte
finns på andra platser i Sverige, och definitivt inte samlat på detta sätt. Därför är det viktigt att
bevara det som finns för att försäkra oss om att den framtida forskningen har ett relevant och
omfattande källmaterial. Samlingar sett som en helhet bildar även ett kulturarv.146

Här ligger betoningen på att samlingar som helhet räknas som kulturarv. I samband med tillgängliggörandet av materialet talas det även om synliggörande.
Material som inte synliggörs kan inte tillgängliggöras och skapar istället enligt
samlingsansvarig på UUB så kallade ”osynliga samlingar”. Om biblioteken inte
arbetar med tillgängliggörandet finns risken att samlingarna istället bara tar plats.
Genom att tillgängliggöra materialet genom digitalisering och öka synlighet i kataloger ökar detta i sin tur användningen. I SUB:s Medieplan lyfts tillgängliggörandet fram utifrån de arbetsmoment som inkluderas i samlingsförvaltningen.
Gkinni poängterar att hur materialet tillgängliggörs är upp till varje institution
och att arbetet kring tillgängliggörandet av den dokumenterade historien är beroende av evidensbaserat förvaltarskap och samlingsvård.147 Bee poängterar att det
är möjligt att bevara alla fysiska artefakter på biblioteken är omöjligt men att arbeta med beslut om vad som ska bevaras och i vilket format kräver en förståelse
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kring värdet av det ursprungliga formatet.148 Här får frågan om relevanta bestånd
och bevarandet av kulturarvet en allt större betydelse i samlingsarbetet för att säkerställa material för den framtida forskningen.
En översyn av pliktlagstiftning är något som poängteras i samband med nationella riktlinjer för samlingsarbetet. I och med pliktlagstiftningen är förutsättningarna för bevarandet olika mellan de granskade biblioteken. Till skillnad från
de andra granskade biblioteken har LUB ett lagstadgat krav att bevara sina samlingar. Förvärvspolicyn används därmed för att säkerställa att arbetet med samlingsuppbyggnaden på LUB sker i enlighet med gällande pliktlagstiftning för att
långsiktigt bevara och tillgängliggöra den svenska tryckproduktionen. I intervjun
med samlingsansvarig på LUB poängteras det hur mycket pliktlagstiftningen påverkar samlingsarbetet. Enligt samlingsansvarig styr pliktlagstiftningen hur samlingarna uppbyggs när det gäller de svenska samlingarna. Anledningen till detta är
att Kungliga bibliotekets och LUB:s samlingar skall spegla varandra. LUB ska
bevara ett exemplar av allt svensk tryck för samtid och framtid, det så kallade nationella reservexemplaret.
Vidare ska policyn vara ett ramverk för skötsel och utveckling av bibliotekets totala bestånd,
för kulturarvets långsiktiga bevarande samt för ett effektivt utnyttjande av anslagen.149

LUB:s samlingsansvariga poängterar även att det praktiska arbetat med att bevara
samlingarna utförs av deras konservator som arbetar strategiskt för att skapa goda
förutsättningar för bevarande i både magasin och genom utformandet av rutiner
och regelverk vid hantering av material.

Nationell samlingspolicy
Majoriteten av informanterna var positivt inställda till att ha en utformad samlingspolicy. Att ha en utformad samlingspolicy ansågs vara fördelaktig ur synpunkten att säkerställa arbetet med samlingarna. Tanken kan kopplas samman
med Gkinnis poäng att en bevarandepolicy är essentiell för att organisera och utvärdera bevarandestatus och institutionella behov på biblioteken.150 En framtida
nationell samlingspolicy för bevarande av det tryckta materialet är enligt UUB
aktuellt för många lärosäten i Sverige. Dock kan en formulerad och gemensam
nationell samlingsförvaltning vara svår att åstadkomma:
De stora lärosätena har så olika mål med sina samlingar så det kan nog bli svårt att ha en gemensam samlingsförvaltning för alla. Däremot skulle det vara bra med en ökad tydlighet
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kring KB:s roll och hur lärosätena kan förhålla sig till bevarande och tillgängliggörande på
KB. 151

Här lyfts bibliotekens olika mål med sina samlingar fram som anledning till att en
nationell samlingspolicy inte skulle vara aktuell. Dock framgår det att det finns ett
behov av en nationell samordning och samordnare kring bevarandefrågor och tillgängliggörande. Men hur detta ska samordnas är inte tydligt.
En annan aspekt där en nationell samlingspolicy vore relevant är hur man förhåller sig till det digitala materialet på biblioteken. Det finns sedan tidigare en
nationell strategi för digitalt bevarande men det finns fortfarande ett behov av att
definiera arbetet ytterligare på universitetsbiblioteken, något som talar om de digitala resursernas komplexitet.
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Slutdiskussion
Det huvudsakliga syftet med denna uppsats har varit att utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur statliga universitetsbibliotek arbetar med samlingsförvaltning samt hur de väljer att bevara och tillgängliggöra sina kulturhistoriskt
värdefulla samlingar. Uppsatsen har kartlagt och gett en överblick över hur universitetsbiblioteken väljer att arbeta med samlingsförvaltning på institutionerna
genom att granska deras existerande policyer och medieplaner. Fokus har legat på
att granska hur biblioteken har valt att uttrycka bevarandet i sina policydokument.
Målet har varit att avgöra om det är aktuellt med en samlingspolicy och en
nationell policy kring samlingsförvaltning för universitetsbiblioteken. Uppsatsen
ämnar svara på följande frågeställningar:
•

Hur arbetar universitetsbiblioteken med samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad utifrån sina framtagna policydokument?

•

Hur arbetar universitetsbiblioteken med att bevara sina samlingar utifrån
sina framtagna policydokument?

•

Vilken inställning till en nationell samlingspolicy kring samlingsförvaltning har de granskade biblioteken?

Uppsatsen har byggt på ett diskursanalytiskt perspektiv för att studera diskursiva
konstruktioner som förekommer beträffande hur universitetsbiblioteken arbetar
med samlingsförvaltning ur ett bevarandeperspektiv. Faircloughs kritiska diskursanalys har varit lämplig både som teori och metod beträffande analysen av källmaterialet.

Hur biblioteken arbetar med samlingsförvaltning
Den första frågeställningen handlar om hur de valda universitetsbiblioteken arbetar med samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad i förhållande till sina framtagna policydokument. Analysen har visat att det förekommer flera diskurser i
källmaterialet men att fokus har legat på samlingsförvaltning som övergripande
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diskurs som uppfattats som representativ. Utöver detta har två andra diskurser
identifierats i texterna: bevarandediskursen och användardiskursen.
Något som påverkat analysen är bristen på utformade samlingspolicyer på de
granskade biblioteken. De undersökta biblioteken har istället utformade förvärvspolicyn och medieplaner som fungerar som riktlinjer för deras samlingsarbete. Detta har bidragit till att det varit betydligt svårare att bilda sig en övergripande bild av samlingsarbetet på de granskade biblioteken. Istället har intervjuerna fått agera som komplement för att förstå hur biblioteken valt att arbeta med sin
samlingsförvaltning. Dock ligger samlingspolicyer i tiden och utifrån intervjuerna
med samlingsansvariga är det flera av biblioteken som är i färd med att sammanställa en skriftlig samlingspolicy.
När det gäller hur de granskade universitetsbiblioteken valt att arbeta med
samlingsförvaltning, går det att urskilja att arbetet inte är fastställt. Vad som kan
urskiljas i texterna är att till arbetet med samlingsförvaltning har universitetsbiblioteken valt att fokusera på aspekterna som bidrar till informationsförsörjningen.
Något som hör samman med bibliotekens övergripande syfte att förse det egna
lärosätet med informationsförsörjning. I arbetet med att förse sina användare med
informationsförsörjning har några aspekter identifierats i bibliotekets arbete för att
uppnå detta. Förvärv, bevarande och relevanta mediebestånd är några faktorer
som lyfts fram.
De granskade universitetsbiblioteken har alla utformade och skriftliga policydokument som berör arbetet med samlingar där fokus legat på förvärvet. Något
som konstaterats är att arbetet med samlingsförvaltningen inte är definierat på
universitetsbiblioteken. Vid intervjuerna och genomgången av bibliotekens policydokument har det varit genomgående att begreppet samlingsförvaltning inte
använts, något som kan kopplas till den rådande begreppsförvirringen mellan
samlingsförvaltning och samlingsuppbyggnad som Montano samt Clayton och
Gorman lyfter fram. LUB har varit enda bibliotek som definierat samlingsuppbyggnad i sitt policydokument, något som kan kopplas med deras skyldighet att
följa pliktlagstiftningen.
Den andra frågeställningen handlar om hur universitetsbiblioteken arbetar
med att bevara sina samlingar utifrån framtagna policydokument. Något som
identifierats i hur universitetsbiblioteken väljer att arbeta med samlingsförvaltning
och i synnerhet bevarandet av sina samlingar är att bibliotekens specialsamlingar
spelar en stor roll i samlingsuppbyggnaden. Äldre lärosäten med väl etablerade
och äldre samlingar har en tendens att mera noggrant arbeta med bevarandet av
sina samlingar till skillnad från de yngre lärosätena där fokus legat på informationsförsörjning. De yngre biblioteken väljer att ha ett mera användarstyrt förvärv
där relevanta mediebestånd styr samlingsuppbyggandet. Montano menar att samlingsförvaltningen på universitetsbiblioteken styrs av interna och externa faktorer

50

för att forma samlingen och verksamheten.152 Biblioteken således forma sin verksamhet utifrån de förutsättningar och skyldigheter de har till användarna.
Den tredje frågeställningen berör hur universitetsbiblioteken ställer sig till en
möjlig nationell samlingspolicy. I nuläget saknas konkreta förslag till hur ett nationellt samarbete skulle kunna se ut. Majoriteten av respondenterna var positivt
inställda till att ha en utformad samlingspolicy då detta ansågs vara fördelaktig ur
synpunkten att säkerställa arbetet med samlingarna. Dock var det otydligt hur
denna skulle utformas och vad en nationell samlingspolicy skulle innehålla. Enligt
Gkinni är formandet av bevarandepolicy viktigt för att organisera och utvärdera
bevarandestatus och institutionella behov på biblioteken.153 Några av förslagen i
intervjuerna var formandet av nationella bokdepåer eller en ämnesvis uppdelning
av bevarandeansvaret mellan lärosätena. Ett annat förslag vore att biblioteken går
tillbaka till något som liknande det gamla ”ansvarsbiblioteken” där biblioteken
hade ett utpekat ansvar för att bevara specifika ämnen. Dock fallerar diskussionerna oftast på grund av de olika lärosätenas olika uppdrag. Detta kan bland annat
kopplas samman med LUB:s uppdrag och skyldighet mot pliktlagstiftningen att
bevara pliktexemplar.
Att biblioteken inte sedan tidigare har formulerade samlingspolicyn kan bidra
till svårigheterna att tillämpa detta i ett senare skede. Hunt menar att äldre samlingspolicyer som baserats på det analoga materialet har tvingats genomgå förändringar för att vara bättre lämpade för det elektroniska materialet. Samtidigt har
forskningsbiblioteken förflyttats sig från att tidigare varit samlingsfokuserade till
att ha blivit mera innehållscentrerade. I utformandet av nya samlingspolicyn är det
av vikt att dessa är relevanta för bibliotekens existerande samling. Hänsyn bör tas
till både de elektroniska resurserna och de äldre samlingarna som har helt andra
förutsättningar för bevarande.
Istället för en utformad samlingspolicy kan generella riktlinjer för olika typer
av bibliotek inom den offentliga sektorn tjäna som ramverk och vägledning på
nationell nivå. Dock blir detta problematiskt med de olika bibliotekstyperna och
deras uppdrag. En nationell samlingspolicy skulle antingen medföra konstruktiv
tydlighet eller likriktning och upprepning. Dock kan det konstateras utifrån de
intervjuer som utförts att det finns ett behov att tydliggöra och undersökas gällande arbetet och samarbetet mellan biblioteken, deras fjärrlånehantering, beståndsutformning och hantering av digitalt material. Samlingsansvariga på LUB är
även noga med att poängtera att det finns ett behov av en översyn av pliktlagstiftningens roll i den nationella biblioteksstrategin. En nationell samordning för bevarandeåtgärder av det gemensamma kulturarvet är även av intresse.
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Informationsförsörjning eller samlingsuppbyggnad?
I analysen av universitetsbibliotekens framtagna policydokument går det att urskilja en tydlig användardiskurs. Vid analys av texterna framgår det att bevarandet
av bibliotekssamlingar på respektive bibliotek inte enbart görs för att bevara samlingarna, utan att bevarandet hör samman med tillgängliggörandet av materialet.
All verksamhet på universitetsbiblioteken präglas av ett användartänkande. Resonemanget kan kopplas samman med bibliotekens huvudsakliga syfte att bidra med
informationsförsörjning till användarna i nutid och framtid. Något som tydligt
skiljer sig åt mellan de äldre etablerade universitetsbiblioteken och de yngre universitetsbiblioteken är hur arbetet med samlingsuppbyggandet ser ut.
I de formulerade förvärvspolicyerna går det att urskilja att de yngre biblioteken väljer att arbeta med informationsförsörjning i högre grad i jämförelse med
de äldre biblioteken. De yngre bibliotekens medieförvärv är betydligt mer användarstyrt än de äldre bibliotekens. Om biblioteken har ett media- eller användarfokus är beroende av bibliotekens historia. Här går det tydligt att urskilja att de
yngre biblioteken som LiUB och SUB valt att fokusera på sitt huvudsakliga uppdrag att bidra med informationsförsörjning till det egna lärosätet. LiUB:s användarstyrda medieförvärv kan kopplas samman till deras historia att tidigt tillgängliggöra material till användarna via datoriseringen. Bruksbiblioteken skulle snabbt
tillhandahålla information till sina användare. Grunden för medieförsörjningen på
SUB och LiUB har legat på material som är lättillgängligt för användarna.
Ett användarstyrt medieförvärv kan vara aktuellt för samtiden men kan ha
konsekvenser för framtida forskning och studier. Här är det av vikt att tänka på
framtida behov av forskningsmaterial för att säkerställa att biblioteken förblir fortsatt aktuella i framtiden.
Biblioteken som fortfarande har samlingar i fokus har vanligtvis en större
samling äldre material som är i behov av en formulerad samlingspolicy. Bland
annat har UUB som Nordens äldsta bibliotek en stor samling äldre material och
LUB har skyldighet enligt pliktlagstiftning att bevara allt pliktmaterial. GUB har
som ett av biblioteken i sitt uppdrag att tillgängliggöra och bevara kulturarvet för
framtida forskning. Dessa förutsättningar ställer kravet på biblioteken att ha en
formulerad bevarande- och samlingspolicy.
Det finns en tydlig skillnad mellan samlingarnas behov och institutionernas
uppdrag. Varför detta skiljer sig åt kan kopplas till Elkingtons syn på att äldre
etablerade forskningsbibliotek med större och unika samlingar har en tendens att
investera mer i bevaranderelaterade aktiviteter då det i deras uppdrag tenderar att
inkludera ett krav av långsiktigt bevarande och tillgängliggörande av samlingarna.154 Montano menar även att samlingarna och deras roll har förändrats i takt
med att bibliotekens traditionella aktiviteter med samlingsuppbyggnad har fått
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lämna plats åt användarna och deras tillgång till informationsresurser. Den förändrade rollen är något som har påverkat samlingsförvaltningen.155 Biblioteken med
större och äldre samlingar har ett annat ansvar att bevara kulturarvet för framtida
forskning.
Det bevarandeåtgärder som biblioteken tillämpar har som i huvudsakligt syfte
att bevara för att fortsatt kunna tillgängliggöra materialet. Något som kan kopplas
samman med resonemanget att bibliotekens huvudsakliga syfte är att bidra med
informationsförsörjning till användarna i nutid och framtid. Det kan konstateras
att tillvägagångssätten skiljer sig åt men att det huvudsakliga syftet är tydligt: att
säkerställa att användarna får tillgång till information idag och i framtiden.

Avslutande diskussion och framtida forskning
Biblioteken i dag står inför en stor förändring. Från att tidigare varit en plats dit
användarna kommer för att få tag på information får biblioteken idag tävla med
andra resurser på nätet. Detta har bidragit till att biblioteken fått anpassa sin verksamhet där betydligt större resurser ges till det digitala materialet. Ett användarorienterat förvärv har även till en viss grad ersatt det gamla samlingsuppbyggandet. Arbetet med att förtydliga bibliotekens mål med samlingarna vore önskvärt
från bevarande och tillgänglighetssynpunkt.
Arbetet med samlingsuppbyggnad och samlingsförvaltning på universitetsbiblioteken är rätt i tiden. Flera universitetsbibliotek har en påbörjad process för att
formulera samlingspolicyer och Kungliga biblioteket har som nationell samordnare påbörjat två utredningar om samlingsuppbyggandet på landets forskningsbibliotek. Att ha en anpassad samlingsförvaltning och samlingspolicy är några verktyg som kan användas för att säkerställa att samlingarna fortsatt bevaras och tillgängliggörs på landets universitetsbibliotek.
De granskade biblioteken talar om informationsförsörjning som bibliotekens
primära syfte och att bevarande är något som kommer i andra hand. Något som
kan kännas motsägelsefullt då bevarandet av samlingar hänger samman med att
möjliggöra och tillgängliggöra materialet i framtiden. Resonemanget kan kopplas
till hur Salvador Muñoz Viñas definierar bevarande som att låta någonting vara
som det är utan att förändra det på något vis men samtidigt förlänga livet på kulturarvet.156
För att säkerställa att materialet på universitetsbiblioteken finns att tillgängliggöra för framtida forskning krävs att universitetsbiblioteken kontinuerligt arbetar med att bevara sina samlingar. Den användarstyrda mediediskursen på en del
av universitetsbiblioteken riskerar även att konkurrera med bevarandet av resurser
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som inte nödvändigtvis är aktuella för tillfället. Gallring sker bland annat baserat
på användningsstatistik och inte utefter det kulturella värdet och relevansen för
framtida forskning, något som flera samlingsansvariga är tydliga med att poängtera.
Ett nationellt samarbete kring samlingsfrågor för universitetsbiblioteken är
enligt informanterna av intresse men hur detta ska formuleras och implementeras
är inte självklart. Enligt samlingsansvarig på GUB finns det ett behov av riktlinjer
för pliktbiblioteken men även andra akademiska bibliotek i relation till deras nationella ansvar för litteraturförsörjning och bevarandet av det gemensamma kulturarvet. En nationell samlingspolicy skulle i så fall kunna användas för att säkerställa att de tryckta samlingarna inte gallras. Den nuvarande pliktlagstiftningen är
enligt samlingsansvariga föråldrad, vilket kan konstateras av de gallringsåtgärder
som sker vid inkommet pliktmaterial. Att pliktexemplar av tryckt material gallras
friskt kan enligt samlingsansvariga ha förödande konsekvenser för fjärrlåneverksamheten framöver.
Studien har fokuserat på samlingsförvaltning ur aspekten förvärv, bevarande
och relevanta mediebestånd på fem av landets universitetsbibliotek med pliktskyldighet. När det gäller framtida forskning vore det relevant med en studie om hur
den användarstyrda mediediskursen påverkar bevarandet av bibliotekssamlingar
samt hur gallringar av pliktexemplar påverkar fjärrlånet. Det vore även relevant
med en studie om bevarandepolicyer på universitetsbibliotek med raritets- och
specialsamlingar och vilka kompetensområden som är med i samlingsarbetet.
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Sammanfattning
I den här uppsatsen har fem av landets universitetsbibliotek och deras arbete med
samlingsförvaltning undersökts. Undersökningen har fokuserat på hur dessa
bibliotek arbetar med samlingsförvaltning och bevarande samt om det finns ett
behov av en formulerad nationell samlingspolicy. Fokus har legat på hur de väljer
att bevara och tillgängliggöra sitt material till sina användare.
Undersökningen har gjorts med utgångspunkt i Norman Faircloughs kritiska
diskursanalys som har används både som teori och metod. Faircloughs tredimensionella modell har använts som inspiration till att besvara de frågeställningar som
formulerats. Det diskursanalytiska perspektivet har använts för att undersöka hur
statliga universitetsbibliotek arbetar med samlingsförvaltning samt hur de väljer
att bevara och tillgängliggöra sina kulturhistoriskt värdefulla samlingar. Diskursen
har delats upp i de tre dimensionerna textanalys, diskursiv praktik och social praktik. Här lyfts samlingsförvaltningsdiskursen, bevarandediskursen samt användardiskusen fram. Den sociala diskursen har därefter kopplats samman med de två
första dimensionerna tillsammans med den tidigare forskningen om samlingsförvaltning på forskningsbibliotek.
Undersökningen visar att samlingsförvaltningen på universitetsbiblioteken fokuserar på aspekter som bidrar till informationsförsörjningen Något som hör
samman med bibliotekens övergripande syfte att tillförse det egna lärosätet med
informationsförsörjning. Samlingsförvaltningen på det granskade universitetsbiblioteken fokuserar att i första hand tillförse sina användare med informationsförsörjning där aspekterna förvärv, bevarande och relevanta mediebestånd ligger i
fokus. En tydlig användarorienterad medieförsörjning har identifierats hos de
granskade biblioteken. Lärosäten med väl etablerade och äldre samlingar har en
tendens att mera noggrant arbeta med bevarandet av sina samlingar till skillnad
mot de yngre lärosätena där fokus legat på informationsförsörjning. De yngre
biblioteken väljer att ha ett mera användarstyrt förvärv där relevanta mediebestånd
styr samlingsuppbyggandet. För att säkerställa att materialet på universitetsbibliotek finns tillgängligt för framtida forskning krävs att universitetsbiblioteken kontinuerligt arbetar med att bevara sina samlingar.
Undersökningen visar att de granskade biblioteken saknar utformade samlingspolicyn för arbetet med samlingarna men att det finns ett behov av en nationell samordning kring bevarandet av bibliotekssamlingar. En nationell samlingspolicy är önskvärd men svårapplicerbar på bibliotek med olika mål och uppdrag.
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Undersökningen visar att samlingsuppbyggnad och samlingsförvaltning på landets
universitets- och högskolebibliotek är högst aktuellt. Bland annat är Kungliga
biblioteket i färd med en utredning om samlingsuppbyggnad i samband med förvärvet. Undersökningen visar att även om inget av det granskade biblioteken har
en utformad samlingspolicy, är arbetet igång.
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Bilaga: Intervjuguide
Samlingsförvaltning
•

Hur arbetar ni med samlingsförvaltning på er organisation och vad har ni
valt att fokusera på?

•

Har ni någon dokumenterad strategi/policy och hur är den i så fall utformad?
o Om NEJ – vad är det som förhindrar er från att formulera en?

•

Vad anser ni är en fördel/ nackdel med att ha en formulerad samlingspolicy?

Bevarandet av samlingar
•

Hur arbetar ni med att bevara era samlingar?

•

Utifrån vilka kriterier görs en bedömning att någonting ska bevaras?

•

Vad ser ni som viktigast när det kommer till att bevara samlingarna?

•

Har ni någon skriftlig bevarandeplan?

Nationell policy/strategi för samlingsförvaltning
•

Tycker ni att det behövs en nationell policy/strategi för samlingsförvaltning på biblioteken?
o Om JA - Vad skulle ni vilja att en nationell policy/strategi innehöll?

•

Vilka fördelar/nackdelar ser ni med att ha en utformad nationell policy/strategi?

•

Samarbetar er organisation med andra aktörer när det gäller samlingar och
bevarandefrågor?

•

Är det något ni vill tillägga?
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