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Abstract: The aim of this study is to investigate methods of collection 

development, the users’ influence on selection and quality 
aspects, focusing on non-fiction literature in Swedish public 
libraries. To find out opinions of collection development, I 
use the method comparative literature study. Antonio 
Gramsci’s concept hegemony forms the theoretical 
background, and hegemony as concept is related to a library 
context by using Maj Klasson’s text on the librarians’ 
different positions of authorities. The focus of the study is 
therefore on the librarian’s position as authority, in contrast 
to the users’ position, regarding selection of non-fiction 
literature. A short historical review leads to the factors 
influencing collection development today. Swedish library 
policy documents, the Swedish library constitution, 
Unesco’s public library manifesto are some of the formal 
factors influencing collection development at Swedish 
public libraries. The analysis consists of three macro themes 
found while reading the empirical texts: collection 
development, quality aspects and users. These macro 
themes are divided into micro themes in order to analyse the 
chosen empirical texts. The result of the study shows a 
difference in authority between librarians and users 
regarding collection development, the complexity of non-
fiction literature and the users’ influence on literature 
selection. These authority differences is expressed in the 
texts as whether the librarians or the users are considered as 
the authority, and why, in developing methods for literature 
selection. Concerning quality aspects, a difference was 
found between the texts, since one of them acknowledges 
the users as the most important reference to select quality 
literature, and not the librarians.  
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1 Inledning 
Under min utbildnings gång väcktes frågan om hur jag bör förhålla mig till urval och 
inköp av litteratur. Inom en snar framtid står jag på egna ben som bibliotekarie och 
måste då vara beredd på att möta denna realitet vad beträffar utveckling av bibliotekens 
mediebestånd. Eftersom ingen av de kurser jag läst har gett några direktiv i denna fråga, 
är jag motiverad att undersöka vilka förhållningssätt som kan finns kring urval.  
 
Bibliotekarierna i dagens folkbibliotek ställs inför en svår uppgift när det gäller att göra 
urval av den litteratur som bör finnas på biblioteken. Urval av litteratur omfattar många 
delar av biblioteksverksamheten, där biblioteken bland annat bör se till de statliga 
kulturpolitiska målen samt kommunens kulturpolitik för att skapa sina egna 
måldokument. Det finns flera intressen som kan påverka bibliotekens bestånd och dess 
utvecklingsprocess i olika grad, där ibland användarnas behov, men även yttre 
intressenter så som Bibliotekstjänst, förlag och deras marknadsföring. Bibliotekets 
ekonomi är en central faktor för hur inköp kan göras. Det är bibliotekets uppgift att 
kunna förse sig med lämpliga tillvägagångssätt och att redovisa en lämplig strategi för 
att nå dessa mål. Ett bibliotek som kan visa att det har en utarbetad handlingsplan för sin 
verksamhet ger troligtvis ett mer motiverat beslut för kommunen att utöka bibliotekets 
resurser. För att ett bibliotek ska kunna motsvara de förväntningar som ställs på 
medieutbudet, måste ramarna för beståndsutveckling finnas, det vill säga urval bör 
göras, en analys av omvärlden och ett måldokument bör upprättas. Samtliga av dessa 
delar är väsentliga för en fungerande beståndsutveckling. Användarna som tar del av 
bibliotekets utbud ser bibliotekets roll som en funktion i samhället, därmed har 
användarna vissa förväntningar på biblioteket och dess utbud. Detta är några av de 
aspekter som Birger Hjørland (1997b) och Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg 
(2001) skriver om vid beståndsutveckling. 
 
I grova drag går det att göra två indelningar vid urval av litteratur; dels skönlitteratur 
och dels facklitteratur. De båda indelningarna kräver olika metoder för att kunna göra 
en god bedömning av vilken litteratur som bör väljas ut till bibliotekets mediebestånd.  
I dagens folkbibliotek förväntas det finnas ett visst utbud av facklitteratur. Många av 
medievalen kanske känns givna för många, men mindre självklara för andra och det är 
svårt att veta varför valet föll på ett specifikt verk. Några användare kanske förespråkar 
ett visst ämnesområde mer än andra. Men i slutändan ligger det på bibliotekariens axlar 
att kunna ta itu med rollen som sakkunnig inom vilka ämnesområden som bör ha ett mer 
dominerande omfång än andra, om det överhuvudtaget ska finnas något ämnesområdes 
som bör vara mer dominerande än något annat. Bibliotekarien är i en position som 
sträcker sig utanför att bara ha ett gott omdöme för att avgöra vad som bör finnas i 
bibliotekets samling. Det uppstår också en fråga kring vilken form av kvalitet det ska 
vara på medierna som finns i biblioteket och vilken kunskapsnivå det utvalda materialet 
förväntas tillgodose. Bibliotekarierna står i en maktposition gentemot användarna 
eftersom de har möjlighet att styra urval och inköp av medier. Synen på vad som är bra 
kvalitet eller god litteratur kan skilja sig från användarnas syn på kvalitet. Där står 
bibliotekarien i en position som kan skapa normer för vad som är god litteratur och 
vilket urval som kan finnas på biblioteket. De som arbetar med urval och inköp kanske 
inte alltid är medvetna om sin maktposition i utökandet av bibliotekets mediebestånd.  
 
Ämnesområdet beståndsutveckling skär rakt igenom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Att peka ut att någon specifik inriktning skulle ha större eller 
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mindre inverkan på ämnet vore troligtvis fel. Det är kanske snarare tanken kring vilken 
aspekt som man vill anlägga på ämnet som är frågan. Ämnet kan analyseras på olika 
sätt med olika resultat beroende på syfte och mål. En brist på skrivet svenskt material 
inom ämnet har jag märkt under mina förstudier och under mitt skrivandes gång. Jag 
tror själv att ämnets bredd har gjort att det har fallit mellan stolarna och en frånvaro av 
bearbetning av ämnet har blivit följden. Större delen av det material jag kommit i 
kontakt med har varit på engelska eller på danska och väldigt få texter på svenska. 
 
Jag vill med min studie undersöka vilka förhållningssätt som finns kring 
beståndsutveckling av facklitteratur och vilken hänsyn som tas till användarna i 
beståndsutveckling och urvalsstrategier. Till detta vill jag även knyta an vilken 
kvalitetssyn som kan tänkas finnas i denna fråga. Jag vill även se till om det görs någon 
skillnad på svårighetsgrader av facklitteraturen vid urval. Det vill säga om det görs 
någon skillnad vid urval i fråga om vilken svårighetsgrad som vetenskapliga texter har 
framställs på och vilken svårighetsnivå biblioteket väljer anpassa sin dokumentsamling 
efter. För att undersöka detta kommer jag att göra en jämförande litteraturstudie av två 
utvalda texter som tar upp ämnet beståndsutveckling. De två utvalda texterna som jag 
använder mig av för att genomföra min studie är Birger Hjørlands Faglittertur Kvalitet, 
vurdering og selektion (1997) och Anna-Lena Höglunds och Christer Klingbergs 
Strategisk medieplanering för folkbibliotek (2001). Dessa två texter beskriver hur 
metoder för beståndsutveckling och kvalitetsarbete på folkbibliotek kan utarbetas.  

1.1 Syfte och frågeställningar 
Min utgångspunkt för denna uppsats är att undersöka vilka tankar och idéer som 
uttrycks genom två utvalda texter och som kan ligga till grund för beståndsutveckling 
inom folkbibliotek. Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka de urval som 
görs, det kan vara medvetna eller omedvetna förhållanden. Några faktorer kan vara 
intressenter eller riktlinjer som ligger till grund för bibliotekens urval. Det är hur dessa 
faktorer kan påverka bibliotekets beståndsutveckling som jag vill problematisera i fråga 
om hur de tar sig yttring i urval av facklitteratur. Jag vill också undersöka vilken roll 
användarna anses ha i urvalsprocessen och hur problematiken ser ut gällande värdering 
och kvalitetsnormer vid urval genom de två utvalda texterna. Min inriktning av 
uppsatsen är att titta närmare på vilka metoder och teoretiska perspektiv som kan finnas 
vid urval av facklitteratur. Jag vill också studera om någon svårighetsgrad inom 
facklitteratur prioriteras före någon annan vid urval och i så fall varför. 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förhållningssätt som presenteras i två 
utvalda texter och som kan användas vid beståndsutveckling inom folkbibliotek. Jag har 
valt att inrikta mig på facklitteratur och dess svårighetsgrader vid beståndsutveckling så 
som det uttrycks i de utvalda texterna. Till detta knyter jag även an kvalitetstänkandet 
och användarnas behov när det gäller ovannämnda process. För att uppfylla mitt syfte 
använder jag mig av följande frågeställningar: 
 
• Vilka förhållningssätt till beståndsutveckling finns vid urval av facklitteratur och 

hur uttrycks dessa i två utvalda texter? 
• Vilka förhållningssätt finns till olika svårighetsgrader inom facklitteratur vid 

beståndsutveckling i de utvalda texterna?  
•  Vilken hänsyn tar de två utvalda texterna till användarnas önskemål vid 

beståndsutveckling? 
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•  Vilken syn på kvalitet i samband med beståndsutveckling uttrycks i de utvalda 
texterna?   

1.2 Avgränsningar och begrepp 
I en av mina frågeställningar använder jag begreppet svårighetsgrader på facklitteratur.  
Med detta syftar jag på att det finns strikt vetenskapliga texter som förmedlar 
forskningsresultat och mer populariserade framställningar av olika svårighetsgrad.  
För bibliotekets del gäller det att anpassa sin dokumentsamling efter en lämplig 
svårighetsnivå för att möta användarnas förutsättningar och behov. Vilken 
svårighetsnivå biblioteket väljer är styrt av det som man kommit fram till i 
måldokumenten. 
 
Jag har valt att inte behandla gallring då mina frågeställningar inte berörs av detta.  
I min studie har jag valt att begränsa mig till facklitteratur för vuxna och inte 
skönlitteratur. Studien kommer inte att behandla några enskilda ämnesområden, utan 
förmedlar ett ämnesövergripande urvalsförfarande. Jag kommer också att ge en generell 
beskrivning av hur facklitteratur inom olika medier behandlas vid beståndsutveckling, 
istället för att bara fokusera på böcker. En av de utvalda texterna använder dock 
begreppet medier men avgränsar sig till böcker. I de utvalda texterna benämns 
användare som besökare, kund, alla medborgare eller låntagare. Jag kommer att 
använda begreppet användare i min studie då jag finner detta som den mest enhetliga 
och korrekta term enligt det akademiska fält jag rör mig inom.  
 
Det förkommer också termer så som, materialvalsstrategier, materialvalsprogram, 
beståndsutvecklingspolitik i de utvalda texterna när det rör sig om en medieplan, jag 
kommer att använda termen medieplan. Begreppet materialvalspolitik användes i en av 
de utvalda texterna för att beskriva många av de delar som finns i en biblioteksplan. 
Större del av den litteratur som jag har valt att använda mig av är skriven de senaste 
femton åren. Den miljö jag har valt att röra mig i är en folkbibliotekskontext i Sverige 
där bibliotekariernas förhållningssätt mot användarna undersöks. 

1.3 Litteratursökning  
Jag började söka information med hjälp av olika söktermer som jag använde enskilt 
eller i kombination med varandra i Voyager, Nordiskt BDI-index, LIBRIS och LISA. 
Mina sökningar gav många träffar och jag valde bort ett flertal träffar på grund av att de 
var för gamla. Några undantag har jag dock gjort av viss äldre litteratur då jag funnit 
många referat till de verken. Jag visste sedan tidigare att Joakim Hansson 
licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet kunde vara till nytta för 
mig vid en historisk beskrivning, så den valde jag att använd mig av på grund av min 
tidigare erfarenhet av den. Övrig litteratur till min historiska bakgrund sökte jag fram 
direkt på hyllsignumet Ab-c.05. Bibliotekslagen och de kulturpolitiska målen ligger 
också till grund för min studie och de sökte jag fram bland annat genom Rixlex på 
riksdagens webbplats. Övrig litteratur som jag använde mig av i avsnittet 
Bakgrundslitteratur och styrdokument sökte jag fram genom Voyager, förutom texten 
av Sven Nilsson som jag fick muntliga rekommendationer om då den hade använts 
inom institutionen. Teori- och metodlitteratur sökte jag fram genom Voyager. Jag kände 
till magisteruppsatsen Vad sägs om användare? av Åse Hedemark och Jenny Hedman, 
och innehållet och deras kategoriuppdelning i analysavsnittet intresserade mig. Efter det 
studerade jag relevant kurslitteratur som används vid de olika institutionerna för 
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biblioteks - och informationsvetenskap i Sverige. Det var under denna genomgång som 
jag upptäckte Birger Hjørlands, Faglittertur Kvalitet, vurdering og selektion (1997) och 
Anna-Lena Höglunds och Christer Klingbergs Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek (2001). Dessa källor verkade ge mig god information över det ämne jag 
hade valt. Jag utnyttjade även bibliotek.se för att hitta relevant litteratur. Vid sökningar 
på Internet har jag använt mig av sökmotorn Google.  
 
Jag insåg tidigt att jag måste välja bort viss litteratur, då mängden blev alltför 
omfattande och jag prioriterade de nordiska förhållandena. Mitt material består av 
artiklar, monografier, samlingsverk och småtryck. Av det textmaterial jag har använt 
mig av är en del på danska eftersom den svenska litteratur jag har läst refererat till de 
danska källorna. Jag anser att de biblioteksförhållanden som beskrivs i den utvalda 
litteraturen rimligen även kan gälla i Sverige. 

1.4 Disposition 
Jag har nu presenterat min inledning, syfte, frågeställningar, avgränsningar och begrepp 
i Kapitel 1, samt den litteratursökning jag har gjort. 
 
Kapitel 2 ger en historisk bakgrund till urval av facklitteratur och hur folkbiblioteken 
växte fram i det svenska samhället under 1900-talet.   
 
I kapitel 3, Bakgrundslitteratur och styrdokument, innefattas verksamheter, vilka 
riktlinjer som finns för folkbiblioteken och som kan påverkar den kontext studien 
kommer till att röra sig i.  
 
Kapitel 4 innefattar facklitteratur som ämnesområde och dess svårighetsnivåer. Kapitlet 
omfattar begrepp och definitioner av facklitteratur, samt en diskussion om 
folkbibliotekens uppgift att förmedla vetenskapen. 
 
I kapitel 5 behandlar jag det teoretiska perspektiv som jag anlägger för min studie.  
Jag introducera därmed Antonio Gramscis hegemonibegrepp för att visa på hur hans 
teori kan placeras in i en biblioteks- och informationskontext. 
 
Kapitel 6 presenterar den metod jag valt och en sammanfattning av de utvalda texterna. 
Jag diskuterar även olika alternativ till val av metod. Metoden som jag valt grundar sig 
på en komparativ litteraturstudie med ett analysschema med tre huvudkategorier. 
  
I kapitel 7 genomförs en analys och diskussion av de utvalda texterna.  
En kategoriuppdelning görs av beståndsutveckling, kvalitet och användare.  
 
Kapitel 8 innefattar en fördjupande slutdiskussion utifrån det empiriska materialet. 
Slutsatserna redovisas i enlighet med frågeställningarna. 
 
I kapitel 9, slutordet, tar jag upp bland annat förslag till framtida forskning och vilket 
resultat som jag tycker min studie har givet mig.  
 
Slutligen i kapitel 10 följer en sammanfattning av uppsatsen. 
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2 Folkbiblioteken under 1900-talet 
I detta kapitel kommer jag att ge en historisk genomgång av den förändring som har 
skett inom svenska folkbibliotek vad gäller beståndsutveckling av facklitteratur. Att se 
hur beståndsutveckling skett under 1900-talet kan hjälpa till att skapa förståelse för 
vilka faktorer som ligger till grund för beståndsutveckling idag. För att visa 
folkbibliotekets förändring i det svenska samhället använder jag Joacim Hanssons 
licentiatavhandling Om folkbibliotekens ideologiska identitet. Hanssons ideologiska 
studie ger en beskrivning över villkoren för folkbibliotekens framväxt under början av 
1900-talet. För att ge en beskrivning av den förändringen som pågick från 1920-talet 
och framåt kommer jag att använda mig av bibliotekspionjären Bengt Hjelmqvists bok 
Det starka biblioteket. Jag använder även texter ur Folkbibliotek i tal och tankar: en 
faktarapport från Folkbiblioteksutredningen (1982). 

2.1 Folkbiblioteken i början av 1900-talet 
I sin avhandling skriver Hansson att när staten började intressera sig för folkbiblioteken 
år 1905 uppstod det en rad visioner hur ett enhetligt bibliotekssystem skulle utformas. 
Begreppet folkbibliotek kom till år 1905 då riktlinjer och mål lades fram hur biblioteken 
skulle kunna bidra med de medel som såg till användarnas behov av bland annat 
kunskap och litteratur. Efter Valfrid Palmgrens studieresa till USA år 1907 publicerades 
boken Bibliotek och Folkuppfostran (1909). Boken fick en stark genomslagskraft i den 
svenska biblioteksdebatten kort efter att den publicerats. Folkbiblioteksbladet var en 
tidning som eftersträvade en medborgerlig fostran för att överbygga klassgränserna i 
samhället med bildningens hjälp. Bland annat togs det i Folkbiblioteksbladet upp frågor 
kring bokinköp och urval. När det gäller bokinköp ansåg en artikelförfattare att ett 
samarbete mellan biblioteken på olika orter skulle ske. Frågan kring urval var mer 
riktad till hur biblioteken skulle hålla olämplig litteratur bort från unga låntagare 
(Hansson 1998, s. 80, 89, 93f.). En debatt om vem som skulle ha ansvar för biblioteken 
och dess bidragsdel hade pågått under en längre tid och fortsatte under början av 1900-
talet. Det var denna debatt som låg till grund för den utredning som Valfrid Palmgren 
ansvarade för år 1911 och kan ses som en grund för vad det gäller både organisation och 
finansiering i Sverige av de moderna folkbiblioteken. Utredningen publicerades samma 
år som den gjordes och fick titeln, Förslag angående de åtgärder som från statens sida 
böra vidtagas för främjandet af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige. Palmgren 
hade gjort en översikt över biblioteken i Sverige, där såväl brister som förslag till 
utveckling fanns med. Utredningen var framför allt en diskussion om biblioteket som 
det offentliga rummet och den värnade även om folkbildning (ibid., s.103ff.). Med 
fostrande syfte menade Palmgren, enligt Hansson, att viss litteratur kan vara rätt och 
annan litteratur fel. Palmgren föreslår också i sin utredning att en ny myndighet 
bestående av bibliotekskonsulter bland annat ska utforma en mönsterkatalog som ska 
fungera som hjälpmedel för biblioteken vid bokinköp. Konsulterna skulle även hjälpa 
till vid urvalsfrågor och inköp av material (ibid., s.110ff.). En debatt om 
folkbibliotekens organisation tog fart 1916 då första numret av Biblioteksbladet utkom. 
Frågorna i tidsskriften kunde kretsa kring folkbibliotekets roll i samhället och hur detta 
kunde bidra till bildning. Bibliotekariens roll att förmedla god litteratur var också något 
som togs upp (Hansson 1998, s. 116ff.).  
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2.2 Folkbiblioteket från 1920-talet och framåt   
Under 1920-talet och 1930-talet riktade sig biblioteken främst till arbetarklassen för att 
kunna bidraga med bildning och kunskap för de grupperna i samhället som då ansågs 
vara eftersatta, vilket Bengt Hjelmqvist beskriver i boken Det starka biblioteket (1993).  
Under 1950-talet började kommunerna successivt att ta över ansvaret för 
biblioteksverksamheten. Som ett led i att kommunerna tog över ansvaret för 
biblioteksverksamheten infördes ett minimibelopp som kommunerna fick från staten, 
vilket skulle gå till bokinköp och personalkostnader. Övriga utgifter skulle kommunerna 
stå för själva (ibid., s. 10f., 22, 45). Flertalet av kommunerna var inte förberedda på en 
omorganisation. För en del folkbibliotek blev det stiltje i utvecklingen, vilket drabbade 
mediebeståndet och därigenom användarna. En vändning kom dock under mitten av 
1950-talet då mediebeståndets utveckling prioriterades högt (Folkbibliotek i tal och 
tankar 1982, s. 87, 96). Under denna period började också folkbibliotekens 
tillgänglighet av facklitteratur öka. Det började bli möjligt för användarna att beställa 
medier via folkbibliotek som tidigare bara varit tillgängliga på forskningsbibliotek 
(Hjelmqvist 1993, s. 58f.). När den svenska biblioteksvärlden gick in i 60-talet gjordes 
detta med goda utsikter då en ekonomisk stabilitet bland kommunerna hade tagit form. 
Kommunala verksamheter kunde utvidgas med hjälp av kommunbidrag men 
statsbidragen minskade dock. För att få statsbidrag var biblioteken bland annat tvungna 
till att ha en godkänd samling av uppslagsverk. Hur denna samling skulle vara 
uppbyggd framgår dock ej. Ett antal propositioner lades fram om bibliotek där ibland 
propositionen 1965:50 med mål om att alla bibliotek med bristfälliga resurser skulle nå 
upp till en godtagbar nivå. Propositionen 1965:50 godtogs aldrig, men den visar ändå på 
en stor vilja från politiskt håll att höja nivån och utbudets omfattning på landets 
folkbibliotek. De statsbidrag som fungerad som punktbidrag och som hade funnits från 
mitten av 1960-talet togs bort år 1974 (Folkbibliotek i tal och tankar 1982, s. 87-96).  
  
I detta kapitel har jag visat hur beståndsutveckling utvecklats parallellt med 
folkbiblioteken under större delen av 1900-talet. Jag vill därför avsluta detta kapitel med 
att göra en sammanfattning och delge några egna reflektioner som jag har gjort över de 
texter som jag har presenterat i detta kapitel. Texterna visar att folkbiblioteken har blivit 
en del av samhället och användarna har fått bättre tillgång till medier. Mer avancerad 
litteratur genom forskningsbibliotek flyttar gränserna för vad som räknas som 
folkbildning och bibliotekens folkbildande uppgift ändras tack vare detta. Statlig 
kontroll och statligt ekonomiskt stöd har hjälpt till att forma folkbiblioteken och dess 
urvalsprinciper. Från att ha varit en fråga om tillgång till litteratur har fokus flyttats till 
bibliotekens roll att förmedla det som anses vara god litteratur och att hålla allmänheten 
borta från så kallad olämplig litteratur. Det visas också tydligt att det har varit många 
debatter om hur folkbiblioteken bör utvecklas i det svenska samhället och vad som 
anses var rätt eller fel vid urval av litteratur. Efter denna historiska genomgång om vilka 
idéer och samhälleliga faktorer som påverkat folkbibliotekens beståndsutveckling, har 
vi nu kommit fram till våra dagar. I det kommande kapitlet beskriver jag dagens 
förutsättningar för folkbiblioteken och deras urval.  
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3 Bakgrundslitteratur och styrdokument 
Då min studie går ut på att se om jag kan hitta några riktlinjer för vad som formar 
bibliotekens beståndsutveckling, finner jag det av vikt att ta del av de styrdokument som 
ligger till grund för folkbibliotekens verksamhet. Utifrån relevanta dokument så som 
Unescos folkbiblioteksmanifest, Bibliotekslagen samt texter om biblioteksplaner 
försöker jag ringa in de centrala delar som beskriver principer för beståndsutveckling. 
Aktörer som påverkar facklitteraturutgivning och biblioteksinköp, såsom Statens 
kulturråd med litteraturstödsböcker och Bibliotekstjänst, är även relevanta för min 
studie. Jag beskriver även de kulturpolitiska målens betydelse för bibliotekens 
beståndsutveckling. Med detta kapitel vill jag lyfta fram den kontext som biblioteken 
verkar i, allt från övergripande riktlinjer till praktiska tillvägagångssätt, för att sätta in 
min frågeställning i ett samhälleligt perspektiv. Jag kommer att använda mig av 
Kulturens nya vägar av Sven Nilsson, docent i litteraturvetenskap och tidigare 
stadsbibliotekarie i Malmö, för att ge stöd och kommentarer till de dokument som jag 
använder mig av i detta kapitel.  

3.1 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 
Unescos folkbiblioteksmanifest är mer preciserat än Bibliotekslagen (se avsnitt 3.3 för 
vidare kommentar), vilket både Svensk biblioteksförening och DIK nämner. Därför 
anser jag att manifestet är av stor vikt för min studie och jag tar upp de delar som berör 
min undersökning. Unescos folkbiblioteksmanifest beskriver vilka mål och tjänster som 
folkbiblioteken bör sträva efter. Manifestet är utarbetat tillsammans med International 
Federation of Library Associations and Institutions, IFLA. 
 
Unesco uttrycker i sitt manifest vikten av fri och obegränsad tillgång till kunskap, 
tankeliv, kultur och information.  De framhåller att folkbibliotek är en port till kunskap 
som utgör en grundförutsättning för livslångt lärande, självständigt ställningstagande 
och kulturutveckling hos enskilda och hos grupper (Unescos folkbiblioteksmanifest 
1994, s. 9). I Unescos folkbiblioteksmanifest står det tydligt uttalat att det ska finnas 
material på folkbiblioteken som tillgodoser alla åldersgruppers behov. Vidare betonas 
att materialet ska bestå av olika slags medier passande för verksamheten. Manifestet 
föreskriver att folkbiblioteket och dess kvalitet måste anpassas efter de lokala 
förutsättningarna och behov som finns. Det som är mest relevant för min undersökning 
och som är tydligare uttalat än i Bibliotekslagen är att ”… samlingar och utbud av 
tjänster inte ska vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur 
och inte heller för kommersiella påtryckningar.”(Statens kulturråd 2006). Det står även 
att ”[s]amlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna 
som minne för mänsklig strävan och fantasi.”. Under rubriken folkbibliotekens uppgifter 
står det uttryckligen att folkbiblioteken ska verka för läskunnighet, information, 
utbildning och kultur. Det enda som annars berör min studie är punkt 5 och den lyder 
enligt följande: ”Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 
vetenskaplig forskning och utveckling” (Svenska Unescorådets skriftserie 2/2000,  
s. 10). Denna punkt anser jag representativ för facklitteraturen och dess betydelse på 
folkbiblioteken, med andra ord så läggs här en tonvikt på vetenskapsförmedling och 
därmed facklitteratur. Sammanfattningsvis är manifestet mer utvecklat angående 
utformningen av folkbiblioteksverksamheten och dess kvalitet. När det gäller 
boksamlingarnas innehåll anges inte mer än det som jag tidigare omnämnt. Däremot 
påpekas det att den nationella bibliotekspolitiken, genom lagstiftning och samverkan, 
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bör nå en gemensam standardnivå och policy (Statens kulturråd 2006). Nilsson skriver 
att en av statens uppgifter är att genom bidrag se till att det finns en skälig kulturell 
standard som omfattar hela Sverige (2003, s. 263). Även Unesco framhåller 
folkbibliotekens roll som ett betydelsefullt inslag i en långsiktig plan när det gäller att 
nå ut till så många som möjligt med exempelvis information, kultur och utbildning 
(Svenska Unescorådets skriftserie 2/2000, s. 12). 

3.2 Kulturpolitiska mål  
Både folkbibliotek och folkbildning är en stor del av den svenska kulturen och därmed 
spelar också den nationella kulturpolitiken en avgörande roll. Kulturutredningen från 
1995 använder termen kultur som ett beskrivande begrepp för konstarterna och det 
konstnärliga skapandet, medierna, bildningssträvandena och kulturarven. Min studie 
berör mest bildningsområdet och kulturutredningen ger begreppet bildning två 
betydelser. Dels åsyftas den process, där bildning genom information, intryck och 
upplevelser framkallar eller skapar vår uppfattning av omvärlden, ger oss värderingar 
med mera. Men kulturutredningen påtalar även den process där man strävar efter att äga 
vissa kunskaper och synsätt för att nå ett mål. Författarna till kulturutredningen anser att 
kulturpolitiken måste arbeta utifrån dessa betydelser (Kulturpolitikens inriktning 1995, 
s. 37ff.).  
 
I kulturutredningen Kulturpolitikens mål anses gemensamma mål vara en nödvändighet 
för de nationella, länsinriktade och lokala perspektiven. Denna helhetssyn skulle enligt 
utredningen, ge balans åt kulturpolitiken (Kulturpolitikens mål 1995, s. 125ff.). Sven 
Nilsson har också en helhetssyn på kulturfrågor och anser att de inte längre går att 
särskilja. Det kulturpolitiska fältet består av ett samspel mellan politiska organ, 
myndigheter, institutioner och organisationer med flera, vilket beror på att dessa frågor 
berör många intressen, inte minst politiska eller ekonomiska (Nilsson 2003, s. 256f.). 
De kulturpolitiska mål som fastslogs år 1996 var att kulturpolitiken ska:   
 

· värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den 
· verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt 
till eget skapande 
· främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och kvalitet och därigenom motverka 
kommersialismens negativa verkningar 
· ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i samhället 
· bevara och bruka kulturarvet 
· främja bildningssträvanden 
· främja internationellt kulturutbyte och möten mellan olika kulturer inom landet. 
                                                                              (DIK om kulturpolitik 1998, s.8) 

 
I Kulturpolitikens inriktning framläggs önskemål om en bibliotekslag och förslag på 
kulturpolitiska mål. Det tas upp förslag på hur kommunerna utifrån de riktlinjer som ges 
av riksdagen ska utarbeta sina egna mål. De kulturpolitiska målen påverkar indirekt min 
studie då de påtalar vikten av bildning och kvalitet. I Kulturpolitikens inriktning 
framläggs att de övergripande kulturpolitiska målen måste formuleras så att de kan gälla 
under en längre tid (1995, s. 16f., 30, 80). Utredningen ville med Bibliotekslagen 
garantera avgiftsfria lån, samt att det ska vara kommunens ansvar i vilken omfattning 
biblioteksverksamheten ska bedrivas. Bland annat säger de att biblioteken ska även 
fortsättningsvis vara föregångare när det gäller att ge medborgarna kulturella 
upplevelser, kunskap och information (Kulturpolitikens riktning 1995, s. 473). Ett 
förslag som kulturutredningen framlägger är att det statliga bidraget till länsbiblioteken 
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istället ska omfördelas till lånecentraler för att förbättra möjligheter att svara för 
kompletterande medieförsörjning (Kulturpolitikens riktning i korthen 1995, s. 67).  
I Kulturpolitikens riktning läggs tonvikten på biblioteksverksamhetens kommunala 
funktion för information och kunskapsspridning (1995, s. 473). Nilsson säger att 
folkbiblioteken står för den största kulturutgiften i de svenska kommunerna och att 
kommunernas förutsättningar beror bland annat på storleksförhållanden, geografiska 
avstånd men även etablerade kulturmönster (2003, s. 177, 287). Jag anser att de 
övergripande kulturpolitiska målen inte ger några konkreta riktlinjer för biblioteken, 
men de är ändå intressanta eftersom de bland annat behandlar begreppet bildning och 
vad bildning kan innebära. Synen på bildningsbegreppet knyter an till min studie då 
bildning och folkbildning är en aspekt av bibliotekens arbete med beståndsutveckling. 

3.2.1 Statens kulturråd 
En av de viktigaste myndigheterna för folkbiblioteken är Statens kulturråd 
(Kulturpolitikens mål 1995, s. 125ff.). Kulturdepartementet ansvarar för och integrerar 
den statliga kulturpolitiken, men ungefär 20 procent av dess anslag hanteras av 
Kulturrådet (Nilsson 2004, s. 265). Statens kulturråd ska försöka förverkliga den 
kulturpolitik som regering och riksdag fattar beslut om. Kulturrådet har tre 
huvuduppgifter; fördela bidrag, ge underlag för kulturpolitiska beslut och informera om 
kultur och kulturpolitik i allmänhet (Statens kulturråd 2006). Organisationen består av 
fyra verksamhetsavdelningar och däribland finner vi avdelningen för litteratur- 
bibliotek- tidskrifter (LB). En tredjedel av alla de ärenden som inkommer till 
Kulturrådet berör verksamhetsområdet för LB och de allra flesta av dem är 
bidragsfrågor. Det finns en särskild arbetsgrupp som behandlar ärenden gällande 
facklitteratur (Nilsson 2003, s. 271ff.). 

3.2.2 Statliga bidrag 
I förordningen om statsbidrag till folkbibliotek, SFS 1996:1608, har jag valt ut de delar 
som är av intresse för min studie. Enligt den första paragrafen kan en kommun medges 
statsbidrag för att bland annat utveckla folkbiblioteksverksamhet och för inköp av 
litteratur till folk- och skolbiblioteken. I andra paragrafen framhålls bidragens ändamål, 
de syftar till att fungera som standardutjämnande och ”…bidra till att tillgången på 
litteratur på folk- och skolbiblioteken förbättras till främjande av intresset för läsning 
och litteratur.”. Kommunen ansöker till Statens kulturråd om bidraget (SFS 1996:1608). 
 
Ett statligt litteraturbidrag som riktar sig till förlag infördes år 1975. En komplettering 
av bidraget kom år 1998, då med stöd för inköp och distribution av de litteraturstödda 
titlarna till biblioteken. Bidraget ges beroende på kvalitet i efterhand (Nilsson 2003, 
s.105). Förordningen som behandlar det litterära bidraget heter förordningen om statligt 
litteraturstöd (1998:1469). Den författades för att hjälpa fram bokutgivningens kvalitet 
och mångsidighet och ge läsarna större sortiment av god litteratur (Statens kulturråd 
2006). Min studie anknyter till denna förordning genom att det i elfte paragrafen 
fastställs att förlag som får utgivningsstöd till en boktitel åläggs att distribuera åt 
folkbiblioteken, med ett exemplar per kommun. Detta stöd ges av Statens kulturråd 
(SFS 1998:1469). Genom denna förordning får vi en viss insyn över hur vissa böcker 
kommer att ingå i folkbibliotekens samlingar. På Kulturrådet finns en speciell arbets-
grupp med kompetens för att bedöma facklitteratur för vuxna. När arbetsgruppen 
bedömer ansökningar om bidrag till facklitteratur så utgår de ifrån aspekter som att 
litteraturen är aktuell och tillför ny kunskap. Den ska ha ett lättillgängligt språk och vara 
både saklig och tillförlitlig. Förutom kvalitetsbedömningen så kontrollerar de tillgången 
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och behovet av litteratur inom olika fackområden, särskild hänsyn tas till ett område där 
facklitteratur saknas. Litteraturstödet gäller såväl svensk som till svenska översatt 
facklitteratur (Statens kulturråd 2006). Sven Nilsson säger att denna förordning har 
bidragit till en breddad utgivning och till att antalet små och medelstora förlag ökat 
(Nilsson, s. 105). Litteraturstödet ser jag som en möjlighet till att skapa en mångfald på 
bokmarknaden, något som även kan påverka biblioteken och efterfrågan på böcker.  

3.3 Bibliotekslagen (1996:1596)           
Den svenska Bibliotekslagen (se bilaga) togs i bruk år 1997. Nilsson skriver i Kulturens 
nya vägar att den svenska Bibliotekslagen är en allmänt hållen ramlag. Han anser att 
bibliotekens betydelse skulle kunna stärkas genom en mer sammanhållen 
bibliotekspolitik (Nilsson 2003, s. 177). Bibliotekslagen berör varken vilken litteratur 
som ska finnas på respektive bibliotek eller hur beståndet ska vara uppbyggt. Det 
framgår följaktligen inga direktiv angående samlingarnas mängd, innehåll eller 
fördelning. I lagens andra paragraf utvecklas det inte till mer än att man ska arbeta för 
att främja intresset för läsning och litteratur, upplysning och utbildning. Däremot påtalas 
det i samma paragraf att det ska finnas folkbibliotek i alla kommuner och i den sjunde 
paragrafen framkommer det att kommunerna ansvarar för folk- och skolbibliotekens 
funktion. Nilsson säger att det i Bibliotekslagen inte tydliggörs något om 
folkbibliotekens omfattning i kommunerna eller deras kvalitet. Med andra ord 
bestämmer varje enskild kommun hur biblioteksverksamheten ska skötas och i vilken 
omfattning. Detta har bidragit till att bibliotek kompletterar Bibliotekslagen med 
biblioteksplaner (2003, s. 174).  

3.3.1 Biblioteksplaner 
Svensk biblioteksförening anser att en biblioteksplan är ett planeringsverktyg och de har 
utformat en skrift därom. I Biblioteksplaner: en idéskrift (2001) anges det tre dokument 
som bör ligga till grund vid utformningen av en biblioteksplan: Unescos 
folkbiblioteksmanifest, Unescos skolbiblioteksmanifest och Bibliotekslagen (s. 11).  
I skriften nämns hur Svensk biblioteksförenings definierar begreppet biblioteksplaner: 
 

Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som 
omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och åtgärder för 
hur dessa skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom folkbiblioteks- 
verksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller utbildning, omsorg, 
vård och näringsliv. (Biblioteksplaner 2001, s. 32) 

 
 
I Unescos folkbiblioteksmanifest uppmanas biblioteken att ge alla medborgare tillgång 
till samhällsinformation samt ”…främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen 
och insikt om vetenskaplig forskning och utveckling…” (Svenska Unescorådets 
skriftserie 2/2000, s. 10). Sven Nilsson säger att det finns stora skillnader mellan de 
svenska kommunerna, både när man ser till invånarantal och olika förutsättningar 
(2003, s. 287). Detta är en problematik som även framträder i Biblioteksplaner, där 
vikten av en biblioteksplan accentueras. Joneta Belfrage, tidigare ordförande i Svensk 
biblioteksförening, skriver i Biblioteksplaner att utformningen av en biblioteksplan ska 
anpassas efter de lokala förutsättningar och behov som finns. Hon anser att det är viktigt 
att ta del av invånarnas biblioteksbehov samt att det skapas ett ansvarssamarbete mellan 
olika former av bibliotek. En strategi för att anpassa verksamheten inför kommande 
behov och krav är även viktigt anser Belfrage (Biblioteksplaner 2001, s. 8f.). 
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Bibliotekschefen Elisabeth Axelsson ger, i samma skrift, förslag på olika metoder man 
kan använda sig av för att konstruera en biblioteksplan. Hon säger att mediebestånden 
ligger till grund för biblioteksverksamheten och det är därför av största vikt att 
biblioteken utarbetar en medieplan. Den ska vara en del av biblioteksplanen och bland 
annat innehålla riktlinjer för ansvarsfördelningen vid medieinköp (ibid., s. 65-68). 
Fackförbundet för dokumentation, information och kultur, DIK, anser inte heller att 
Bibliotekslagen är tillräckligt tydlig och därför bör, enligt dem, Unescos folk-
biblioteksmanifest inarbetas i lagen för att bli mer tydlig och kraftfull när det gäller 
folkbibliotekens informationsfrihet (DIK om kulturpolitik 1998, s. 9, 27).  
 
Jag har nu beskrivit hur kulturutredningens slutsatser om bibliotek och bildning ledde 
fram till önskan om en bibliotekslag. Bibliotekslagen kom 1997 och lagen har som vi 
sett ovan kritiserats för att vara för vag. För att säkerställa bibliotekens kvalitet har 
utformandet av biblioteksplaner tagit vid, för att kompensera Bibliotekslagen. Unescos 
manifest är inget tvingande dokument, därför kan det vara mer visionärt och fungerar 
som övergripande riktlinjer, snarare än konkret styrning eller vägledning för 
biblioteken. Det som är gemensamt för kulturutredningen, Bibliotekslagen och Unescos 
manifest är tanken om långsiktighet, att biblioteken ska säkra tillgången till bildning, 
information och kunskap, samt vikten av att biblioteken är lokalt tillgängliga för 
medborgarna. I skriften Biblioteksplaner beskrivs medieplaner som ett sätt att 
tydliggöra riktlinjer för bibliotekens beståndsutveckling. Det är det mest konkreta 
exemplet på riktlinjer för beståndsutveckling, av de dokument jag undersökt ovan. 
Biblioteksplanerna kan alltså direkt påverka bibliotekens beståndsutveckling, om 
biblioteksplanerna är relaterade till medieplaner. 

3.4 BTJ:s sambindningslistor  
Företaget Bibliotektjänst (BTJ) har ett visst inflytande över folkbiblioteks 
beståndsutveckling i och med sina BTJ-häften. I häftena recenseras böcker och dessa 
kan ligga till grund för folkbibliotekens inköp. Därför har jag valt att behandla BTJ:s 
roll för beståndsutvecklingen på dagens folkbibliotek. 

3.4.1 Sambindningen 
På Bibliotekstjänsts webbplats uttrycks att inget kvalitetsurval görs i BTJ- häftet 
(tidigare den s k sambindningslistan), utan Bibliotekstjänsts lektörer recenserar och 
erbjuder de böcker som förlagen skickar in till BTJ. Med andra ord så rangordnas inte 
litteraturen i häftet utan det redovisar endast lektörernas omdömen. Lektörerna är ut-
bildade ämnesexperter och jobbar vanligen som exempelvis lärare och bibliotekarier. 
Häftet utkommer var 14: e dag och hjälper folk- och skolbiblioteken att få en överblick 
över utgivna medier (Bibliotekstjänsts webbplats 2005). Catharina Stenberg skriver i sin 
licentiatavhandling Litteraturpolitik och bibliotek, att omkring år 1980 påbörjades en 
debatt gällande Bibliotekstjänsts sambindningslistor, då kultur-skribenter anklagar sam-
bindningslektörerna för att vara okunniga (Stenberg 2001, s. 109f.). I magisteruppsatsen 
Sambindningen & kritiken analyserar Marie Johanzon debatten, från omkring 1980 till 
2000, kring det som numera heter BTJ-häftet. Debatten handlar enligt Johanzon om 
kritik mot främst den maktposition som Bibliotekstjänst, numera BTJ- gruppen, och 
deras BTJ-häftena har (Johanzon 2001, s. 2f., 21). Johanzon anser att häftena är viktiga 
eftersom de ofta ligger till grund för bibliotekens inköp av litteratur. Själva 
recensionsformen har inte fått mycket kritik enligt Johanzon, däremot påtalas det 
begränsade utrymmet på endast 150 ord per recension. Det finns även klara anvisningar 
för lektörerna om vad som ska ingå i recensionen (Johanzon 2001, s. 25, 35, 47).  
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Numera äger Svensk Biblioteksförening, tidigare Sveriges allmänna biblioteksförening 
(SAB), endast 11,5 procent av BTJ-gruppen, SAB ägde 75 procent av aktierna och 
kritik riktades mot detta monopol, då SAB räknades både som ägare och kund (Eriksson 
2004, s. 14). Marie Johanzon har uppmärksammat några personer som försvarar 
häftenas roll, bland dem bibliotekarien och debattören Elisabeth Genell Storm som 
anser att BTJ- häftena utgör en nödvändig hjälp för bibliotekarierna eftersom 
biblioteken får allt mindre resurser (Johanzon 2001, s. 29). Marie Johanzon bedömer att 
BTJ- häftet har stort inflytande över vilka böcker som köps in till biblioteken eftersom i 
stort sett alla folk- och skolbibliotek använder sig av häftet som källa vid inköp av 
litteratur. De recensioner som ges i häftena värderar litteraturen och påverkar sina läsare 
det vill säga bibliotekarierna att köpa in viss litteratur. Lektörernas sakkunskap är därför 
mycket betydelsefull, framför allt när det gäller facklitteratur (Johanzon 2001, s. 47, 
9f.). Även Lars Furuland professor i litteraturvetenskap bedömer att bibliotekens 
inköpare har ett starkt beroendeförhållande till lektörernas förhandsrecensioner eftersom 
de i allmänhet inte har tillgång till vare sig böckerna eller andra omdömen (Furuland 
1997, s. 46).  
 
Professor Furuland beskriver den litterära processen där bibliotekarierna räknas till 
distributionsdelen, med andra ord: ”från författaren via förläggaren och olika 
förmedlare (bokhandlare, bibliotekarier m.fl.) till läsaren.”. Enligt Furuland tillhör 
biblioteken ett mindre kommersiellt distributionsled där bibliotekarierna genom sin 
utbildning har en professionell roll som litteraturförmedlare och företräder en stor del av 
landets totala distribution och konsumtion av böcker (Furuland 1997, s. 38, 45f.). 
 
Jag anser att omständigheterna kring att BTJ:s häften inte följer bokutgivningen är 
intressant ur ett användarperspektiv. Användarna frågar förmodligen efter nyutgiven 
eller populär litteratur, och om biblioteken då enbart köper in efter BTJ:s häften, finns 
risken att användarnas önskemål inte tillgodoses helt eller att det dröjer med inköpet. 
Bibliotekarierna och användarna kan alltså ha olika utgångspunkter och förväntningar 
för sitt litteraturval. Det kan också tyckas motsägelsefullt att bibliotekarierna, som 
gentemot användarna betonar sitt kritiska förhållningssätt i fråga om inköp, nöjer sig 
med andrahandsinformation i form av recensioner vid bibliotekens förvärv. Lektörernas 
recensioner i BTJ-häftet påverkar till stor del vad biblioteken köper in. Vad gäller 
facklitteratur verkar bibliotekens kvalitetskrav för inköp vara höga. Att recensionerna 
påverkar inköp är tydligt, får en bok dåliga recensioner köps den inte av biblioteken. 
Lektörerna och BTJ har alltså stort inflytande över vad biblioteken förvärvar. Synen på 
biblioteket som en del i en distributionskedja eller som förmedlare av böcker är också 
intressant ur ett användarperspektiv. Detta kan tolkas som en envägskommunikation, 
där biblioteket är en aktiv part som distribuerar eller förmedlar böcker till en 
mottagande passiv användare. Om användarnas behov och önskemål tas tillvara i denna 
process kan ifrågasättas. 
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4 Facklitteratur  
I Nationalencyklopedin beskrivs facklitteratur som litteratur bestående av texter som är 
vetenskapliga, upplysande och resonerande (Facklitteratur, NE webbplats 2006). 
I det här kapitlet beskriver jag facklitteraturens olika svårighetsnivåer, funktioner, den 
vetenskapliga litteraturens förmedlingsroll i samhället och bibliotekens förmedlingsroll. 
Jag har även valt att lyfta fram vetenskapsförmedling eftersom jag anser att det är en del 
av facklitteraturens uppgift. Till min hjälp använder jag mig av texter av Birger 
Hjørland, forskningsprofessor i informationsstudier vid Danmarks Biblioteksskola. 
Svårighetsgrader på vetenskapligt publicerat material och dess betydelse för förmedling 
av facklitteratur diskuterar jag utifrån texter av bland annat Søren Brier och Birger 
Hjørland.  

4.1 Den vetenskapliga litteraturens förmedlingsroll 
Facklitteraturens förmedlingsroll beskriver jag kort i detta avsnitt, eftersom 
vetenskaplig publicering och förmedling av litteratur är relaterat till svårighetsgrader. 
Detta är också förknippat till bibliotekens förmedlande roll och vilken svårighetsnivå 
biblioteket väljer att anpassa sin dokumentsamling till. 
 
En artikel som många av mina källor använt sig av är Faglitteratur og formidling av 
Niels Ole Pors lektor i Biblioteksudvikling på Danmarks biblioteksskole. Artikeln är 
från 1981 men känns fortfarande aktuell och den behandlar kortfattat problem som finns 
vid hantering av facklitteratur. Pors anser att det inom forskarsfären råder oenighet om 
hur och när ny forskning ska presenteras. De flesta vill avvakta och anser att 
forskningen inte ska presenteras förrän den bekräftas av andra forskare. När forskningen 
slutligen presenteras resulterar det i att forskarna ofta framstår som eniga och den nya 
forskningen ter sig som den absoluta sanningen. Forskarnas anseende höjs och de 
räknas som auktoriteter. Om forskningen presenteras för tidigt kan den verka spretig 
vilket kan bidra till att den mister sin trovärdighet (Pors 1981, s. 13f.). 
 
Birger Hjørland delar in den vetenskapliga litteraturen i fyra grupper. Den första 
gruppen är primärlitteratur vars ändamål är att dokumentera ny forskning. 
Sekundärlitteraturens ska möjliggöra sökningar i primärlitteraturen och det kan vara i 
form av bibliografier. Tertiärlitteraturen har till uppgift att summera och skapa en 
helhetssyn över primärlitteraturen samt att förmedla den. Olika former av 
tertiärlitteratur är exempelvis handböcker, översiktslitteratur och lexikon. Den fjärde 
gruppen, källitteratur, består av rådata vars syfte ligger i att skapa förutsättningar för 
forskningsarbeten (1997a, s. 37).   
 
Vetenskapsteoretikern Søren Brier delar in vetenskapsförmedling i ett stort kretslopp 
och ett litet kretslopp. I det lilla kretsloppet förmedlas vetenskapliga resultat mellan 
forskare. Denna kommunikation sker genom primärlitteratur och består av bland annat 
nya teorier eller resultat inom ämnesområdet. Det stora kretsloppet innefattar den 
tertiärlitterära kommunikationen mellan forskare och lekmän. Denna förmedling 
förknippas oftast med vetenskap- och forskningsförmedling och utgör en viktig del av 
samhället anser Brier. Forskningsförmedlingens stora kretslopp kan innefatta 
förmedling av läroböcker av olika svårighetsgrader eller populariserade framställningar 
(Brier 1997, s. 209ff. ). Jag anser att kretsloppen illustrerar hur den vetenskapliga 
litteraturen och dess indelningar enligt Hjørland, fungerar i ett samhälleligt perspektiv. 
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Brier använder sig av Nils Ole Pors indelning av hur vetenskaplig information kan 
förmedlas och användas i samhället. Den första kategorin är nyttoinformation vars 
huvuduppgift är att förse specifika grupper med uppdaterande information. Det kan röra 
sig om förmedling av nya rön till läkare eller hantverkare. Kategori två, 
beslutsavgörande information är riktad mot personer i beslutsfattande position utan 
någon teoretisk kunskap inom ämnesområdet. Ett exempel på denna typ av information 
är redogörelserapporter sammanställda av fackmän inom ämnet. Tredje kategorin, 
allmän forskningsinformation, beskriver forskningsresultat och dess innebörd för 
medborgarna i samhället, där syftet är att ge en överblick och inte en fördjupning i 
ämnet (Brier 1997, s. 214f.). Vetenskaplig litteratur används inom en mängd olika 
områden på olika svårighetsnivåer i samhället av många yrkeskategorier för att fatta 
beslut, uppdatera sig inom sitt ämnesområde eller helt enkelt för allmänbildning. Detta 
finner jag relevant för min studie då det beskriv förmedling av olika svårighetsnivåer. 

4.1.1 Folkbibliotek och facklitteratur  
Hjørland anser att det ligger i folkbibliotekens identitet och bakgrund att ta på sig en 
kulturförmedlande roll, vilket kan återspeglas i bibliotekets samling. Bibliotekarien 
ställs, enligt Hjørland, inför ett problem när det gäller val av facklitteratur. På vilken 
svårighetsnivå ska facklitteraturen vara samt vilken kvalitet ska den hålla (1997a, s. 
15f.). 
 
Bibliotekens roll i förmedlingen av facklitteratur och populärvetenskaplig litteratur 
handlar ofta om vilka kunskapsnivåer användaren befinner sig på och vilka 
svårighetsnivåer bibliotekarien väljer att anpassa samlingen till. DFI-rapporten Fjärrlån 
och facklitteratur gör indelning av facklitteratur som baserar sig på hur svårförståelig 
eller begriplig litteraturen är (DFI står för Delegationen för vetenskaplig och teknisk 
informationsförsörjning). Facklitteratur för vuxna delas in i tre kunskapsnivåer. Den 
första nivån benämns som avancerad och däribland finner vi avhandlingar, 
kurslitteratur för högskolestudier samt officiella utredningar. Nivå två framställs som 
populär och skildras enligt följande: ”Populärvetenskapliga faktaböcker och litteratur 
skriven i seriöst syfte för intellektuell verksamhet i arbete, studier och på fritid.”. Den 
tredje nivån kallas enkel och på den nivå hittar vi exempelvis hobbyböcker och böcker 
om astrologi och parapsykologi, med andra ord populär, enkel men icke varaktig 
litteratur (Mattsson 1984, s. 169f.).  
 
Att problematisera kunskapsnivån hos användarna och svårighetsgrad på facklitteratur 
anser jag vara en central fråga inom beståndsutveckling. Frågan har inget självklart svar 
för hur man klargör användarens kunskapsnivå eller vilken svårighetsnivå som är den 
rätta. Med kunskap om facklitteraturens funktioner hoppas jag kunna spegla frågans 
utsträckning i nästa stycke.  

4.2 Facklitteraturens funktioner   
I boken Faglitteraturens dokumenttyper framhåller Hjørland facklitteraturens funktions-
kategorier. Han avser då att facklitteratur innefattar allt från underhållningslitteratur till 
vetenskapliga forskningsrapporter (Hjørland 1997a, s. 13). Hjørland delar in 
facklitteratur i åtta olika kategorier, där indelningarna grundar sig på publikationernas 
ändamål. Den första kategorin är underhållningslitteratur och består av allt från faktion 
(medier som blandar fiktion och fakta), biografier och parapsykologi till bland annat 
reseskildringar och geografi. Litteratur med inriktning på hobby och fritidsaktiviteter 
beskriver Hjørland som kategori två och här finns exempelvis ämnen som sport, 
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husdjur, handarbete, jakt och mat. Personlig utveckling är den tredje kategorin, där 
några exempel är psykologi, biografier, religion och samlevnad. Facklitteratur som är 
humanistisk allmänbildande utgör kategori fyra och Hjørland ser den som betydelsefull, 
då den riktar sig till allmänheten. Denna litteratur ska ha hög kvalitet. Några exempel på 
ämnesområden är kulturhistoria, filosofi, samhällsvetenskap samt konst. Facklitteratur 
med nyttobetonad inriktning, samhällsinformation innefattas i den femte kategorin och 
den litteraturen ska fungera som upplysning för medborgarna. Politik och juridik och 
samhällsdebatter samt nyhetsmedier är några av de ämnen som Hjørland tilldelar denna 
kategori. Inom utbildning, den sjätte kategorin, har facklitteraturen ett mer praktiskt 
ändamål. Exempel på dylik litteratur är läroböcker, uppslagsverk och ordböcker. Även 
inom den sjunde kategorin, professionella och vetenskapliga aktiviteter har 
facklitteratur ett praktisk ändamål och innefattar; facktidskrifter, fackliga handböcker 
(primärlitteratur, sekundärlitteratur, tertiärlitteratur och källitteratur), patent, 
standardiseringar och uppslagsverk. Den sista kategorin innehåller situationsberoende 
litteratur och här hittar vi exempelvis telefonkataloger, kalendrar samt 
bruksanvisningar. En kombination kan göras mellan de olika kategorierna (Hjørland, 
1997a, s. 9ff.). 
 
Hjørland anser att man kan sammanfatta facklitteraturens åtta olika funktionskategorier 
till fyra huvudkategorier, varav den första är den kommersiella kategorin. Kultur för 
alla, är den andra kategorin, vilken innefattar populärvetenskap och upplysande 
litteratur. Därtill finns den mer nyttobetonade kategorin vars uppgift är att lösa problem 
för läsaren, här hittar vi bland annat bruksanvisningar. Vetenskapliga tidskrifter och 
handböcker finns i den sista kategorin som har en kunskapsfunktion (1997a, s. 15).   
 
I detta kapitel har jag till stor del använt mig av Birger Hjørland för att påvisa 
facklitteraturens bredd och svårighetsnivåer. Hjørlands utgångspunkt är att dela in 
facklitteratur i åtta funktionskategorier baserade på dess ändamål. Dessa kan summeras 
till fyra huvudkategorier; kommersiella, kultur för alla, nyttobetonade och kunskaps-
funktion. Ett komplement till Hjørlands indelning kan göras med DFI-rapporten 
Fjärrlån och facklitteratur som använder tre svårighetsnivåer. Förmedlingen av 
vetenskap sker genom ett stort och ett litet kretslopp. Folkbiblioteken berörs av det stora 
kretsloppet, då det innefattar kommunikation mellan forskare och lekmän. Användarnas 
kunskapsnivåer och bibliotekens anpassning av dokumentsamlingens svårighetsnivåer 
hänger samman med detta utbyte av vetenskaplig information i olika form.  
För bibliotekarierna är det en fråga om att med kunskap om facklitteraturens funktioner, 
kunna ta ställning till vilken svårighetsgrad ett visst verk håller. De olika 
förutsättningarna och typerna av facklitteratur ska matchas med användarnas 
kunskapsnivåer. Folkbibliotekens samlingar har ofta ämnesbredd och litteratur som 
förmedlar en övergripande bild. Att ha kunskap om de olika svårighetsnivåerna och 
funktionerna hos facklitteratur ser jag som grunden till en nyanserad 
beståndsutveckling. Då kan användarna ges möjlighet att tillgängliggöra sig verk på 
lämplig svårighetsnivå.  
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5 Teori 
Bibliotekarien gör sina val av litteratur vid uppbyggnad av bibliotekets mediebestånd, 
ett val som grundas på bland annat utbildning, egna tankar och vad andra likasinnade 
tycker. Påverkan från omgivningen kanske gör att valen sker medvetet eller omedvetet, 
men det rör sig ändå om ett val. Det kan variera mellan olika folkbibliotek hur utbudet 
och vilka regler som ska följs vid urval. Användarna blir beroende av bibliotekariens 
beslut i urvalsprocessen och det uppstår en maktskillnad mellan användarna och 
bibliotekarien, som styrs av bibliotekariens inflytande. Jag har därför valt att använda en 
teori som analyserar maktbegrepp inom det kulturella området.  

5.1 Val av teori 
Jag har valt att använda mig av den marxistiske teoretikern Antonio Gramscis 
hegemonibegrepp för att behandla frågor kring inflytande och makt. Gramsci föddes år 
1891 i Italien och hans familj kom under hans uppväxt att leva under sparsamma 
förhållanden, vilket bland annat har bidragit till hans sätt att tänka (Joll 1979, s. 11, 15). 
Under perioden år 1927 fram till sin död år 1937 satt Gramsci fängslad i Italien på 
grund av sitt politiska tänkande, som inte var förenligt med den dåvarande diktatorn 
Mussolinis regim. Det var under denna tid som Gramsci utvecklade och nedtecknade 
sina tankegångar (Gramsci 1967, s. 9, 24).  
 
För att placera in hegemonibegreppet i en biblioteks- och informationsvetenskaplig 
kontext använder jag mig av professor Maj Klassons resonemang i Folkbildning och 
bibliotek?. Till mitt stöd för teorin använder jag texter av de marxistiska teoretiker, 
bland andra historikern James Jolls och Raymond Williams, som är professor i 
statsvetenskap, samt redaktören René Coeckelberghs. Utöver detta tar jag också upp 
utvalda delar ur Kultursociologi av Fredrik Miegel och Thomas Johanssons, som båda 
är verksamma inom medie- och kommunikationsvetenskap. Miegel och Johansson 
använder begreppet kulturell hegemoni som bland annat innefattar förmedling och 
spridning av folklig/populärkultur, i vilket jag finner koppling till i min frågeställning. 
Detta är något som är aktuellt att rikta uppmärksamhet mot när olika svårighetsnivåer av 
facklitteratur ska behandlas inom beståndsutveckling, för att se hur synen på dessa 
speglas, om någon skillnad görs mellan dessa vid urval och om det kulturella 
hegemonibegreppet kommer till uttryck i urvalet av medier.  
 
I de texterna jag har använt mig av förekommer olika begrepp för att beskriva den 
styrande gruppen och de uppåtsträvande grupperna. Därför kommer jag att hålla mig till 
de två nämnda begreppen i följande text. Merparten av de texter jag använt mig av tar 
också upp förhållande kring de intellektuella. Gramsci säger att de intellektuella är de 
som arbetar med kunskapsspridning till allmänheten. Detta vidareutvecklar Klasson 
som ser bibliotekarier som en del av dagens intellektuella (Folkbildning och bibliotek 
1997, s. 14). Det är tankarna kring detta förhållande som jag finner relevant för min 
studie och hur det verkar i samhället och därmed i en folkbibliotekskontext. I följande 
avsnitt kommer jag att presentera och diskutera olika förhållningssätt till 
hegemonibegreppet och då framför allt förhållandet kring de intellektuella.  
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5.2 Hegemoni  
Hegemoni och ideologi är begrepp som kan vara svåra att skilja på då dessa ligger nära 
varandra i betydelse. Ideologi kan kort definieras som ett system av uppfattningar och 
värderingar som delas av en viss grupp, hegemoni kan beskrivas som herravälde eller 
ledande ställning. Raymond Williams anser att hegemoni vanligen definieras som 
politisk makt eller överhöghet. Denna definition innefattar även olika grupper som 
verkar i samhället och förhållandet mellan dem där en grupp är mer dominerande.  
Att inte bara tala om politisk makt gör det möjligt att använda Gramscis 
hegemonibegrepp i andra kontexter och inte enbart för att beskriva samhället som en 
struktur politiskt eller ekonomiskt, men hur hegemonin skulle appliceras på varje enskilt 
område är svårt att ge något generellt svar på (Williams 1980, s. 91f.). Miegel och 
Johansson säger att ”I Gramscis version är ’ideologi’ inte längre något som endast är 
knutet till en social gruppering, utan snarare en kulturell världsbild som appellerar till 
flera olika sociala grupperingar.” (2002, s. 112). Med dessa utgångspunkter i från 
Gramscis hegemonibegrepp kan vi tala om den styrande gruppen och de uppåtsträvande 
grupperna när vi behandlar olika gruppers förhållande mellan varandra i olika 
strukturer. En struktur kan röra sig om en kommun där ett folkbibliotek verkar i. 
Biblioteket blir då en del av den struktur som uppstår och som följs av de som brukar 
det. Biblioteket ger därmed en kulturell världsbild genom sitt utbud till de som använder 
biblioteket.  
 
I inledningen till Gramscis text En kollektiv intellektuell beskriver René Coeckelberghs 
hur den styrande gruppen utövar sin auktoritet i samhället mot de uppåtsträvande 
grupperna. Den styrande gruppen använder olika medel för att kunna upprätthålla den 
struktur som de önskar, men framför allt genom att de uppåtsträvande grupperna kan 
godta deras världsåskådning. Det är när denna världsåskådning accepteras av de 
uppåtsträvande grupperna vad det gäller moral, vilka traditioner som ska följas samt 
vilka levnadsnormer som tillämpas i det samhälle de lever i, då uppnår den styrande 
gruppen hegemoni (Gramsci 1967, s. 9f.). En hegemoni är inte ett statiskt förhållande 
utan den förnyas och återskapas hela tiden, även vad det gäller dess struktur. Den utstår 
påtryckningar och utmaningar från mot-hegemonier, som är en följd av de utmaningar 
som pressar hegemonin mot en förändring (Williams 1977, s. 95). 
 
De intellektuella består av alla som tar ansvar för de uppåtsträvande gruppernas 
kunskapsutveckling och bildningssträvan. James Joll anser att en länk mellan de 
intellektuella och de uppåtsträvande grupperna är viktig för att kunna skapa en större 
förståelse kring de uppåtsträvande gruppernas egna möjligheter till kunskapsförändring 
(Joll s. 90). Det är viktigt för de intellektuella att motsvara den roll som de har för de 
uppåtsträvande grupperna, för att de ska vara villiga att ta del av budskapet som de 
intellektuella vill förmedla (ibid., s. 98). Miegel och Johansson säger att alla människor 
är intellektuella, men endast ett fåtal har funktionen som de intellektuella i samhället 
(2002, s. 110). Professor Maj Klasson gör en koppling mellan de intellektuella och 
bibliotekarier. Då hon anser bibliotekarier och kulturarbetare kan ses som vårt 
samhälles intellektuella med ansvar för att aktivt delta i och stödja bildnings- och 
kulturarbetet (Folkbildning och bibliotek 1997, s. 14).  

5.2.1 Hegemoni i en bibliotekskontext 
Klasson behandlar i Folkbildning och bibliotek? (1997) hur Gramscis hegemonibegrepp 
kan användas inom biblioteks- och informationsvetenskap och hon ser hegemoni-
begreppet i tre kategorier; ett underifrånperspektiv, ett ovanifrånperspektiv och det hon 
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kallar marknadsmodellen. Underifrån perspektivet är att de uppåtsträvande grupperna 
erövrar den styrande gruppens hegemoniska tankesätt för att kunna göra en förändring 
inifrån. Tidigare var det de gamla folkrörelserna som tog denna roll som den 
uppåtsträvande gruppen. Den uppåtsträvande kampen gjordes med hjälp av de 
intellektuella vilka ville föra bildningskampen och kunskapsproduktionen framåt, något 
som de intellektuella även gör i vår tid. Med ovanifrånperspektivet intar bibliotekarien 
en förmyndarroll, något som yttrar sig i att bibliotekarien bedömer vad som är bra 
kontra dålig litteratur. I den tredje kategorin hamnar bibliotekarien i köp- och säljroll 
där bibliotekets utbud står i fokus och utbudet ses som en marknadsvara. Dessa 
kategorier kan verka parallellt, men för bibliotekarier och enskilda bibliotek kan någon 
kategori komma att dominera (Folkbildning och bibliotek 1997, s. 13ff.).  Jag anser att 
paralleller kan göras mellan de tre ovannämnda kategorierna av bibliotekariens roll i 
dagens folkbibliotek när det gäller beståndsutveckling.  
 
Med underifrånperspektivet kan det röra sig om hur väl bibliotekariens kan läsa av 
förändringar i samhället och att anpassa biblioteket efter de eventuella förändringar, 
vilket är en viktig del av beståndsutveckling. I ovanifrånperspektivet hamnar 
bibliotekariens roll som informationsförmedlare i fokus och vilken typ av information 
som bibliotekarien gör tillgänglig eller är villig att förmedla till användarna. Den sista 
kategorin blir en fråga om inköp och vilket utbud som biblioteket kan tillhandahålla sin 
användare med. I de olika kategorierna uppstår en maktställning mellan bibliotekariens 
roll och användarna, eftersom bibliotekarien har makten att göra urval vid inköp av 
litteratur. Bibliotekarien hamnar följaktligen i en roll som är avgörande för hur den 
kulturella världsbilden ska förmedlas genom biblioteket och det uppstår därmed en 
maktskillnad mellan bibliotekarien och användarna. Där skapar bibliotekarien dels en 
hegemoni över vad användarna har tillgång till men även har ett ansvar som 
intellektuell. Klasson anser dock att biblioteksverksamheten förändrats och att den nu 
måste anpassas efter de nya behov som uppstått i informationssamhället. Med det nya 
informationsflödet och allt mer medvetna användare har bibliotekarien hamnat på en 
mer jämlik nivå med användarna (Folkbildning och bibliotek 1997, s. 15). 

5.2.2 Kulturell hegemoni  
I samband med folklig/populärkultur är det viktigt att intressera sig för och acceptera 
den kultur som omger de uppåtsträvande grupperna säger Miegel och Johansson. 
Biblioteket har en möjlighet att anpassa sitt utbud efter olika kunskapsnivåer av 
facklitteratur för att vara mer anpassat för användarna. Med den bild som den folkliga 
kulturen vill förmedla av åsikter och tankar kan en möjlighet till förändring skapas. För 
att kunna skapa en kulturell förändring är det nödvändigt att utveckla en förståelse för 
de uppåtsträvande gruppernas kultur (2002, s. 111f.). En sådan förståelse kan ge ett 
bibliotek möjlighet att bemöta de uppåtsträvande grupperna och deras behov i frågan 
om någon prioritet ska göras för olika kunskapsnivåer och svårighetsnivåer vid urval av 
facklitteratur.  
  
Gramsci riktar kritik mot dem som värnar om finkultur och föraktar folklig kultur. 
Miegel och Johansson beskriver Gramscis resonemang kring finkultur och folklig kultur 
med att ett närmande måste ske från de intellektuella till de uppåtsträvande grupperna. 
För bibliotekets del kan ett sådant närmande röra sig om att göra skillnad på olika 
funktionskategorier av facklitteratur för att anpassa till ett specifikt behov, men även en 
fråga kring vilken svårighetsnivå dokumenten i bibliotekets samling ska anpassas till. 
Att anpassa medievalet efter användarna och de uppåtsträvande gruppernas kultur kan 
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också vara en fråga om att värna om allas lika möjlighet till bildning. Detta kan bidra till 
att utveckla en populärkultur som gör det möjligt för uppåtsträvande grupperna att 
engagera sig i samhällsfrågor (Miegel & Johansson 2002, s. 111f.). Vidare anser 
Gramsci enligt Miegel och Johansson att ny litteratur måste: 

 
[…] syfta till att utveckla det redan befintliga. Om detta sker polemiskt eller på något annat 
sätt är betydelselöst. Däremot är det av stor betydelse att den förankrar sina rötter i 
populärkulturens mylla, och tar del av dess smaker och tendenser och dess moraliska och 
intellektuella värld, även om den till sin karaktär bitvis är reaktionär och konventionell.  
(Gramsci, se Miegel & Johansson , s.112) 

 

Det måste därför finnas en ambition att nå fram och kommunicera med folket och 
tonvikten i Gramscis resonemang ligger i att människan ska kunna ta till sig och förstå 
kulturen. Det är därför viktigt att innehållet i ny litteratur till viss del är populärt skriven 
för att gemene man lättare ska kunna använda den (Miegel & Johansson 2002, s. 114).  
Jag ser det som att bibliotekariens möjlighet till att bestämma vilken svårighetsnivå av 
facklitteratur som ska finnas i bibliotekets utbud skapar ett maktförhållande mellan 
användarna och bibliotekarien. Det blir genom bibliotekets utbud som det upprätthåller 
en kulturell världsbild och därmed skapar en hegemoni. Det handlar om att 
bibliotekarien har möjlighet att kunna göra det slutgiltiga valet av vilka medier som ska 
finnas i bibliotekets samling. 
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6 Metod 
Jag har valt att undersöka hur de tre begreppen beståndsutveckling, kvalitet och 
användare nämns i de utvalda texterna. Jag har även valt att riktat mitt fokus på 
facklitteraturens svårighetsnivåer och hur de verkar med de tre begreppen. I detta 
kapitel redogör jag för hur jag gått tillväga i mitt urvalsförfarande av texterna samt 
deras kontext och genomförandet av min analys. Jag diskuterar också kort kring olika 
metodalternativ för min studie. Till min hjälp använder jag ett analysschema för att 
strukturera de tre begreppen. För att ge mina tolkningar av det empiriska materialet en 
kontext, använder jag bakgrundslitteratur om styrdokument, facklitteraturens 
förmedlingsroll i samhället och dess svårighetsnivåer. Metoden som jag kommer att 
använda mig av grundar sig på Lennart Hellspong, professor i svenska, komparativa 
textanalys som han presenterar i boken Textanalys. Detta i kombination med den 
kategoriuppdelning som Åse Hedemark och Jenny Hedman gör i avsnittet empiriska 
tillvägagångssätt i magisteruppsatsen Vad sägs om användare?.   

6.1 Val av metod 
Jag hade några lämpliga alternativ att välja på när jag skulle bestämma mig för metod.  
De metoder som jag hade i åtanken för att kunna genomföra min studie var 
diskursanalys, intervjuer eller komparativ litteraturstudie. 
 
Winther Jörgensen och Phillips skriver i Diskursanalys som teori och metod (2000) att 
en diskurs innebär att analysera det språkbruk som används i texter när författarna väljer 
att beskriver verkligheten. Att välja diskursanalys som utgångspunkt innebär att jag inte 
bara skulle ha en metod, det innebär en teoretisk och metodisk helhet. Teori och metod 
är alltså sammanlänkade och man måste acceptera de grundläggande antaganden inom 
diskursanalys för att kunna använde den i en undersökning (s. 10f.). Jag anser att en 
diskursanalys skulle kunna ge ett bra resultat om mina utvalda texter vara i artikelformat 
eller liknande och inte så omfattande som de nu är. En diskursanalys skulle också 
innebära att jag måste godta både en teori och metod, vilket inte hade gått i linje med 
vad jag hade i tankarna när jag valde att använda hegemonibegreppet som teoretisk 
utgångspunkt.  
 
Mats Ekholm och Anders Fransson skriver i Praktisk intervjuteknik (1992) att en 
intervju kan vara till stor nytt för att ge insikt i ett ämne. Metoden är flexibel och 
formbar och ger goda möjligheter till fördjupning inom delar som verkar intressanta.  
En annan fördel med metoden är att den svarandes personliga intryck och värderingar 
får komma fram (s. 13). Även om en intervju skulle ge mig ingående information om 
mitt ämne var det ändå inte på detta sätt jag hade tänkt närma mig mitt ämne. Jag ville 
skapa mig en mer ingående inblick över vilka metoder och teorier som skulle kunna 
ligga till grund för beståndsutveckling, därför föll intervju bort som metod.  
 
Tillvägagångssättet för en komparativ litteraturstudie är att jämföra texterna utifrån 
deras likheter, olikheter och relation sinsemellan. Jag kan utföra detta på flera sätt, 
exempelvis genom att sätta in texterna i relation till min bakgrundslitteratur och teori, 
andra faktorer jag kan undersöker är texternas språkliga komposition, om de använder 
en formell eller informell stil, om det finns något samband mellan dem, deras innehåll 
samt vilka attityder och värderingar texterna uppvisar (Hellspong 2001, s. 78ff). Jag 
anser att en komparativ metod anpassad för textmaterial ger mig en möjlighet till att 
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utforma ett tillvägagångssätt som ger mig en flexibilitet i min analys. Med en 
komparativ textanalys kan jag välja ut de delar som jag anser vara centrala för att 
genomföra min analys och för att finna svar på mina frågeställningar, därför valde jag 
denna metod. 

6.2 Urval 
De texter jag valt till min studie har sin verksamhet och kontext riktade till 
ämnesområde biblioteks- och informationsvetenskap. Detta innebär att den 
begreppsapparat som används i de utvalda texterna är riktad till personer som har 
ämneskunskap inom ämnesområdet. Texterna jag har valt att studera sträcker sig från 
1990-talet och framåt. Alla texterna är på sitt originalspråk, vilket innefattar svenska 
och danska. Den genre som de utvalda texterna tillhör är handböcker med vetenskaplig 
grund. Texternas syfte är att förmedla ett budskap om hur en verksamhet kan drivas 
eller förbättras med hjälp av utvalda metoder och teorier (Hellspong 2001, s. 19f).  
De medier som jag valt att analysera är båda monografier. Medierna är indelade i 
kapitel som tar upp olika teman och kan ses som typiska för sin genre. Det sker också 
en intertextualitet i texterna i form av citering och hänvisningar till annan litteratur 
(ibid., s. 23f).  
 
Jag ger nu en kort presentation av de utvalda texterna som jag valt att göra min studie 
kring. Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg Strategisk medieplanering för 
folkbibliotek är en handbok för folkbiblioteks mediebeståndsutveckling och är utgiven 
år 2001. De använder de tre utvalda begreppen beståndsutveckling, kvalitet och 
användarna i boken. Jag har valt att betrakta hur de använder begreppen och i vilket 
sammanhang. Höglund och Klingberg vill att boken ska uppfattas som ett strategiskt 
och praktiskt hjälpmedel för bibliotek. De använder sakliga och vetenskapliga källor 
som varvas med deras egen erfarenhet.   
 
Faglittertur Kvalitet, vurdering og selektion: Grundbog i materialevalg är ett 
samlingsverk som utgivits av Danmarks biblioteksskole år 1997. Birger Hjørland står 
som huvudförfattare till detta verk och Erik Alstrup, Jan Graulund och Michael 
Kristiansson står som redaktionella medarbetare. Carl Gustav Johanssen, Leif Kajberg 
och Anders Ørom medverkar också i boken. Samtliga av författarna i verket har varit 
eller är verksamma inom danska biblioteksskolan. Boken riktar sig till biblioteks- och 
informationsvetenskaplig undervisning på grund- och forskarutbildningsnivå. Ur detta 
samlingsverk har vissa artiklar ingått som kurslitteratur på B-nivån på 
Bibliotekshögskolan i Borås. Jag har valt ut ett antal av dessa artiklar från detta verk 
som jag finner lämpliga till att svara på mina frågeställningar.  
 
På grund av det begränsade antal sidor som jag har till mitt förfogande för att 
genomföra min studie, kunde jag bara använda mig av två texter. Hade jag valt fler 
texter, skulle analysen troligtvis inte kunnat ske på det sätt jag har tänkt mig utan endast 
blivit alltför generell. Jag valde att använda Strategisk medieplanering för folkbibliotek 
då det är en text med praktiska tillvägagångssätt och som bäst beskriver de svenska 
förhållandena. Anledningen att jag valde Faglittertur Kvalitet, vurdering og selektion 
var på grund av den teoretiska och metodiska genomgång som görs i verket. De båda 
texterna skiljer sig genom detta, då den ena har en mer teoretisk inriktning än den andra 
som i sin tur visar på ett mer praktiska tillvägagångssätt. Jag anser att de båda verken 
kompletterade varandra på ett bra sätt genom detta. Jag valde också att prioritera de 
nordiska förhållandena när jag valde ut texter, då dessa två texter bäst beskriver detta. 
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Innan jag började arbeta med texterna gick jag igenom ifall texterna refererade till 
varandra för att undvika en rundgång i min analys. Jag kunde inte finna några referenser 
mellan de båda texterna. Det stod också klart för mig att de båda utvalda texterna inte 
behandlade ett identiskt innehåll, vilket medför att i vissa delar av min analys 
presenteras bara en av texterna för att det är bara den ena texten som hade material om 
den aspekten av mitt ämne. Hur texterna förhåller sig till biblioteket och dess användare 
är en central del av min studie, vilket jag presenterar i följande avsnitt. 

6.3 Komparativ metod 
Jag har valt att använda mig av en komparativ metod. Med hjälp av denna metod vill jag 
utifrån begreppen; beståndsutveckling, kvalitet och användare, jämföra de utvalda texter 
för att se hur lika eller olika de är varandra. Jag kommer också till att se hur texterna 
behandlar facklitteraturens svårighetsnivåer i relation till de tre begreppen. Med andra 
ord vill jag lyfta fram vad som är gemensamt och vad som är speciellt för de enskilda 
texterna vid deras behandling av de utvalda begreppen. För att kunna komma fram till 
hur begreppen behandlas har jag valt att se till texternas innehåll och hur begreppen 
presenteras. Jag kommer till att dela upp texternas innehåll i olika mikroteman som har 
framträtt under arbetets gång med de utvalda texterna. Mikrotemana kan ges uttryck 
genom både explicit eller med implicita inslag i texterna (Hellspong 2001, s. 37, 78ff).  
 
Jag kommer att studera en diskurs över hur de olika begreppen fungerar och verkar i de 
utvalda texterna, men jag vill framhålla att det inte rör sig om en diskursanalys i dess 
rätta mening (Hellspong 2001, s. 20). Till min hjälp använder jag den struktur som Åse 
Hedemark och Jenny Hedman använder i deras analysmodell som de presenterar i 
avsnittet empiriska tillvägagångssätt i magisteruppsatsen Vad sägs om användare? 
(2002 s.18). Detta ger mig en god uppdelning av mina mikroteman samt att det skapar 
en god översikt över de texter jag vill presentera i min studie. Hur jag har valt ut 
litteraturen presenterades i avsnittet 6.2, Urval. Texterna är som jag tidigare nämnt 
framställda för en specifik målgrupp med ett likartat synsätt och det är därför viktigt att 
klarlägga om det finns någon form av subjektivitet i form av teoretiskt perspektiv i 
texterna och hur detta i så fall uttrycks (Hellspong 2001, s. 43). Hellspong visar hur en 
komparativ metoden kan utformas för att lyfta fram vad som är gemensamt och vad som 
är speciellt för de enskilda texterna. Jag har valt att undersöka vilka skillnader som finns 
mellan texterna både i användning av begreppen och genom vilket budskap de vill 
förmedla för att få svar på mina frågeställningar.  
 
Jag jämför de utvalda texterna med hänsyn till innehållet och behandlar texterna enligt 
mitt analysschema, där jag utgår ifrån följande begrepp; beståndsutveckling, kvalitet och 
användare vilka jag har brutit ner i mikroteman. Utifrån texternas innehåll har jag 
funnit nedanstående mikroteman. Med hjälp av mitt analysschema undersöker jag hur 
ovanstående begrepp benämns och hur de uttrycks i texterna samt om det finns någon 
relation begreppen emellan och facklitteraturens svårighetsnivåer.    
På följande sida presenterar jag mitt analysschema. 
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     Beståndsutveckling:       Kvalitet:       Användare:  
 Medieplan och mål  Bibliotekets och  Användargrupper  
    bibliotekariens roll    
 Beståndets sammansättning   Behov och efterfrågan                              
 enligt medieplanen  Kvalitetsvärderande    
    institutioner och 
 Facklitteraturens  processer 
 förmedlingsroll  
    Mål 
 Praktisk tillämpning av 
 beståndsutveckling   Kvalitetsledning och 
    medieval 
 Förvärvskällor och deras 
 egenskaper 
  
 Urval 
  
 Utlån och utnyttjandegrad 
Figur 1. Analysschema  
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7 Analys och diskussion 
I detta kapitel redogör jag för innehållet i de utvalda texterna Strategisk medieplanering 
för folkbibliotek av Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg samt Faglittertur 
Kvalitet, vurdering og selektion: Grundbog i materialevalg av Birger Hjørland (se även 
kapitel 6.2, Urval). I denna del av uppsatsen kopplas de utvalda texterna samman med 
den tidigare forskning och teori jag presenterat för att kunna visa likheter och olikheter i 
de utvalda texterna. Jag har försökt att läsa de utvalda texterna förutsättningslöst för att 
låta innehållet styra och till detta har jag relaterat tidigare forskning, begrepp och teori. 
Analysen är indelad i tre huvudteman; Beståndsutveckling, Kvalitet och Användare, 
med ett antal mikroteman som framträtt under arbetets gång med texterna. Dessa 
mikroteman grundar sig på texternas innehåll och i vilken utsträckning de har 
återkommit i dem. Jag har valt att använda mig av ett analysschema istället för att 
placera in texternas innehåll efter mina frågeställningar. Detta beror på att de olika 
mikrotemana ger mig en större möjlighet till att kunna föra en diskussion kring 
texternas innehåll. Vissa delar av de utvalda texterna har jag valt bort att presentera på 
grund av deras brist på relevans för mina frågeställningar. Ett exempel på detta är 
gallring, vilket jag har motiverat i tidigare kapitel 1.2, Avgränsningar och begrepp.  
 
Jag presenterar mitt analys- och diskussionsavsnitt utifrån den ordningsföljd som finns i 
mitt analysschema (se figur 1 s. 25), då den följer en viss logisk ordning. Det första 
temat beståndsutveckling, är en grundläggande förutsättning för ett bibliotek. Därefter 
kommer avsnittet om kvalitet och kvalitetsaspekten kring bibliotekets urval och 
mediebestånd att tas upp. Vidare följer delen om användare och vilken roll de har i 
urvalsprocessen av facklitteratur. Jag presenterar mina egna kommentarer till de utvalda 
texterna efter varje stycke och efter varje mikrotema gör jag en genomgång av mina 
egna slutsatser.  

7.1  Beståndsutveckling  
Beståndsutveckling, urval och förvärv är begrepp som utgör en hierarki. Höglund och 
Klingberg säger att planeringen tillhör den högsta nivån, medan urvalet kommer på en 
underliggande nivå och därefter hamnar förvärv (Höglund & Klingberg, s.67). Grunden 
för ett folkbiblioteks verksamhet är ett befintligt mediebestånd. Det är därför viktigt att 
det finns utarbetade riktlinjer och mål för hur bibliotekets dokumentsamling ska vara 
uppbyggd. Jag kommer att dela in detta avsnitt i följande mikroteman; Medieplan och 
mål, Beståndets sammansättning enligt medieplanen, Facklitteraturens förmedlingsroll, 
Praktisk tillämpning av beståndsutveckling, Förvärvskällor och deras egenskaper, 
Urval och Utlån och utnyttjandegrad.  

7.1.1  Medieplan och mål 
Hjørland beskriver vilka förutsättningar som gäller för danska folkbibliotek när de ska 
upprätta ett måldokument för att visa vilka riktlinjer som kan finnas för 
beståndsutveckling (1997b, s. 12f.). Många av de delar som Hjørland visar på är 
jämförbara med de svenska förhållandena. Jag använder mig av Nationalencyklopedin 
för att ge en kort beskrivning av hur staten och kommunen påverkar folkbiblioteken och 
deras beståndsutveckling. I Nationalencyklopedin beskrivs det att staten och kommunen 
står för en stor inverkan. Kommunen ansvarar för den största delen av det ekonomiska 
bidraget till folkbiblioteken. Till detta kommer också vilken kulturpolitik de enskilda 
kommunerna har valt. På statlig nivå ansvarar Statens kulturråd för statens insatser på 
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folkbibliotek och ger bidrag i standardutjämnande syfte samt för vissa punktinsatser 
(Folkbibliotek, NE webbplats 2007). Hjørland visar på liknande förutsättningar som 
beskrivs i NE, men nämner att en påverkan kommer även från hur biblioteket har valt 
att samarbeta inom den egna organisationen, med andra bibliotek, användare, 
institutioner, myndigheter och förlag (1997b, s. 12f. ).   
 
I sin text visar Hjørland vilka förutsättningar som gäller för danska folkbibliotek. Jag 
anser att en jämförelse mellan de danska och svenska förhållandena är rimlig att göra 
när det gäller upprättandet av ett måldokument för beståndsutveckling. Med de 
förutsättningar som texterna visar på framgår det att biblioteket är en del av en struktur i 
samhället (kap 5.2) där finansieringen sätter ramarna för verksamheten. Hjørland säger 
att bibliotekarierna har det huvudsakliga ansvaret för urval, genom att bibliotekarien 
ansvarar för att ett måldokument upprättas. Enligt texterna visas det på att ett 
folkbibliotek kan medges statsbidrag för inköp av litteratur, vilket även nämns i 
förordningen SFS 1996:1608 första paragraf och i andra paragrafen, där det står 
inskrivet att bibliotek kan medges bidrag för främjandet av intresset för läsning av 
litteratur (kap 3.2.2).  
 
Kristansson och Kajberg använder sig av begreppet informationspolitik när de 
diskuterar utformandet av en medieplan. Informationspolitik är överställt medieplanen 
och beskriver hur biblioteket har tillgång till den information som på bästa sätt möter 
bibliotekets målsättningar. Begreppet omfattar således beståndsutveckling och gallring 
samt de målsättningar som biblioteket har för att nå ut till omvärlden. Genom en 
informationspolitik tar biblioteket ställning till vilket mediebestånd det ska ha och hur 
biblioteket ska skapa tillgång till samlingen (Hjørland 1997b, s.73f.).   
 
När Kristansson och Kajberg använder begreppet informationspolitik ser jag det möjligt 
att jämställa begreppet med det förslag som Svensk biblioteksförening anser en 
biblioteksplan (kap 3.3.1) ska innehålla. Med sitt resonemang kring vad 
informationspolitik innebär placerar Kristansson och Kajberg in biblioteket i den 
struktur som råder i samhället (kap 5.2) där biblioteket förväntas motsvara de 
förväntningar som det har på sig, i form av kultur- och informationsförmedlare.  
 
Styrdokument som medieplaner hjälper biblioteken att på ett medvetet sätt utforma sin 
beståndsutveckling. Höglund och Klingberg säger att en medieplan gör inköpsarbetet 
både effektivare och mer praktiskt. Medieplanen kan även användas för uppföljning och 
utvärdering. Den ska kontinuerligt bearbetas och revideras. Centrala punkter är bland 
annat vilken målgrupp som ska prioriteras och vilket förhållningssätt biblioteket ska ha 
gentemot ovetenskapligt material. Andra frågor kan vara vilken svårighetsnivå 
medierna ska ha och om mediebeståndet ska utvecklas i samverkan med andra 
avdelningar, filialer eller kommunbibliotek. Även en effektiv gallring är viktig att 
behandla i medieplanen (Höglund & Klingberg 2001, s.98ff., 105, 113). Kristansson 
och Kajberg visar på liknande riktlinjer som Höglund och Klingberg tar upp för en 
medieplan. De anser att huvudfunktionen för medieplanen är att styra 
beståndsutvecklingen och fastlägga målsättningar för ledning och medievalsansvariga. 
Den ska även behandla vad biblioteket ska göra vid eventuella förändringar i samhället 
eller förbindelser mellan biblioteket och organisationer eller förlag. Det kan röra sig om 
nedskärningar av bidrag eller avtal som ändras. Medieplanen ska även beskriva vilka 
mål biblioteket har med sin samling i form av främjande eller stöd till utbildning, kultur, 
folkbildning och hur målen är tänkta att möta användarnas behov (Hjørland 1997b, 
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s.81f.). Den ska också ange bibliotekets mål i frågan om hur stor samling ska vara – 
även i förhållanden till de olika ämnesområdena – och hur samlingen ska byggas upp i 
hänseende till medier, ämnen och språk. Medieplanen ska även fastlägga vad biblioteket 
ska införskaffa. Vid utformningen av en medieplan måste även en analys av bibliotekets 
omgivning ske. Denna analys kan delas upp i två delar där den ena delen ser till den 
generella ekonomiska, kulturella, politiska och sociala utvecklingen som sker i 
samhället. Det gäller för biblioteket att kunna se hur dessa faktorer kan påverka 
bibliotekets förutsättning både direkt och indirekt. Den andra delen består av att 
analysera vilka personer som mer eller mindre använder sig av biblioteket (Hjørland 
1997b, s.75, 87).   
  
Jag anser att texterna visar att det bör finnas mål och riktlinjer som kan förväntas följas 
vid utformningen av en medieplanen. Höglund och Klingberg visar i sin text på 
liknande delar som Kristansson och Kajberg tar upp om en medieplan. De delar som 
Kristansson och Kajberg tar upp vid en analys av bibliotekets omgivning och att se till 
vilka använder eller icke använder som finns, står inskrivet i Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1).  
 
7.1.1.1  Slutsatser 
Kristansson och Kajberg vill på ett teoretiskt sätt lyfta fram innebörden av begreppet 
medieplan. Detta gör de genom att presentera metoder och strukturera de delar som de 
anser vara väsentliga i utformningen av en medieplan. Höglund och Klingberg ger en 
mer generell och något mer informell beskrivning av innebörden med en medieplan där 
normer och värderingar diskuteras. De fokuserar på beståndsutveckling snarare som ett 
medel för att tillmötesgå användarnas behov. Det som skiljer Hjørland, Kristansson och 
Kajberg från Höglund och Klingberg är att de ser till större del till de yttre faktorerna 
som spelar in i utvecklingen av en medieplan. Hjørland, Kristansson och Kajberg 
placerar därmed in biblioteket på ett mer tydligt sätt i en kontext och som jag tidigare 
nämnde på ett mer teoretiskt sätt än Höglund och Klingberg biblioteket i den struktur 
som finns i samhället (kap 5.2). De utvalda texterna beskriver denna struktur genom 
användarna, myndigheter och institutioner som påverkar biblioteket. Genom att texterna 
beskriver de olika faktorer som kan påverka utformningen av ett måldokument innebär 
det att bibliotekarien ställs i ett underifrånperspektiv, då en anpassning måste göras efter 
omgivningens förutsättningar (kap 5.2.1).  

7.1.2  Beståndets sammansättning enligt medieplanen 
En väsentlig del vid utvecklingen av bibliotekets mediebestånd är att beskriva dess 
styrka anser Kristansson och Kajberg. Detta innebär att en redogörelse av 
dokumentsamlingens såväl starka som svaga sidor sker med hänseendes till dess genrer 
och sammansättning, det vill säga hur beståndet är fördelat på ämnen, språk, medier och 
publikationsform. Vid inköp av facklitteratur inom de angloamerikanska 
forskningsbiblioteken brukar fem anskaffningsnivåer användas; total täckning inom 
ämnesområdet, forskningsmässig täckning, utbildningsmässig täckning, täckning med 
avsikt av referensarbete, ingen täckning. Som en del av medieplanen tar biblioteket 
också hänseende till faktorer så som vilken kvalitet samlingen ska hålla (Hjørland 
1997b, s. 74, 78f.). Vad det gäller utländsk litteratur är det svårt för ett folkbibliotek ge 
något heltäckande utbud av ett ämnesområde, istället bör biblioteket välja en allmän 
inriktning av ämnesutbuden när det gäller utländsk litteratur säger Kristansson och 
Kajberg (Hjørland 1997b, s.106).   
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Den beskrivning som Kristansson och Kajberg ger av de angloamerikanska 
forskningsbibliotekens anskaffningsnivåer skiljer sig troligtvis från de svenska 
folkbibliotek vad det gäller frågan om åtagande och användargrupper. Jag anser ändå att 
det ger en rimlig utgångspunkt för vilka anskaffningsnivåer som kan tänkas finns inom 
de svenska folkbiblioteken. De mål som Kristansson och Kajberg beskriver att ett 
bibliotek ska ha med sin samling och att en del av medieplanen ska ta hänseende till 
samlingens kvalitet står inte inskrivet i den svenska Bibliotekslagen (kap 3.3).  
I Unescos folkbiblioteksmanifest nämns det däremot att folkbiblioteket måste anpassa 
sin kvalitet efter de lokala förutsättningarna och behov som finns. Det står även 
inskrivet att en mångfald i innehållet av samlingen förespråkas (kap 3.1). Den 
redogörelse som Kristansson och Kajberg beskriver för samlingen är något som väl 
uttrycks av Svenska biblioteksföreningens motivation till en biblioteksplan (kap 3.3.1).  
 
Höglund och Klingberg använder sig av Niels Ole Pors bok Døde bøger og tomme 
hylder i sin diskussion kring beståndsstyrning och olika metoder för att mäta böckers 
rörlighet. De påtalar vikten av att arbeta aktivt med mediebeståndet vilket bidrar till en 
hög frekvens av utlån. Bibliotekets målsättning måste fastställas och ska därefter 
bestämma vilka behov och vilken tillgänglighet som ska styra beståndet. Exempelvis 
kan ett ämnesområdes omfång och spännvidd dimensioneras utifrån behov, efterfråga 
och antal utlån (Höglund & Klingberg 2001, s. 68, 70f. ). Hjørland och Graulund visar 
på liknande principer för den bibliotekarie som ansvarar för medieval inom ett 
ämnesområde. De anser att den ansvariga bör sträva efter att skapa en bibliografisk 
översikt på de utgivna dokumenten inom det aktuella ämnet. Det gäller också att 
klargöra i vilken utsträckning det finns dokument som överlappar varandra i samlingen. 
Om det finns dokument som överlappar varandra gäller det att göra en värdering över 
vilket dokument som är mest relevant för samlingen (Hjørland 1997b, s.99f.).  
 
När de utvalda texterna beskriver bibliotekarien som den person som ansvarar för att 
biblioteket kan förse användarna med relevant litteratur, blir det därmed att 
bibliotekarien är den som ska avgör hur dokumentsamlingen ska utformas. Jag anser att 
bibliotekarien ställs då i en maktposition, vilket innebär ett ovanifrånperspektiv (kap 
5.2.1) enligt Maj Klassons indelning.  
 
7.1.2.1 Slutsatser  
De båda texterna visar på ett formellt sätt hur biblioteket måste se till det inflytanden 
som kan skapa förändringar i samlingen. Kristansson och Kajberg tar upp att 
förändringar sker i bibliotekets dokumentsamling. De synliggör detta genom några av 
de delar som jag tidigare tagit upp i kapitel 3.1 och 3.3.1 när det gäller att kunna se 
samlingens starka och svaga sidor. Exakt hur förändringar kan ske och hur de kan 
påverka samlingen går de dock inte in på. Höglund och Klingberg tar upp liknande 
förutsättningar för biblioteket att arbeta aktivt med beståndets sammansättning. De utgår 
från bibliotekets målsättning för att sedan visa på de delar som de anser leder fram till 
hur samlingen kan spegla användarnas behov och efterfrågan. De visar även med detta 
att bibliotekarien måste ta en aktiv roll för att arbeta med mediebeståndet och se till de 
påtryckningar som kan tänkas komma från vad som anses var mest gångbart. De utvalda 
texterna anser att det är biblioteket som ställer upp målen för hur samlingen ska 
beskrivas och utformas enligt en medieplan vilket gör att bibliotekarien ställs i ett 
ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1).  
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7.1.3 Facklitteraturens förmedlingsroll  
Att bibliotek ska arbeta primärt med förmedling av litteratur står inskrivet i 
Bibliotekslagens andra paragraf (kap 3.3) i form av stödjande av upplysning och 
utbildning. Dock står det mer utförligt och preciserat i Unescos folkbiblioteksmanifest 
(kap 3.1), att biblioteken ska främja insikten om vetenskaplig forskning och utveckling. 
Detta anser jag att det kan ses som att biblioteket bör anpassa sin samling efter en 
lämplig svårighetsnivå att möta sina användare på.  
 
Hjørland använder sig av en indelning av facklitteraturens funktioner för att vissa vilka 
användningsområden som kan finns för facklitteratur. Primär- eller avhandlingslitteratur 
är en grundläggande del inom ett forskningsområde och ger en metodisk beskrivning av 
en studie. För folkbibliotek har inte den naturvetenskapliga primärlitteraturen en lika 
stor betydelse som inom forskningsbiblioteken. Däremot kan primärlitteratur inom 
humaniora vara relevant för ett folkbibliotek. Inom humaniora har monografier en stor 
roll i jämförelse med tidskrifter som har en mindre men ökande roll. Inom 
naturvetenskapen är det tvärtom där tidskrifter har en större roll. En annan 
funktionskategori är källitteraturen vars uppgift är att fungera som källmaterial till 
forskningen. En tredje funktionskategori är översiktslitteratur, vilket innefattar till 
exempel lexikon och handböcker som sammanfattar primärlitteratur (Hjørland 1997b,  
s. 153ff.).  
 
Jag visade i kapitel 4 hur vetenskapsförmedlingen sker och vilken roll biblioteket har 
vid denna förmedling av medier. Att klargöra ett dokuments funktion eller 
svårighetsnivå anser jag innebär ett praktiskt sätt att tillämpa principer för hur 
beståndsutveckling kan ske. Med den indelning av facklitteraturens funktioner som 
Hjørland visar på, där facklitteraturen har olika användningsområden, anser jag att det 
går att göra en koppling till vilken svårighetsnivå bibliotekarien kan tänkas anpassa sin 
samling till.  
 
Förmedlingslitteratur är en väsentlig litteraturform för folkbibliotek anser Hjørland. 
Denne form av litteraturen kan delas in i fyra kategorier och sammanfattar samt 
förmedlar avhandlingslitteraturens resultat på en lämplig svårighetsgrad till mer eller 
mindre specifika målgrupper. Det går även att göra en skillnad mellan 
förmedlingslitteratur som primärt vänder sig till forskare, fackfolk och den som primärt 
vänder sig till studerande och användare utanför fackområdet. Antologier består av 
samlade artiklar inom ett ämnesområde. Detta är en väsentlig förmedlingsform till bland 
annat studerande och att det skapar en god översikt inom ett ämne och gör sig därför bra 
på ett folkbibliotek. Översättningar vänder sig båda till fackfolk och lekmän och är 
därför en god förmedlingsform för folkbibliotek. Läroböcker ger en översikt över 
primärlitteraturens grundläggande forskningsresultat riktad och bearbetad mot en given 
målgrupp. Inom folkbibliotek kan ett antal väl utvalda läroböcker fungera bra för att 
täcka upp ett ämnesområde. Populärvetenskap och den vetenskapsjournalistiska 
litteraturen vänder sig främst till lekmän. Populärvetenskapliga böcker ska vara 
vetenskaplig korrekta säger Hjørland. Han anser också att populärvetenskap ger en god 
möjligt till att presentera vetenskap inom humaniora och naturvetenskapa på ett 
lättillgängligt sätt, vilket gör populärvetenskaplig litteratur till en viktig del av 
folkbibliotekets utbud. Det kan vara komplicerat för icke-fackmän att kunna sätta sig in 
i ett ämnes olika begrepp, vilket kan innebär att en större bearbetning av 
forskningsresultat ibland måste ske. Naturvetenskap till exempel har generellt sett ett 
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mer utarbetat system för förmedlingslitteratur än vad humaniora har (Hjørland 1997b, 
s.159-163).   
 
Här anser jag att det blir en fråga om vilken roll facklitteraturen har i samhället och 
vilken svårighetsnivå som biblioteket väljer att anpassa sin dokumentsamling till.  
Vilken svårighetsnivå biblioteket väljer är styrt av det som biblioteket kommit fram till i 
sitt måldokument. Bibliotekarien gör en bedömning av vilka dokument som anses var 
relevanta för samlingen och dess användare. Denna bedömning innebär att 
bibliotekarien ställs i ett ovanifrånperspektiv enligt Klassons indelning (kap 5.2.1). 
 
7.1.3.1 Slutsatser  
Här är det bara en av de utvalda texterna som visar på ett teoretiskt sätt hur 
facklitteraturen förmedlas från forskarsfären till samhället. Hjørlands text strukturerar 
upp de olika delarna som han anser innefatta vetenskapsförmedlingen. Med denna 
uppdelning vill han visa hur dagens bibliotekarier kan använda sig av detta som 
hjälpmedel, där metoder och analyser är grunderna, för att kunna göra sina urval.  
Det blir en fråga om vilka användningsområden facklitteraturen anses ha. Till detta görs 
också en bedömning av vilken svårighetsnivå bibliotekets samling bör anpassa till för 
att kunna svar på bäst möjliga sätt mot användarnas behov. Hjørland visar därmed på 
hur biblioteket kan förhålla sig till användarnas kunskapsnivåer genom att anpassa 
samlingen därefter (kap 5.2.2). När Hjørland gör indelningen funktionskategorier, 
svårighetsgrader och förmedlingslitteratur placerar han in biblioteket i det stora 
kretsloppet vid vetenskapsförmedlingen och gör det således genom att placera in 
biblioteket i en del av den struktur som omger det (kap 5.2). Den svårighetsnivå 
biblioteket väljer att anpassa sin samling efter visas i måldokumentet. Utifrån vad som 
anges i måldokumentet gör bibliotekarien en bedömning av vilken verk som ska ingå i 
bibliotekets samling. En bedömning som innebär att bibliotekarien hamnar i ett 
ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1).   

7.1.4  Praktisk tillämpning av beståndsutveckling 
Höglund och Klingberg anser att bibliotekarier som saknar kunskap inom vissa 
ämnesområden, kan kompensera detta genom ett professionellt och medvetet 
urvalsförfarande. De beskriver urvalsprocessen som att ständigt göra en balansgång 
mellan att tillgängliggöra den goda litteraturen som inte är synliggjord och samtidigt 
avstå från kommersiell massmarknadslitteratur. En stor del av bokutgivningen passerar 
de flesta människor obemärkt, då facklitteratur sällan recenseras i dagspressen. Höglund 
och Klingberg anser att folkbibliotek ska tillhandahålla den litteratur som inte är 
lättillgänglig för användaren (Höglund & Klingberg 2001, s.39f.). De är kritiska mot 
folkbibliotekens förfarande gällande hantering av medier. Höglund och Klingberg säger 
att ett biblioteksbestånd måste hanteras mer professionellt, allra helst eftersom det gäller 
skattemedel. Exempelvis kan man göra beståndet mer attraktivt för användaren genom 
att ofta byta ut/ändra skyltningen (ibid. , s.88). Enligt Hjørland är biblioteken till stor 
del beroende av förlags- och mediebranschen för att kunna göra ett medieval, då 
förlagen bestämmer utbudet och tillgänglighet. Om ett bibliotek inte får tillgång till 
allsidigt medier eller medier med hög kvalitet blir det ett grundläggande hinder för 
biblioteken vid beståndsuppbyggnad. Lika så spelar dagstidningar och tidskrifter en 
viktig roll kring hur media påverkar vad som skapar efterfrågan och som anses hålla 
god kvalitet. Hjørland har en något striktare syn än Höglund och Klingberg när det 
gäller för bibliotekarien att ha kunskap inom ämnesområden. Han säger att urvalet 
bygger på engagerande bibliotekariers ämneskunskaper och allmänna vetande. 
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Okunskapen eller fördomar kring ett ämne kan begränsa personer som arbetar med 
urvalsprocesserna. Det är därför viktigt att man arbetar för att motverka dessa blinda 
fläckar som Hjørland uttrycker det (1997b, s.14-16).  
 
Jag ser det som en delning mellan vad de utvalda texterna anser var grundläggande 
kunskaper för urval. Hjørland säger att bibliotekarier behöver ämneskunskaper och 
Höglund och Klingberg säger att brister inom ämneskunskaper kan kompenseras med 
professionella kunskaper. De båda texterna visar även på den påverkan som kommer 
från massmedia och mediebranschen vid urval. Detta är något som Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1) anser att biblioteken ska undvika att påverkas av vid 
urval av medier. När Höglund och Klingberg nämner att bibliotekarierna måste 
tillgängliggöra den goda litteraturen till användarna, blir det genom att de ställer 
bibliotekarien i ett ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1). Då det handlar om att bibliotekarien 
hamnar i en maktposition för att avgöra vad som är bra kontra ej lämplig litteratur.  
 
Hjørland anser att det är viktigt att ha kunskap om hur facklitteratur kan indelas efter 
ämne, publikationsformer, genrer och kvalitetsnivåer, vid urval. Kunskap om dessa 
faktorer är viktiga för bibliotekarien att ha vid bedömning av ett verk. Avhandlingar 
bedöms till exempel utifrån andra kriterier än essäer och läroböcker när det gäller 
vetenskaplig kvalitet. Det gäller också att skapa sig en uppfattning om vilken 
kunskapsnivå som verket motsvara. Varje ämnesområde utvecklar egna dokumenttyper 
eller tar användning av existerande dokumenttyper som de utvecklar för egna ändamål. 
Beroende på hur utvecklad en struktur är inom ett ämnesområde i desto större 
utsträckning kan dokumenten inom ämnet utformas och specialiseras. Naturvetenskap 
är generellt sett, ett mer utvecklat ämnesområde än humaniora. Det skiljer sig också 
mellan tidskrifter och böcker vilken roll de har inom ett ämne. Tidsskrifter har en större 
plats inom naturvetenskap än vad böcker har och tvärtom inom humaniora. Det kan 
också skilja sig i utformningen av artiklar mellan de olika ämnena (Hjørland 1997b, 
s.137-139). Hjørland anser även att det är viktigt att ha kännedom om vilka 
publikationsformer som ett verk kan publiceras i vid urval. Han gör följande kategorier 
för att visa detta; publiceringsgrad vilket innefattar opublicerat, semipublicerat och fullt 
publicerat dokument; tillfällig publikationsform; periodika vilka delas in i tidsskrifter, 
dagstidningar och serier; särtryck, småtryck och antologier; monografier och polygrafer; 
samt lösbladsverk (Hjørland 1997b, s.144-152).  
 
Denna indelning som Hjørland visar, ser jag som ett praktiskt sätt för bibliotekarien att 
kunna ta del av facklitteraturens funktioner (kap 4.2) och för att kunna anpassa verken 
till bibliotekets dokumentsamling.  
 
7.1.4.1 Slutsatser  
Höglund och Klingbergs diskuterande text kan i ett större perspektiv ses som en del i ett 
förändringsarbete, i linje med att användare historiskt fått tillgång till mer och 
varierande litteratur och medier, vilket jag beskrivit i kapitel 2. Drivkraften då var 
folkrörelserna eller engagerade eldsjälar som Valfrid Palmgren. De båda utvalda 
texterna diskuterar olika aspekter och möjlig påverkan från mediebranschen och 
massmedier vid urval och förvärv. Hjørland visar på en mer formell stil i sin text och 
förespråkar ämneskunskap ställt mot Höglund och Klingbergs godtagande av vissa brist 
inom ämneskunskap, vilket de anser kan kompenseras med ett professionellt 
urvalsförfarande. Denna meningskiljaktighet mellan de utvalda texterna talar för att 
Hjørland anser att bibliotekarien ska inhämta ämneskunskap på annat håll, än vad 
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utbildningen för bibliotekarier kan erbjuda. Hur och när denna inhämtning av kunskap 
ska ske ger han inget svar på. Höglund och Klingberg syn på att ett professionellt och 
medvetet urvalsförfarande kan komplettera kunskapsbrister inom ett ämnesområde, ger 
en större plats för bibliotekarien och dess utbildning som profession. Den delning som 
de utvalda texterna visar på innebär att Höglund och Klingberg ställer bibliotekarien i 
ett ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1) mot användarna. Hjørland placerar istället in 
bibliotekarien i ett underifrånperspektiv när han ger en beskrivning av bibliotekarien 
måste ha ämneskunskap vid urval. Han visar även i sin text en genomgång av olika 
dokumenttyper i mediebeståndet. Med denna presentation som han gör av vilken 
relation de olika dokumenttyperna har visar han att det är relevant att ha kunskap kring 
detta vid urval.  

7.1.5 Förvärvskällor och deras egenskaper  
Hjørland och Grauland säger att en uppfattning kring de förvärvskällor som står till ens 
förfogande bör göras i hänseende till pålitlighet. En bedömning av andras bedömningar 
bör därför göras samt en utformning av lämpliga förvärvskällor till urval. Detta hjälper 
att skapa en effektivitet i förvärvsprocessen och minska dubbelarbete. 
Förvärvsprocessen är i slutändan ett förarbete för att kunna ge god service till 
användarna. Hur sammansättning av förvärvskällor ser ut ger Hjørland och Grauland 
inte något konkret råd kring (Hjørland 1997b, s.100f.).  
 
Här anser jag att det blir märkbart hur Hjørland och Grauland placerar in biblioteket i 
den struktur som det befinner sig i (kap 5.2). En struktur där förlagsbranschen och BTJ 
verkar i och kan påverka bibliotekets förvärv av medier, där tillit eller granskning måste 
göras av bibliotekarien för att se vad som kan användas till underlag vid medieval. Detta 
för att visa att bibliotekarien står för de rådande normerna som gäller vid urval av 
medier till bibliotekets samling.    
 
I sin text beskriver Hjørland och Grauland att det finns olika former av förlag så som 
privata förlag, non-profit, offentliga förlag och fackspecialiserade förlag, som siktar mot 
en bred offentlig publik eller en snävare målgrupp. Kvaliteten på det material som ges 
ut av de olika förlagen är förstås varierande. Det är bra att ha vetskap om vilken profil 
av facklitteratur förlagen ger ut. Det är den ansvariga för medievalet som får göra en 
egen översikt över vad förlagen ger ut och inte gå efter vad som exponeras mest. 
Förlagsmaterial som källa till medieval är billigt för biblioteket, men vad 
förlagsmaterialet ofta saknar är att det inte ger någon kvalitetsuppfattning av 
publikationen (Hjørland 1997b, s.108f.).  
 
Jag tyder det som att information om vilka förlag som får litteraturstöd (kap 3.2.2) och 
vilka verk som har fått bidrag är relevant för att skapa sig en uppfattning om de olika 
förlagens utgivningar. Det framgår även i texten vilka problematik det innebär vid 
kvalitetsbedömning av förlags prospekt. Bibliotekarien ställs även här inför problemet 
att se till vad andra bedömer som god kvalitet och hur mediebranschen kan påverka 
bibliotekets utbud. 
 
Enligt Hjørland och Grauland är personliga kontakter eller nätverk inom den 
akademiska världen goda källor till urval. Detta har visat sig vara en betydelsefull 
informationskanal vid användarstudier. Antikvariat är en möjlig källa till inköp av 
utgångna titlar. Men tillgången på en specifik bok kan variera beroende på dess art. 
Annonser i facktidskrifter ger en direkt skildring av vad verkat behandlar och en 
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antydan för var verket placeras in i sin akademiska kontext. Annonser i facktidskrifter 
värderas högt som pålitlig källa (Hjørland 1997b, s.112, 116). En god utgångspunkt för 
bedömning av en recensions tillförlitlighet är om författaren till recensionen förklarar 
sin teoretiska och sitt fackliga förhållningssätt till det recenserade verket (ibid, s.214). 
Hjørland och Graulund tar också upp att prospekt, kataloger och annonser från 
förlagsbranschen samt recensioner i dagspressen kan användas som underlag till urval. 
De anser att förvärvskällor från förlagsbranschen innefattar väldigt selektivt utvalda 
verk och ger aktuell överblick kring vad som publiceras. Dock så är dessa 
förvärvskällor oftast inte objektiva. Recensioner i dagspress ger en aktuell bild av vad 
som publiceras, men vi vet oftast inte på vilka grunder som det recenserade verket är 
utvalt på. Denna förvärvskälla ger ofta god information om vilken målgrupp 
publikationen riktar sig till och fungerar väl som förvärvskälla för populärvetenskap . 
Hjørland och Graulund visar också på hur Dansk BiblioteksCenter A/S (DBC) och 
Inbindningscentralen fungerar i Danmark. Inbindningscentralen och DBC är jämförbara 
med de tjänster som Svensk Bibliotekstjänst kan erbjuda i Sverige. Färdiga listor från 
externa intressenter av detta slag kan spara mycket tid i genomgång av medier för ett 
folkbibliotek. Sambindnings-listorna kan också vara avgörande om en bok ska få 
genomslagskraft eller ej på biblioteken. Hjørland och Graulund anser att det är även 
väsentligt att se till vilken auktoritet personen har som har skrivit annotationen 
(Hjørland 1997b s. 98-105).  
 
Hjørland och Graulund visar här vad som bör betänkas vid användning av till exempel 
sambindningslistor eller andra källor vid förvärv. Om de externa intressenterna skulle 
påverka för stor del av inköpen som görs till biblioteken ser jag det som att biblioteken 
skulle följa den marknadsmodell som Maj Klasson visar på (kap 5.2.1). En påverkan 
som innebär att bibliotekarierna inte fyller någon funktion som de intellektuella och 
istället blir det de externa intressenternas världsbild som blir rådande (kap 5.2). Detta 
leder till en förskjutning av vem som bestämmer i den rådande strukturen och därmed 
över bibliotekets utbud.  
 
7.1.5.1 Slutsatser  
I sin text visar Hjørland och Graulund hur prospekt och kataloger är jämförbara med 
BTJ-häften och den inverkan de har vid medieval. Facktidskrifterna och deras inverkan 
kan relateras till den vetenskapsförmedling som jag visade i kapitel 4. En förmedling av 
facklitteraturen som kan ske på olika sätt beroende på vilken förmedlingskanal som 
användes för att nå ut från det lilla kretsloppet till det stora. Hjørland och Graulund 
placerar in biblioteket i en del av den struktur som det är en del av (kap 5.2) bland 
förlag och institutioner, där bibliotekarierna hamnar i två av de kategorierna som 
Klasson beskriver (kap 5.2.1). Dels är det underifrånperspektivet där bibliotekarierna 
måste anpassa sig efter vad som publiceras och ställs till förfogande genom förlagen. 
Det andra blir ett ovanifrånperspektivet när bibliotekarien väl väljer vilka källor som 
ska användas vid förvärv. 

7.1.6  Urval  
Urval är en beslutsprocess som kan delas upp i två nivåer. Nivåerna innefattar dels 
makroselektion som tar hänsyn till hela bibliotekets samling i relation till andra externa 
samlingar och selektionsprinciper. Den andra nivån, mikroselektion, är urval av 
individuella dokument. Det är denna typ av selektion som Hjørland och Graulund går 
närmare in på (Hjørland 1997b, s. 93f.). Ett urval kan ske löpande eller retrospektivt. 
Vid löpande urval gäller det att den ansvariga för selektionen håller sig ajour med nytt 
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material och grundar sitt urval utifrån detta. När ett retrospektivt urval görs sätter sig 
bibliotekarien in i den grundläggande litteratur inom ett ämnesområde, vilket även kan 
beröra äldre litteratur. I desto större omfattning den löpande selektionen sker, i desto 
mindre omfattning behövs retrospektiva medieval göras. Till sin hjälp för att göra 
löpande selektion finns det olika källor att använda sig av, bland annat förlagskataloger, 
prospekt, fack- och recensionstidskrifter, samt tidningsrecensioner (Hjørland 1997, s. 
94ff.). Retrospektiv selektion lämpar sig bäst om ett bibliotek ska bygga upp en helt ny 
samling eller täcka upp luckor inom ett redan existerande ämnesområde i en samling. 
Till retrospektiv selektion är fackbibliografier och sambindningslistor till stor hjälp 
(Hjørland 1997, s.114).    
 
Det Hjørland säger om löpande selektion och hur urvalet ska motsvarar de förändringar 
som sker i samhället genom att bibliotekarien ska hålla sig så ajour som möjligt anser 
jag visas i Unescos folkbiblioteksmanifest (kap 3.1). 
 
Höglund och Klingberg anser att litteratur tidigare köptes in efter bibliotekariernas smak 
och intressen. Bland annat så var de samhällsvetenskapliga och humanistiska förvärven 
påtagligt större än de inom teknik och naturvetenskap. Detta bidrog till att efterfrågade 
områden som teknik och naturvetenskap blev eftersatta. Höglund och Klingberg säger 
att man utifrån det kan se att det inte fanns något samband mellan inköp och utlån.  
De påtalar även att biblioteksverksamheten tidigare kan ha haft andra mål för sina inköp 
och att effekten av den, fortfarande syns i mediebestånden. Exempelvis är bevarandet av 
kulturarvet något som Höglund och Klingberg antyder att man tidigare mer beaktade än 
användarnas behov och efterfrågan (Höglund & Klingberg 2001, s.29, 32).  
 
Nergång av aspekten bevarandet av kulturarvet som Höglund och Klingberg säger i sin 
text anser jag är något som är till motsats av vad Unescos folkbiblioteksmanifast säger i 
punkt fem (kap 3.1) och de kulturpolitiska målen (kap 3.2) förespråkar. Förändringen 
som Höglund och Klingberg visar på innebär att en omställning har gjorts med tiden 
och biblioteken vill ge mer plats till användarnas behov. Att efterfrågan och statistik 
över utlån styr folkbibliotekens medieval anser jag visar på ett underifrånperspektiv 
(kap 5.2.1), där biblioteket anpassar sig efter användarna och de förändringar som sker i 
samhället. 
 
Hjørland säger att det är väsentligt att reflektera över om inköpen sker grundat på den 
ansvarige och enskilde bibliotekarien inom det aktuella ämnesområdet eller i form av 
bokmöten. Han delar upp inköpen på bibliotek i två kategorier som kan förekomma i 
olika grader av implicit eller explicit. Idealet är naturligtvis att det ska vara så explicit 
som möjligt, så att användarna kan förhålla sig till inköpen. För bibliotekets egen 
räkning är det även viktigt att ha ett explicit medieval då det möjliggör en utvärdering 
och utveckling av den egna organisationen. Ett explicit medieval ska vara nerskrivet i 
medieplanen (Hjørland 1997b, s.15). 
 
När Hjørland beskriver explicit och implicit medieval, där det explicita medför en mer 
öppen attityd mot användarna, anser jag att detta kan relateras till bibliotekariens 
position i vad Maj Klasson benämner som ett underifrånperspektiv (kap 5.2.1). Det är 
även intressant att se till det litteraturstöd som ges till förlag vid utgivningen av ett 
specifikt verk (kap 3.2.2). Ett bidrag som binder förlaget till att donera ett exemplar av 
verket till ett bibliotek i varje kommun som innebär att ett val sker implicit för 
biblioteket då valet motiveras av någon utomstående.  
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Något som visas i Höglund och Klingberg text är hur biblioteket bör förhålla sig till 
användarnas inköpsförslag. De säger att vid inköpsförslag, ska ett ställningstagande 
göras såvida verket ska fjärrlånas eller köpas in till det egna beståndet (2001, s.112 f.). 
När användare kommer med inköpsförslag bör de prioriteras högt då det är ett tecken på 
intresse för biblioteksverksamheten. Inköpsförslaget bör behandlas så fort som möjligt 
för att ge besked till användaren ifall biblioteket tänker köpa in boken. När ett bibliotek 
ska bedöma ett inköpsförslag finns det några kriterier som bör betänkas, däribland 
användarens bakgrund (kunskapsnivå, yrkesgrupp), behov och motivering, men även 
också förslagets följder för inköpsprocessen och påföljande hantering. Det är mer 
befogat att köpa in få motiverade förslag istället för många omotiverade, lika så är det 
lättare att göra bokinköp än tidskriftinköp. Ett indirekt inköpsförslag är de titlar som 
användare efterfrågar men som inte finns tillgängliga (ibid, s.117). 
 
Jag anser att Höglund och Klingberg visar här på att bibliotekarierna ska göra en 
bedömning över om användarnas inköpsförslag är relevanta eller ej för bibliotekets 
samling. När de utgår från detta innebär det att bibliotekarien hamnar i ett 
ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1) och därmed i en maktställning över vilka medier som 
ska köpas in till biblioteket eller ej. Även om de säger att användarnas förslag ska 
prioriteras högt anser de att en bedömning utifrån vissa kriterier måste göras. 
 
7.1.6.1 Slutsatser  
I detta avsnitt blir det en tydlig skillnad mellan de två utvalda texterna, Höglund och 
Klingberg ger en informell beskrivning av hur de anser att urval ska ske och hur 
bibliotekarien förväntas förhålla sig till användarnas inköpsförslag. De säger dock att en 
bedömning måste göras utifrån ett antal kriterier vid inköpsförslag från användarna.  
Hjørland håller en formell stil genom hela sin text när han presenterar urval på ett 
teoretiskt sätt, detta genom att göra ett antal uppdelningar av olika aspekter vid urval. 
Han säger att det är viktigt att reflektera kring om det är beslut från enskilda 
bibliotekarier eller bokmöten, som ligger till grund för inköp av medier. Att göra inköp i 
grupp genom bokmöten ser jag som ett sätt att säkra att medieplanen verkligen följs och 
att ett så explicit urval görs, då man i gruppen måste förhålla sig till medieplanen vid 
varje inköp. Det som de båda utvalda texterna visar gemensamt på är att det ligger på 
bibliotekariens ansvar när det gäller att göra ett urval. Därför blir det att de ställer 
bibliotekarien i ett ovanifrånperspektiv enligt Klassons indelningar (kap 5.2.1). De båda 
texterna visar också på att bibliotekarien måste arbeta aktivt med urval för att möte den 
förändring och utveckling som sker i samhället, något som nämns i Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1). 

7.1.7 Utlån och utnyttjandegrad 
Höglund och Klingberg använder sig av Kjell Nowaks Masskommunikation och 
åsiktsförändringar för att visa att ett utlån inte alltid har samma värde. Om man ska se 
till dess samhälleliga effekt, så kan en utlånad facklitterär bok vara av större betydelse 
än en annan. Värdet utgår från dess spridning, till exempel genom att en kursledare 
lånar en bok och använder sig av den i sin undervisning. Utnyttjandegraden är enligt 
Höglund och Klingberg en bra metod för att mäta hur ett bestånd används. Men vi får 
inte stirra oss blinda och glömma bort att ett enskilt boklån kan ha stor spridning. Det är 
viktigt att reflektera över spridningens värde när det gäller resursfördelning mellan olika 
ämnesområden (Höglund & Klingberg 2001, s.89f.). Vidare anser Höglund och 
Klingberg att biblioteket kan räkna ut antalet utlånade böcker vid ett visst tillfälle. 
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Antalet böcker i öppen hylla enligt katalogen - Antalet innestående böcker i öppen hylla 
= Antal utlånade böcker 

(Höglund & Klingberg 2001, se modell s. 77) 
 

Höglund och Klingberg anser att det är viktigt att mäta beståndets utnyttjandegrad.  
Det vill säga genom att räkna ut det normala antalet utlån bibliotekets böcker har under 
en period. De säger att utnyttjandegraden är olika, för olika ämnesområden. Därför är 
det viktigt att beräkna varje ämnesområdes utnyttjandegrad. Följaktligen kan man då 
bättre fördela resurserna mellan de olika ämnesområdena, men man måste ha så kallade 
minoritetsområden (små och udda) i beaktande (Höglund & Klingberg 2001, s.91, 93).  
 
När Höglund och Klingberg beskriver hur en beräkning av utnyttjandegraden kan göras 
och vikten av en mätning av mediebeståndet, innebär det en gradering av hur väl 
bibliotekets samling motsvarar de förväntningar som finns på samlingen. Detta anser 
jag följer den marknadsmodell (kap 5.2.1) som Maj Klasson visar på. För 
bibliotekariens del kan det gälla att göra en avvägning mellan vad som anses vara mest 
gångbart enligt media eller förlagens markandsföring och vad den egna samlingen 
behöver kompletteras med.      
 
7.1.7.1 Slutsatser  
Höglund och Klingberg visar här på den problematik som det innebär att se utlån som 
ett nyckeltal och därmed ett mätningsvärde, då utlån lätt kan bli en norm för vad 
biblioteket presterar och kan ses som ett uppfyllande av de kulturpolitiska målen (kap 
3.2) i form av informations och kunskapsspridning. De säger också att det är viktigt att 
se till att utlånen kan gynna flera användares behov, något som innebär ett 
underifrånperspektiv (kap 5.2.1), där bibliotekarierna räknar in yttre faktorer i 
verksamhetens bedömningar och gör sig därmed medvetna om de behov och 
förutsättningar som omger biblioteket. Höglund och Klingberg påtalar även vikten av en 
beräkning av utnyttjandegrad inom enskilda ämnesområden vilket gör att biblioteket 
ställs i Maj Klassons marknadsmodell. Men när de även ser till att de små och udda 
ämnesområdena måste tas i beaktande blir det ur ett underifrånperspektiv. Höglund och 
Klingberg gör därmed en kombination av underifrånperspektivet och 
marknadsmodellen. Att mäta hur många utlån ett bibliotek har, samt vilka 
ämnesområden som utnyttjas mycket respektive lite, ger en antydan om hur väl 
biblioteket lyckas med sin medieplanering. Detta knyter an till kvalitetsarbete som jag 
skriver om i nästa avsnitt. 

7.2 Kvalitet 
De utvalda texterna använder begreppet kvalitet som en gradering av egenskaper på ett 
dokument. Carl Gustav Johannsen ger en beskrivning av begreppet kvalitet som ett tings 
egenskap och anser att det är en neutral beskrivning. Han säger dock att i det vardagliga 
språket används kvalitet oftast som en positiv värdering samt att ett bibliotek med god 
kvalitet är något positivt och eftersträvand. Det har gjorts många försök med att ställa 
upp teoretiska definitioner och normer för vad som är bra respektive dålig kvalitet, utan 
någon enighet om vad kvalitet innefattar och hur man kvalitetsvärderar i praktiken 
(Hjørland 1997b, s. 240). Höglund och Klingberg använder sig av en definition av 
begreppet kvalitet via Bo Edvardsson som det beskrivs i Kvalitetsutveckling – ett 
managementperspektiv. Edvardsson använder sig av två utgångspunkter. Den ena utgår 
ifrån användarens behov och efterfråga och hur användaren upplever kvaliteten. Den 
andra bygger på hur biblioteket ska arbeta internt för att nå den kvalitet man 
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eftersträvar. Höglund och Klingberg säger att man måste arbeta utifrån båda 
tillvägagångssätten för att uppnå kvalitet (2001, s.17).  
 
Texterna tar även upp vilket förhållningssätt som en bibliotekarie förväntas ha vid 
kvalitetsarbete när det gäller urval av facklitteratur. De utvalda texterna lägger 
genomgående en viss betoning på att kvalitet är något positivt och att bibliotekarien ska 
eftersträva god kvalitet i service och i urvalet av facklitteratur. Följande avsnitt är 
indelat efter mikrotemana; Bibliotekets och bibliotekariens roll, Kvalitetsvärderande 
institutioner och processer, Mål, Kvalitetsledning och medieval.  

7.2.1 Bibliotekets och bibliotekariens roll 
Folkbibliotekens syfte med urval och kvalitetsvärderingar är att kunna ge en så god 
informationsservice som möjligt. Hjørland säger att han kan se en viss förskjutning hos 
folkbiblioteken att de blir mer och mer styrda av utlåningsfrekvensen på böcker än vad 
de tidigare har varit. Något som han säger beror på det krav som folkbiblioteken har på 
sig att uppfylla sin funktion och existens i samhället. Hjørland ser dock en ökande 
tendens till att det är efterfrågan som styr folkbibliotekens medieval. Han anser att det är 
skillnad på de olika biblioteksformerna i frågan om kvalitetsnormer. Folkbibliotekens 
kvalitetsnormer behöver inte vara bundna till forskarsfärens normer vilket 
forskningsbiblioteken har en större tendens till att vara. Gemensamt för kvalitetsarbete 
inom samtliga bibliotek är dock att kvalitetsprocessen inte ses som någon sluten 
process, utan där en rad olika inre som yttre faktorer spelar in (Hjørland 1997b, s. 215, 
222).  
 
Jag ser det som att Hjørland beskriver i sin text den uppgift som biblioteket förväntas ha 
i samhället och som innefattas i de kulturpolitiska målen (kap 3.2). Att bibliotekets 
urvalsprocess bör vara i förbindelse med yttre faktorer beskrivs i Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1), då manifestet säger att folkbiblioteken måste anpassas 
efter de lokala förutsättningarna och behov som finns.  
 
Johannsen behandlar i sin text begreppen objektiv och subjektiv kvalitet som 
förekommer frekvent i kvalitetsvärderande sammanhang. Vad de båda begreppen 
konkret innefattar är svårt att beskriva säger Johannsen. Däremot kan en förklaring till 
hur begreppen kan användas i ett kvalitetssammanhang ges. Objektiv kvalitet är de 
egenskaper i ett dokument som framgår och inte kan missförstås. Det kan röra sig om 
faktafel, tryckfel, korrekthet i citat och referenser, dessa faktorer utgör objektiva 
kriterier. När en bedömning rör sig mot det mer abstrakta och är öppet för fria 
tolkningar handlar det om subjektiv kvalitet. Det är svårare att klargöra vad som är 
subjektiv kvalitet än objektiv kvalitet då subjektiv kvalitet varierar mellan olika 
användares behov. Begreppen subjektiv/objektiv i förhållande till kvalitet har två olika 
betydelser, var av den ena är den traditionella definitionen. I den traditionella 
definitionen innebär subjektiv/objektiv ett brett spektrum från en ytterst personlig och 
individuella tolkningen till ett objektivt konstaterande av fakta. Den andra definitionen 
av subjektiv/objektiv som används i ett kvalitetssammanhang är när objektiv kvalitet 
beskriver en mätbar egenskap hos ett dokument och subjektiv betecknar användarens 
upplevelser och värderingar av dokumentet (Hjørland 1997b, s.253f.).  
 
Johannsen säger att det kan innebära ett problem för biblioteket att bedöma subjektiv 
kvalitet utifrån användarnas behov, då det kan röra sig om en öppen tolkning. När han 
säger att det är viktigt att ta med användarnas värderingar och behov i 
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kvalitetstänkandet kring subjektiv och objektiv kvalitet anser jag att han placerar in 
bibliotekarien i ett underifrånperspektiv enligt Klassons indelning (kap 5.2.1). 
 
Enligt Höglund och Klingberg är kvalitet bland annat att noggrant överväga varje 
bokinköp, om man köper in rätt bok kan det bidra till att beståndet i högre grad utnyttjas 
(2001, s.17). Utlåningsstatistik är av betydelse anser Höglund och Klingberg, då de 
säger att den kan ge oss besked om bibliotekets servicenivå och policy uppnås. Med 
utlåningsstatistik avser de utlån per enhet, per låntagarkategori och per ämneskategori. 
Vidare säger Höglund och Klingberg att en sådan mätning är intressantast när den 
genomförs över tid och man kan se låneutvecklingen. De konstaterar att 
utlåningsstatistik fortfarande fyller sin funktion eftersom de flesta användare än så länge 
lånar litteratur i pappersform eller exempelvis som kassettbok (Höglund & Klingberg 
2001, s.74f.). Livslängden för en fackbok bestäms av dess aktualitet. Höglund och 
Klingberg bedömer att innehållet i exempelvis resehandböcker och juridisk litteratur 
kan snabbt bli inaktuellt. De anser dock att bland annat biografier och ordböcker 
vanligtvis har en betydligt längre livslängd. Om inköpen blir färre och man inte gallrar 
sitt bestånd resulterar det i sämre kvalitet (ibid, s. 86, 110). Höglund och Klingberg ser 
att det har skett en förändring i synen av urval med tiden och att det har gått ifrån strikta 
linjer till en mer vidare och användareanpassad syn (2001, s.39).  
 
Jag anser att Höglund och Klingberg ger en beskrivning i sin text hur bibliotekarien är i 
ett ovanifrånperspektiv i frågan att bedöma ett verks aktualitet i en samling. De gör även 
en beskrivning av att biblioteket följer en marknadsmodell när de ska bedöma om 
bibliotekets service och policy uppnås, vilket innebär att Höglund och Klingberg gör en 
kombination av de två kategorierna som Klasson beskriver (kap 5.2.1). När de tar upp 
vikten av aktualitet av dokument i samlingen blir det en koppling till vad Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1) förespråkar vad beträffar vikten av aktualitet i ett 
biblioteks samling.  
 
7.2.1.1 Slutsatser  
Hjørland visar i sin text hur biblioteket blir mer och mer styrda av utlåningsfrekvensen, 
något som skulle bero på att biblioteket förväntas uppfylla sin roll som kultur- och 
informationsförmedlare i samhället. Han ser även att det är efterfrågan som styr 
medievalen. Det Hjørland säger innebär att biblioteket har bestämda förväntningar på 
sig från den egna organisationen och användarna, där en bestämd nivå av service måste 
uppfyllas. Höglund och Klingberg anser att utlåningsstatistiken är fortfarande en viktig 
del för att bland annat kunna mäta om bibliotekets servicenivå och policy uppnås. Det 
som är gemensamt för Hjørland, Höglund och Klingberg är att de med sitt resonemang 
anser att biblioteket förväntas uppfylla sin funktion och sina mål som är bestämda 
genom den kulturpolitik som kommunen har valt. Biblioteket blir därmed en del av den 
struktur som finns i samhället där bestämda normer gäller (kap 5.2). Johannsen gör ett 
försök till att fastlägga vad som kan tolkas som subjektiv eller objektiv kvalitet. Han gör 
det genom att utgå från användarnas behov när han ser till hur begreppet kan användas, 
vilket gör att han ställer bibliotekarien i ett underifrånperspektiv enligt Klassons 
indelning (kap 5.2.1). Höglund och Klingberg är mer diskuterande i sina resonemang 
om kvalitet och vad det kan innebära för ett bibliotek. De förväntar sig att bibliotekarier 
redan har ett förhållningssätt och problematiserar snarare vad kvalitet är och för vem, än 
att fokusera på metoder. Höglund och Klingberg gör en kombination av ovanifrån- och 
markandsmodell kategorierna som Klasson beskriver (kap 5.2.1) när de talar om en 



 41 

bedömning av ett verks aktualitet i en samling och om bibliotekets service och policy 
uppnås. 

7.2.2  Kvalitetsvärderande institutioner och processer 
Enligt Hjørland är medieval en kvalitetsvärderande process och biblioteket är en 
kvalitetsvärderande institution som i sin tur står i förbindelse med andra 
kvalitetsvärderande institutioner till exempel universitet eller förlag och deras processer. 
Det är därför viktigt vid medieval att ha ett förhållningssätt och förståelse till hur andra 
institutioner gör sina kvalitetsbedömningar för att kunna placera in biblioteket i denna 
kontext. Hjørland anser att den mest analyserande kvalitetsbedömning av facklitteratur 
sker inom forskarkulturen, men att det är även viktigt att se till alla andra aktörer (1997b 
s.191f.).  
 
När Hjørland ser biblioteket som en kvalitetsvärderande institution anser jag att han gör 
det genom att placera in det i den struktur som råder i samhället (kap 5.2) vad det gäller 
normer för kvalitetsbedömning. Han säger också att forkskarkulturens världsbild är den 
rådande inom strukturen.    
 
Några av de grunder som utgör de klassiska kvalitetsbegreppen för en vetenskaplig 
studie är om studien producerar sanning och objektivt vetande. Hjørland säger att 
forskarmiljön lätt kan skapa en elitistisk indelning där de mer framgångsrika och 
belönade forskarna får mest spelrum och att det kan skapa en rådande norm för 
forskningen. Detta är något som man bör betänka när man utgår från hur ofta någon är 
citerad och hur många publiceringar eller utnämningar som forskaren har, vilket brukar 
annars räknas som kvalitetskriterier. Likväl som internationella samarbeten av 
forskningspublikationer kan vara styrda av ett mer dominerande lands principer och blir 
därmed den rådande normen. Att se till vilken bakgrund och utbildning personen har 
som är författare till dokumentet är viktigt. Detta för att se om personen har en relevant 
utbildning, vilken akademisk grad och bakgrund inom det aktuella ämnesområdet som 
personen har. Värt att tänka på är att det skiljer sig från land till land och från tid till tid 
vilka akademiska nivåer som finns och vilken dignitet de innebär (Hjørland 1997b, 
s.198-201).  
 
I sin text beskriver Hjørland att en granskning och ett ifrågasättande måste göras från 
bibliotekarien om vilka normer som bör vara gällande för vad som räknas till 
kvalitetskriterier. Det innebär att när det gäller medieval så är det bibliotekariens normer 
och värderingar som gäller. Jag ser det som att Hjørland placerar bibliotekarien i ett 
ovanifrånperspektiv enligt Klassons indelningar (kap 5.2.1) genom detta synsätt.     
 
Hjørland säger att artiklar som är publicerade i tidskrifter genom peer review där 
redaktören och tre eller fyra forskare inom samma ämnesområde, anonymt ger sitt 
utlåtande kring artikeln är bevis på god kvalitet. Denna process är dock väldigt kostsam, 
men ger en god status för de tidskrifter som använder sig av denna metod. Viss kritik 
kan riktas mot denna metod i frågan om hur uppriktig bedömningen blir när andra 
kanske konkurrerande forskare inom samma ämnesområde ska bedöma varandra. 
Denna form av granskningsprocess är vanligast förkommande inom naturvetenskap, då 
böcker är den vanligaste förekommande publikationsformen inom humaniora och där 
denna metod inte tillämpas, även om förlagen kan använda sig av fackkonsulter till att 
bedöma böckerna (Hjørland 1997b, s.209f.). Det finns även priser och utnämnelser som 
kan vara vägledande i kvalitetsbedömning. Nobelpriset är det mest prestigefyllda priset 
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och är indelat i kategorierna fysik, kemi, fysiologi eller medicin, litteratur, ekonomi och 
fredspris. Även om det finns andra priser som ger större pengasummer eller är äldre 
räknas ändå Nobelpriset till att vara det största priset tackvare de noggrant utvalda 
pristagarna. Pulitzerpriset är också ett högt skattat pris som tilldelas amerikaner varje år. 
Inom journalistik delas det ut fjorton och till skönlitteratur, facklitteratur sex stycken 
och ett inom musik (Hjørland 1997b, s.205f.).  
 
Jag ser det som att Hjørland visar vilka värderingar och bedömningsgrunder som kan 
användas som kvalitetskriterier för urval. Hjørland ser till de normer som andra 
institutioner och organisationer ställer upp som kvalitetskriterier. Biblioteket tar del av 
vad som kan anses vara god kvalitet genom sina förbindelser med andra organisationer 
och institutioner. Hjørland visar även genom denna beskrivning att biblioteket är en del 
av samhället där det verkar i (kap 5.2).   
 
7.2.2.1 Slutsatser  
Hjørland resonerar kring vilken roll forskarsfären har för biblioteket och vilka normer 
som ska gälla vid kvalitetsarbete. Han ger en formell beskrivning av vilka kriterier som 
han anser var centrala i en kvalitetsbedömning vid urval. De normer och 
kvalitetskriterier som han anser vara relevanta för en kvalitetsbedömning kan innefattas 
av priser eller metoder för bedömning av artiklar som ska publiceras. Detta är något 
som berör det jag har tidigare tagit upp i kapitel 4 där jag visade på den förmedling som 
sker från det lilla kretsloppet till det stora. En förmedling där forskarsfären har ett visst 
inflytande på normer över vilka kvalitetskriterier som kan tänkas gälla. I den 
förbindelsen med andra institutioner som Hjørland beskriver, placerar han in biblioteket 
in i den struktur som omger det (kap 5.2). Men det är ändå bibliotekarien som i 
slutändan ska stå för bedömningen av vad som räknas till god kvalitet eller ej anser 
Hjørland. Detta kan relateras till att bibliotekarien ställs i ett ovanifrånperspektiv (kap 
5.2.1).   

7.2.3 Mål  
När Höglund och Klingberg diskuterar kvalitet påtalar de att hela 
biblioteksverksamheten måste ha ett kvalitetstänkande, men att det främst är 
bibliotekschefen som måste ta initiativ. Kvalitet uppnås genom att behov, mål och 
verksamhetsidén samverkar. De betonar att utan verksamhetsmål, så kan verksamhetens 
kvalitet inte värderas. Dessa mål måste sedan brytas ner och slussas vidare till 
verksamhetens alla enheter, utifrån dessa mål ska resultatmål för varje enhet utformas. 
Målet är att verksamheten ska kunna utvärderas. De använder sig av Ethel Himmels 
handbok Planning for results för att åskådliggöra olika delar av planeringsarbetet och 
utifrån dem har de utarbetat en egen variation. Höglund och Klingberg använder sju 
kugghjul i en cirkel i deras modell över planeringscykeln. Med kugghjulen vill de visa 
att de olika delarna; Beskriv kommunen, Bibliotekets nuläge, Diskutera uppgifter, 
Fastlägga mål, Fördela resurserna, Genomför! och Utvärdera är beroende av varandra 
för att fungera (Höglund & Klingberg 2001, s. 14-16, 44ff.). Beskriv kommunen vilket 
bland annat innebär att kartlägga kommunens innevånare gällande ålder, var de bor, hur 
många skolor det finns samt invandrartäthet och näringsliv. Bibliotekets nuläge är 
beroende av tillgänglighet, både fysisk och psykisk. Resursfördelningen mellan olika 
enheter måste kartläggas (Höglund & Klingberg 2001, s.54ff., 61). Här anges flera 
punkter exempelvis vilken service det finns till omsorgs- eller äldreboende, hur många 
utlån samt förvärv för varje barn och för varje vuxen och hur beståndets kvalitet ser ut 
åldersmässigt och fördelningen mellan barn- och vuxenlitteratur. Höglund och 
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Klingberg rekommenderar att man samtidigt ser över personalresurserna, vilket gynnar 
verksamhetens servicekvalitet och produktivitet. Kartläggningen kommer enligt 
Höglund och Klingberg vara ett förträffligt hjälpmedel för att utveckla verksamheten 
och höja dess service och kvalitet. Att diskutera uppgifter som framlagts genom 
nulägesbeskrivningen angår all personal och alla enheter. Fastlägga målen blir 
bibliotekschefens arbetsuppgift. Utifrån kommunens mål och de uppgifter, behov samt 
synpunkter som framkommit ska bibliotekschefen formulera bibliotekets mål. Delmål 
som är mer åskådliga skrivs ner för varje enhet. De ska vara långvarigare än ett 
budgetår och redogöra för de behov som enheter ska arbeta mot. Med utgångspunkt i 
delmålen och de ekonomiska förutsättningarna formuleras resultatmål som gäller för 
budgetåret. Resultatmålen ska utvärderas vid årets slut och består exempelvis av de 
antal utlån verksamheten förväntas uppnå. Höglund och Klingberg påtalar vikten av 
formade mål, vilket de menar uppmuntrar personalen att arbeta mer strategiskt. Fördela 
resurserna genomförs först efter att ovanstående punkter fastställts. Med hjälp av 
nutidsbeskrivning, delmål och resultatmål kan man se över och omarbeta 
resursfördelningen. Efter det kommer Genomför! och sist Utvärdera (Höglund & 
Klingberg 2001, s.62ff.). 
 
Den kvalitetsplanering som Höglund och Klingberg visar på anser jag vara en central 
del av vad som bör innefattas i en biblioteksplan (kap 3.3.1). Några riktlinjer för hur 
utvärderingen ska vara utformad ger inte Höglund och Klingberg i sin text. När de 
beskriver bibliotekarien i sin text utgår de från ett underifrånperspektiv (kap 5.2.1), då 
de säger att det är biblioteket som ska anpassa sig till sina användare och den struktur 
som biblioteket verkar i. 
 
7.2.3.1 Slutsatser  
Höglund och Klingberg visar på att de kulturpolitiska målen (kap 3.2) som finns för 
bibliotekets verksamhet måste följas genom att det har sin funktion i samhället som 
informationsförmedlare. Men framför allt tar Höglund och Klingberg hänsyn till vad 
som beskrivs i Biblioteksplaner (kap 3.3.1) där lokala förutsättningar och behov anses 
vara viktiga att ta med i planeringen av biblioteksverksamheten. Höglund och Klingberg 
riktar fokus på att det är bibliotekschefen som ansvarar för kvaliteten på medierna inom 
verksamheten och att biblioteket måste arbeta utifrån det. De presenterar sju steg i en 
metod som biblioteket bör arbeta efter. De sju stegen innebär att biblioteket ska se till 
de yttre faktorerna som spelar in för utvecklingen av bibliotekets verksamhet. Höglund 
och Klingberg anser att utvärderingar och bibliotekets omgivning är centrala i 
planerandet av verksamheten. Detta innebär att biblioteket hamnar i ett 
underifrånperspektiv (kap 5.2.1) enligt den indelning som Maj Klasson visar på.  

7.2.4 Kvalitetsledning och medieval 
Johannsen presenterar hur ett bibliotek kan använda sig av Total Quality Management 
(TQM), vilket är en ledarfilosofi, vid beståndsutveckling. Denna metod fokuserar på 
löpande kvalitetsförbättring, kvalitetsplanering och kvalitetsanalys (kvalitativa och 
kvantitativa metoder). Metoden ställer ledarnas roll, användarnas intresse och behov, 
medarbetarnas tillfredställelse i fokus. Inom TQM är användaren den största referensen 
för vad som är god kvalitet eller ej, något som skiljer sig från det traditionella tänkandet 
inom biblioteksfältet anser Johannsen. Vid det traditionella synsättet inom 
beståndsutveckling görs ett beslut om biblioteket ska köpa in en bok eller ej och vilket 
antal man ska köpa in för att tillgodose användarnas informationsbehov. Det som går att 
vända sig mot när det gäller TQM tänkandet att placera användaren som största referens 
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är att folkbiblioteken är även skyldiga att tillgodose de mål som kommunen och 
riksdagen formulerat, oavsett om biblioteket har användare eller inte som efterfrågar en 
specifik titel. Detta kan lätt leda till en diskussion kring vilken kulturförmedlande roll 
folkbiblioteken ska ha och hur en biblioteksplan eller medieplan ska vara utvecklad, där 
allsidighetsprincipen och den smala boken prioriteras. Detta innebär inte att TQM teorin 
vill åsidosätt Bibliotekslagen för att tillgodose användarnas behov. Istället är det en 
fråga om vilka riktlinjer som gäller att ha som utgångspunkt vid beståndsutveckling 
säger Johannsen (Hjørland 1997b, s. 227-232).  
 
När Johannsen placerar användarna som största referens för vad som är god kvalitet 
eller ej, anser jag att han ställer bibliotekarien i ett underifrånperspektiv (kap 5.2.1). 
Johannsen ger genom sin genomgång biblioteken en stor plats i den rådande strukturen i 
samhället (kap 5.2) när han ställer Bibliotekslagen, kommunens mål på samma nivå 
som bibliotekets riktlinjer vid beståndsutveckling. 
 
Johannsen beskriver i sin text att inom TQM  tillämpas P-U-C-K-cirkeln (Planläggning, 
Utför, Check, Korrigera) för att uppnå en kontinuerlig kvalitetsförbättring. I första 
fasen, Planläggning, formulerar biblioteket och verkställer sina kvalitetsmål för urvalen 
i form av en medieplan. Det är i medieplanen som normer och standard för 
kvalitetsvärderingar och urval fastläggs. I steg två, Utförandefasen, utförs den fastlagda 
medieplanen i praktik. Den tredje fasen, Check, är en praktisk utvärderings fas där 
användarnas och personalens belåtenhet undersöks. I denna fas utför biblioteket 
statistiska undersökningar för att mäta utlån per titel, antal efterfrågningar som kan 
besvaras grundat på den egna samlingen, antal utlånade böcker i förhållande till den 
totala samlingen samt antal externa lån. Resultaten ställs mot de mål som biblioteket har 
formulerat för att skapa en uppfattning om hur väl organisationen fungerar. I den sista 
fasen, Korrigering, utförs justeringar på eventuella avvikelser som framgått vid 
reflektioner och utvärderingar. Här gäller det också att fastlägga vad som är problemet, 
om biblioteket använder sig av fel inköpskällor eller om man inte uppfyller de normer 
eller kvalitetskrav som man fastslagit i medieplanen. Det är även viktigt att vara lyhörd 
för förändringar av användarnas intresse och behov. Med bakgrund av en klar och tydlig 
analys av de avvikande kvalitetsproblemen, deras omfång, frekvens, orsak och 
konsekvenser utgörs grunden för en löpande kvalitetsförbättring där 
förhållningsprinciper och korrigeringsåtgärder presenteras. Det gäller för biblioteket att 
vara tydlig i sina förhållningsregler till medieval för att inte skapa orealistiska 
förväntningar från användarna. Personalen måste därför vara beredd att styra 
användarna i en mer realistisk riktning om det behövs säger Johannsen. Ett problem 
som kan uppstå i denna fas är att kunna göra en jämn och rättvis övervägning och 
prioritering för de olika användargrupperna vars behov man vill tillgodose. Det är därför 
viktigt att biblioteket tänker långsiktigt och att försöka tänka in framtida potentiella 
användargruppers informationsbehov. Fördelen för ett bibliotek att använda P-U-C-K-
cirklen vid medieval är att skapa rutiner och erfarenhet för justering i 
kvalitetsbedömningen anser Johannsen (Hjørland 1997b, s.232f.).  
 
Det Johannsens visar med en P-U-C-K-cirkel och utvärdering av organisationen är delar 
som jag anser bör innefattas i en medieplan och därmed i en biblioteksplan (kap 3.3.1). 
Jag ser det som att Johannsens gör en kombination av ett underifrånperspektiv och ett 
ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1), när han ser användarna som största referens men att 
bibliotekarien ska vara beredd på att styra användarna i mer realistisk riktning om det 
behövs.   
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7.2.4.1 Slutsatser  
Johannsen gör en formell genomgång av hur biblioteket kan förbättra sitt kvalitetsarbete 
genom att presentera en teori och metod av hur organisationen kan utvecklas. Han ser 
biblioteket ifrån ett underifrånperspektiv (kap 5.2.1) då han ställer användarna som den 
största referensen inom TQM och därmed kvalitetstänkandet som ska finns i 
organisationen. Han gör dock ett undantag med att bibliotekarien måste vara beredd på 
att styra användarna i rätt riktning om det behövs. Johannsen ser inte till den övriga 
strukturen i samhället när han placerar in biblioteket i den. Jag ser det som att det 
innebär en komplikation mellan bibliotekets kvalitetsarbete och kulturpolitiska mål  
(kap 3.2), bevarandet av kulturarvet. Johannsen vill att bevarandet av kulturarvet och 
inköp av den smala litteraturen ska göras i kombination med det kvalitetsarbete som han 
presenterar. Vilka riktlinjer som ska gälla kan vara oklart. Om ingen frågar efter smal 
litteratur, ska biblioteket verkligen köpa det då? Å andra sidan är det inte lätt att ta för 
givet vad som ska räknas som kvalitativ litteratur, då de statliga kulturpolitiska målen är 
otydliga, se kapitel 3.2. Desto mer praktiskt tillämpbara är Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1), där termer som läskunnighet, fri tillgång till 
information och kultur samt att ge användare möjlighet till självständig utveckling 
motiveras.  

7.3 Användare 
Höglund och Klingberg använder sig inte av ett ”vi och de – tänkande”, utan drar 
paralleller mellan andra serviceinrättningar till exempel resebranschen och jämställer 
deras servicebeteende med bibliotekspersonalens. De vill få läsaren att tänka på 
begreppet användare i något vidare benämning, exempelvis genom begreppet besökare 
när de diskuterar bibliotekspersonalens servicetänkande och uppträdande. Även 
begreppen kund och medborgare nämns i samband med att användaren ska känna att 
biblioteket fyller ett behov hos dem som efterfrågar det (Höglund & Klingberg 2001, s. 
14f.). När texterna behandlar användargrupper innefattar det användare som rör sig i en 
bestämd kontext, vilken kan vara styrt geografiskt, genom ålder eller utbildning.  
I texterna vill författarna också förmedla att bibliotekarierna ska ge service till 
användarna. Jag har valt att dela in följande avsnitt efter mikrotemana; 
Användargrupper, Behov och efterfrågan. 

7.3.1 Användargrupper 
Hjørland säger att folkbibliotek väljer medier inom alla väsentliga fackområden i 
hänseende till sina användargruppers behov, vilket gör medievalet till en viktig del av 
biblioteksverksamheten (1997b, s.11f.).  Det är väsentligt att se till de demografiska 
kriterierna så som antalet barn, unga och gamla för att skapa sig en uppfattning vilka 
användargrupper som är aktuella för biblioteket. Här gäller det även att försöka se till 
vilka som kan vara potentiella användare (Hjørland 1997b, s.16). Kajber och Alstrup 
riktar fokus på användaren som intressentkategori och beskriver att biblioteket bör se 
till vilken anknytning användaren har till biblioteket. Det gäller att inte bara utgå från 
kön, ålder eller utbildning, utan biblioteket måste även se till vilken situation 
användarna är i när de använder biblioteket. Är det genom sin arbetsplats, utbildning 
eller på sin fritid (Hjørland 1997b, s.77). Kommunbiblioteken måste avhandla vilka mål 
verksamheten ska ha samt tillgodose användarnas behov anser Höglund och Klingberg, 
detta kan göras bland annat genom att beskriva befolkningsstrukturen och 
kommuninnevånarnas utbildningsnivå (2001, s.37).  
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Jag anser att de båda utvalda texterna visar på några av de delar som beskrivs i Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1), så som lokalbefolkningens behov och hänseende till 
åldersgrupper. De båda utvalda texterna gör en liknande beskrivning av biblioteket ur 
ett underifrånperspektiv där det gäller för biblioteket att se till de förändringar och den 
struktur som råder i samhället (kap 5.2.1).   
 
I sin text säger Hjørland att det finns olika användargrupper av facklitteratur. Det kan 
röra sig om studerande, intressegrupper, yrkesgrupper, åldersgrupper och geografiskt 
avgränsade grupper. Något som gör det till en del av förmedlingsarbetat att tillgodose 
de enskilda användargruppernas behov. Det är även viktigt att se till de olika 
användargruppernas förutsättningsnivå. Vanligtvis förknippas förutsättningsnivån med 
utbildningsnivå, vilket gör det möjligt att dela upp användargrupper efter 
utbildningsnivå för att skapa en översikt. Genom denna gruppindelning kan man skapa 
sig vissa förväntningar vad gäller kunskapsnivå inom de olika användargrupperna. 
Någon med grundskoleutbildning förväntas obehindrat ta till sig information från 
populärvetenskap och vissa typer av fackliga introduktioner på sitt modersmål. 
Användare med gymnasieutbildning förväntas behärska engelska och eventuellt tyska 
och franska (Hjørland 1997b, s.157f.). Hjørland delar in användare efter följande 
förutsättningsnivåer: 
 

1. Barn i förskola (dels in efter ålder) 
2. Barn i skolålder (delas eventuellt in efter årsklass) 

2a. Personer med specialpedagogiska behov (delas in efter behov: lässvårigheter, 
nedsatt syn, svagt begåvade etc.) 

3. Personer med grundskolebakgrund  
4. Personer med gymnasiebakgrund 
5. Personer med vidareutbildning (delas in efter ämnesoråden) 
6. Forskare och specialister (delas in efter ämnesområden) 
(Hjørland 1997, s. 158) 
 

Jag ser det som att Hjørlands indelning av kunskapsnivåer går i linje med vad Unescos 
folkbiblioteksmanifest (kap 3.1) anser om att tillgodose alla åldersgruppers behov. 
En indelning av förutsättningsnivåer kan vara till hjälp för att kunna uppfylla detta mål. 
Med denna indelning faller Hjørlands resonemang tillbaka på vad DFI-rapporten visad 
(kap 4.1.1) och att det finns belägg för den indelning som han gör. Här gör Hjørland en 
direkt koppling till hur bibliotekarien är i ett ovanifrånperspektiv (kap 5.2.1) när 
användarna delas in i förutsättningsnivåer.    
 
7.3.1.1 Slutsatser  
För vem eller vilka biblioteken är till för är en annan problematik som bör beaktas vid 
beståndsutveckling. Olika användare kan se på samma verk på olika sätt, det som är 
kvalitet för en populärvetenskapligt intresserad vuxen är kanske nonsens för en forskare 
eller intellektuell. Omvänt kan ett annat verk i bästa fall ge synergieffekt då flera olika 
användargrupper kan använda verket. Hjørlands lista med förutsättningsnivåer kan 
diskuteras även om den går i linje med Unescos folkbiblioteksmanifest (kap 3.1). Syftet 
med listan är troligtvis att ge en deskriptiv bild av olika kunskapsnivåer. Men det finns 
en risk med att alltför snävt dela in användarnas kunskaper i kategorier, eftersom man 
då kan brista i att se individens behov. Listan kan då få en normativ funktion, vilket kan 
motverka dess syfte. Å andra sidan är det svårt att möta användarnas behov helt 
förutsättningslöst, då biblioteken måste göra vissa antaganden om användarnas behov i 
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beståndsutvecklingssyfte. Hjørland ställer bibliotekarien i ett ovanifrånperspektiv (kap 
5.2.1) när han gör denna indelning av förutsättningsnivå på användare, då indelningen 
är väldig strikt. Höglund och Klingberg nämner väldigt sammanfattat i sin text hur 
biblioteket bör behandla de mål som verksamheten har satt upp och hur en beskrivning 
av användarnas utbildningsnivå bör göras för att möt användarnas behov.  

7.3.2 Behov och efterfrågan 
Höglund och Klingberg säger att enligt DFI-rapporten Fjärrlån och facklitteratur från 
1984 (se även kap 4.1.1) så utgjorde nivå två, som innefattar bland annat 
populärvetenskapliga faktaböcker och litteratur skriven i seriöst syfte, den populäraste 
nivån och bestod nästan 2/3 av beståndet. Enligt rapporten ansåg folkbiblioteken att 
användarna kunde tillgodogöra sig populärvetenskap och debattböcker (Höglund & 
Klingberg 2001, s.31). Rapporten visar också att folkbiblioteken ofta fjärrlånade 
efterfrågade böcker istället för att köpa på efterfrågan och att de köpte litteratur från 
sambindningslistorna säger Höglund och Klingberg (Höglund & Klingberg 2001, s.34). 
Såväl direkt som indirekt kan användarens behov och intressen påverka bibliotekens 
medieval anser Hjørland. Det finns två sätt som ett bibliotek kan driva sin medieplan 
och i olika grad kan detta förekomma enligt efterfrågan eller genom normstyrt. Det 
finns inget bibliotek som kan styras av 100% efterfrågan, men en tendens är att 
efterfrågan styr medievalet, då bibliotekens bidrag till stor del grundas på hur många 
utlån som görs. Förlags- och mediesektorns reklam är något som till viss del också 
inverkar på användarnas efterfrågan av böcker. Detta ger användarna ett stort och direkt 
inflytande anser Hjørland (Hjørland 2001, s.14ff.).Höglund och Klingberg säger att 
tidigare var många bibliotek beroende av sambindningslistorna när det gällde förvärv 
medan man idag kan köpa direkt på efterfrågan. Dock är det viktigt att både efterfrågan 
och bibliotekets målformulering ligger till grund för förvärven (Höglund & Klingberg 
2001, s.38).     
 
Jag anser att de båda texterna visar hur biblioteket förväntas motsvara den roll det har 
som informationsförmedlare av bland annat vetenskaplig litteratur i samhället. Något 
som uttrycks genom de kulturpolitiska målen och som jag visat på i kapitel 3.2.  
Hjørland diskuterar problematiken med hur stor del av bibliotekets verksamhet som kan 
var styrt av efterfrågan. Han anser att det är till stor del användarnas efterfrågan och 
antalet utlån som styr, vilket gör att bibliotekarien ställs i ett underifrånperspektiv (kap 
5.2.1) enligt Klassons indelning. Höglund och Klingberg är något mer reserverad i sin 
ton med att ställa användarna som främst inverkan vid förvärv och placerar istället 
användarna på en mer jämställd nivå med bibliotekarien. 
 
Enligt Höglund och Klingberg är en medieplanen till för att dokumentera det som 
innefattar, inköp och gallring, men ska även fungera som en referensram för 
medarbetarna, användarna och andra intressenter. En medieplan bidrar genom effektiv 
planering och kartläggning att försöka möta användarnas behov (Höglund & Klingberg 
2001, s.122). Ett folkbiblioteks urval ska enligt Höglund och Klingberg ge medborgarna 
tillgång till bildning och utbildning. Biblioteket ska tillhandahålla den litteratur som inte 
är lättillgänglig (Höglund & Klingberg 2001, s.36). Kristiansson och Alstrup tar upp 
vikten av utarbetade målsättningar för att möta användarnas behov, även om det gäller 
en övergripande nivå. De tar upp de nordiska länderna som exempel vad det gäller 
överordnande målsättningar, så som att biblioteket är en viktig del för demokratin,  
i form av kulturförmedling, folkbildning och kunskapsfrämjande (Hjørland 1997b, 
s.72).  
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= % låntagare i ansvarsområdet 

I sina texter beskriver både Höglund och Klingberg, Kristiansson och Alstrup om vikten 
av målsättningar för biblioteket och dess organisation att möta användarnas behov, 
något som ska vara inskrivet i en biblioteksplan (kap 3.3.1). Jag anser att de båda 
utvalda texterna visar på att bibliotekarien ställs i ett underifrånperspektiv (kap 5.2.1), 
då de ser till användarnas behov och de förutsättningar som omger biblioteket.  
 
Höglund och Klingberg säger att ”[f]olkbiblioteket är till för alla.”, men det är svårt att 
tillgodose allas behov, då användarna inte är en homogen grupp med likartade behov. 
En metod att komma tillrätta med detta, kan vara att göra så kallade tredelade bibliotek. 
Det innebär att man skapar tre enheter i biblioteket, närmast entrén skyltas det tydligt 
med populära böcker, längre in i biblioteket finns böckerna uppställda efter 
ämnesområden. Magasinet räknas som den tredje avdelningen och här finns äldre och 
lågt utnyttjande böcker. Höglund och Klingberg anser att det är lättare för användarna 
att upptäcka för dem okända författare och ämnen, om böckerna tydligt exponeras gärna 
med en resumé eller ett omdöme till böckerna. Denna medieplanering bidrar enligt 
Höglund och Klingberg, till hög utlåning, kulturell uppmuntran och ger användaren 
möjlighet till både personlig utveckling och tillgång till samhällsinformation (Höglund 
& Klingberg 2001, s.41f.). När det gäller att uppfylla de kulturpolitiska mål som 
biblioteket har är det viktigt att ha kunskap om hur många aktiva låntagare det finns i 
kommunen. Man kan utifrån det bygga vidare och komma fram till de olika enheternas 
servicenivå (ibid, s.78).  En uträkningsmetod för detta kan vara att under en månad 
räkna alla låntagare som besöker biblioteket och dela upp dem i vuxna och barn; 
 
Antalet låntagare x 100  
Antalet invånare i ansvarsområdet 

(Höglund & Klingberg 2001, se modell s. 78) 
 
7.3.2.1 Slutsatser   
Här beskriver Höglund och Klingberg hur biblioteket bör se till användarnas behov 
vilket omnämns även i Unescos folkbiblioteksmanifest (kap 3.1). De säger att 
biblioteken tidigare tog större hänsyns till sambindningslistorna, men att med tiden har 
efterfrågan ökat inverkan på förvärv. Hjørland säger att en påverkan från förlags- och 
mediesektorns reklam kan ha inverkan på användarnas förfrågan. Hur påverkan från 
reklam eller mindre beroende av sambindningslistorna kan tänkas inverka på förvärv är 
svårt att svara på och texterna ger inga direktiv i denna fråga. Det som är gemensamt för 
de utvalda texterna är att de båda visar att användarnas behov måste tillgodoses vilket 
gör att bibliotekarien hamnar i ett underifrånperspektiv (kap 5.2.1) och att biblioteket är 
beroende av eller att det måste anpassa sig efter den struktur som omger det (kap 5.2). 
Texterna visar på hur användarnas efterfrågan och inköpsförslag kan påverka 
bibliotekets verksamhet. En medieplan som tillåter och effektivt behandlar sådana 
förslag önskas säkert av alla bibliotek. Men den inverkan av faktorer så som ekonomi, 
inköpstradition och bibliotekariernas egen inställning, diskuteras inte nämnvärt i 
texterna. Att hitta den rätta metoden för beståndsutveckling och skapa en tydlig och 
explicit beståndsutvecklingspolicy, som tar hänsyn till både användarnas önskemål och 
bibliotekariernas kunskap, för att ge en mer varierande dokumentsamling är nog ingen 
lätt process för biblioteket. 
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8 Slutdiskussion 
Med denna studie har jag undersökt vilka förhållningssätt som beskrivs genom två 
utvalda texter vid beståndsutveckling i en folkbibliotekskontext. Jag har även riktat min 
uppmärksamhet mot hur begreppen kvalitet, svårighetsgrader inom facklitteratur och 
användare relateras till urval. Till min hjälp har jag använt mig av de utvalda texter som 
jag anser behandla mitt ämne väl. Därtill ett antal texter som beskriver folkbiblioteken i 
ett historiskt perspektiv, facklitteratur och begrepp, styrdokument, med mera vid 
beståndsutveckling. Nedan går jag igenom mina slutsatser med utgångspunkt från mina 
frågeställningar. 
 
• Vilka förhållningssätt till beståndsutveckling finns vid urval av facklitteratur 

och hur uttrycks dessa i två utvalda texter? 
 
I de utvalda texterna uttrycks vilken roll biblioteket kan ha i samhället och i vilken 
relation biblioteket står till myndigheter, institutioner, förlag, organisationer och 
användarna samt vilken inverkan de har på urval. De båda texterna visar på vikten av att 
upprätta ett måldokument i form av en medieplan som underlag för urval och inköp av 
medier. Texterna beskriver att en medieplan ska visa vilka mål och förhållningssätt ett 
bibliotek förväntas ha med sin samling, vilket stöd det ska ge till utbildning, kultur och 
folkbildning, vilken svårighetsnivå medierna ska vara på. Kajberg och Kristiansson 
visar i sin text vad som bör innefattas i en biblioteksplan samt att en biblioteksplan är 
överställt en medieplan. Dock ges det inga uttalade riktlinjer för vad en biblioteksplan 
ska innehålla och hur den ska vara utformad.  
 
Texterna visar tydligt att urval är en del av den process som innefattas i 
beståndsutveckling och att det vore fel att bara bryta ut en faktor för att visa att någon 
del skulle vara viktigare än någon annan vid uppbyggnaden av en dokumentsamling i ett 
folkbibliotek. Hjørland visar i sin text vilka källor som bibliotekarien kan använda sig 
av vid urval av medier. Några av källorna som nämns är sambindningslistor, prospekt 
och recensioner i facktidskrifter och dagspress, han visar på för- och nackdelarna med 
de olika källorna vid förvärv. Hur sammansättningen av de källor som används vid 
urval bör vara utformad ger han dock inga konkreta råd om. Hjørland anser också att 
om de urval som görs på biblioteket sker i för stor grad implicit och inte explicit, kan de 
implicita valen få en negativ inverkan på biblioteket, då biblioteket ska sträva efter ett 
så explicit urvalsförfarande som möjligt. Detta för att så många som möjligt kan ta del 
av vilka riktlinjer som gäller vid beståndsutveckling. Hjørland beskriver vilka 
anskaffningsnivåer som finns inom angloamerikanska forskningsbibliotek, vilket jag 
anser kunna spegla liknande anskaffningsnivåer som kan finnas på svenska 
folkbibliotek. 
 
Det som skiljer de båda utvalda texterna från varandra är i frågan om det är väsentligt 
att bibliotekarien har kunskap inom det ämnesområde där urvalet sker inom.  
Höglund och Klingberg anser att ett urval kan ske grundat på endast goda kunskaper 
inom ett urvalsförfarande och Hjørland anser att god ämneskunskap bör ligga till grund 
för urval. Texterna visar på en delning i denna fråga. Men även om det är många 
faktorer som spelar in vid beståndsutveckling, så visar ändå de utvalda texterna på att 
det är bibliotekarien som ska vara den ansvariga personen som bestämmer ifall ett 
dokument ska tillföras samlingen eller ej, vilket innebär att bibliotekarien ställs i en 
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maktposition över användarna för att avgöra om ett dokument ska upptas i samlingen 
eller ej.  
 
• Vilka förhållningssätt finns till olika svårighetsgrader inom facklitteratur vid 

beståndsutveckling i de utvalda texterna?  
 
Hjørland säger att bibliotekarier arbetar primärt med förmedling av litteratur. 
Han visar den struktur facklitteratur består av med bland annat funktionskategorier, 
svårighetsgrader och publikationsform. När han presenterar facklitteraturens funktioner 
kan man se en koppling till vilken svårighetsnivå som bibliotekets samling ska anpassas 
till för att möta användarnas behov.  
 
Höglund och Klingberg säger att biblioteket genom en medieplan ska förhålla sig 
gentemot ovetenskapligt material och vilken svårighetsnivå medierna ska vara 
anpassade till. Kajberg och Kristiansson beskriver i sin text hur samlingen måste 
underhållas för att anpassas till de olika ämnesområdena, så att ingen överlappning sker 
inom de enskilda ämnena. Vid överlappning bör en värdering göras över vilket 
dokument som är mest relevant för samlingen. Hjørland anser att urval kan ses generellt 
och inte behöver beskrivas ämnesspecifikt. Han tar även upp att förlag kan ha olika 
inriktningar så som ämne, svårighetsnivå vid publicering av facklitteratur. Det gäller 
därför för den ämnesansvariga att skapa sig en uppfattning kring vilka profiler förlagen 
har.  
 
Enligt Hjørland har primärlitteratur inom humaniora en större relevans för ett 
folkbibliotek, än vad naturvetenskaplig primärlitteratur har. Likaså har monografier 
inom humaniora en större roll än vad tidskrifter har, men att tidskrifter fått en ökande 
roll i mediebeståndet. Inom naturvetenskap är det tvärtom, där tidskrift har en större 
roll. För folkbibliotek har inte den naturvetenskapliga primärlitteraturen lika stor plats 
som inom forskningsbiblioteket och det samma gäller för källitteratur.  
 
Hjørland säger att förmedlingslitteratur är en väsentlig litteraturform för folkbibliotek, 
då den kan förmedla avhandlingslitteratur till olika målgrupper på en lämplig 
svårighetsnivå. Han säger även att det går att göra en skillnad mellan den 
förmedlingslitteratur som i första hand vänder sig till forskare eller fackfolk och den 
som vänder sig till studerande eller användare utanför fackområdet. Vidare görs en 
indelning av förmedlingslitteraturen i fyra kategorier; antologier, översättningar, 
läroböcker och populärvetenskapliga texter. Antologier ger en god översikt inom ett 
ämne och passar därför väl på ett folkbibliotek. Översättningar är även det en god form 
av förmedlingslitteratur för folkbibliotek, då den kan tillgängliggöra medier till icke-
fackmän. Inom folkbibliotek kan ett begränsat antal och väl utvalda läroböcker fungera 
bra för att täcka ett ämnesområde, då läroböcker publiceras på olika svårighetsnivåer. 
Hjørland ser populärvetenskaplig och vetenskapsjournalistisk litteratur som en god 
förmedlingsform, den gör det möjligt att nå ut med vetenskap till många i samhället. 
Han anser även att annars komplicerad litteratur inom ämnesområden kan nå ut till 
användarna tack vare förmedlingslitteratur.   
   
Texterna visar att bibliotekarien är den som ska avgöra vilken svårighetsnivå som 
bibliotekets dokumentsamling måste anpassas till. Detta innebär att bibliotekarien är 
den som avgör hur sammansättning av dokumentsamlingen ska se ut och därmed svarar 
för hur samlingen ska anpassas till användarnas kunskapsnivå. Ett antagande om 
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användarnas kunskapsnivå måste därför göras och bibliotekarien ställs i en maktposition 
när denne avgör vilken svårighetsnivå som är den rätta för användarna. 
 
•  Vilken hänsyn tar de två utvalda texterna till användarnas önskemål vid 

beståndsutveckling? 
 
De båda utvalda texterna visar att folkbibliotek kan påverkas av olika faktorer vid 
medieval, däribland användarna, det kan röra sig om samarbete med 
intresseorganisationer eller enskilda användares behov. Höglund och Klingberg vill ge 
läsaren av deras text ett servicetänkande när de nämner användare genom begrepp så 
som besökare och vill därigenom relaterar till servicebranscher. Hjørland säger att 
biblioteket väljer sin facklitteratur i hänseende till sina användares behov och att 
användarna av facklitteratur kan vara studerande, intressegrupper, yrkesgrupper, 
åldersgrupper och geografiskt avgränsade grupper. Kajberg och Alstrup anser i likhet 
med Hjørland att det inte bara gäller för biblioteket att se till hur många unga eller 
gamla som använder biblioteket, utan även se till vilken situation användarna är i när de 
använder biblioteket.  
 
Höglund och Klingberg nämner i sin text att bevarandet av kulturarvet är något som 
biblioteken tidigare tog större beaktande till än användarnas behov och efterfrågan, men 
att det med tiden har skett en förändring och användarnas behov har nu hamnat mer i 
fokus. Texterna visar gemensamt att i en medieplan ska det innefattas hur biblioteket 
ska göra en anpassning av medierna efter användarnas behov. Exempelvis kan ett 
ämnesområdes omfång och innehåll dimensioneras utifrån behov och efterfrågan. Det 
påtalas också att när användarna kommer med inköpsförslag bör det prioriteras högt då 
det är ett tecken på intresse för biblioteksverksamheten. Vid bedömning av ett 
inköpsförslag från en användare ges det riktlinjer om att några kriterier bör betänkas, 
däribland användarnas bakgrund, behov och motivering, men även vilka konsekvenser 
förslaget kan ge för inköpsprocessen. Indirekta inköpsförslag från användarna är de 
titlar som efterfrågas men som inte finns tillgängliga.  
 
I medieplanen ska en redogörelse för den omgivningen som biblioteket står i 
förbindelse med göras och vilka behov användarna därigenom kan tänkas ha. Höglund 
och Klingberg säger i sin text att folkbiblioteken är till för alla, men det är svårt att 
tillgodose allas behov, då användarna inte är någon homogen grupp med likartade 
behov. Ett förslag ges till hur det så kallade tredelade biblioteket kan utformas för att 
göra dokumentsamlingen mer attraktiv och för att möta delar av de olika 
användargruppernas behov. Hjørland säger att inköp ska ske se explicit som möjligt och 
finnas nerskrivna i medieplanen, så att användarna kan förhålla sig till inköp på bästa 
möjliga sätt. Han gör även en indelning av användare efter förutsättningsnivåer där han 
utgår från utbildningsnivå. 
 
Texterna visar gemensamt att de inte ser användarna som någon homogen grupp, men 
att det kan uppstå problem med att se till de enskilda användarnas behov. Hjørland visar 
genom sin indelning av användare efter förutsättningsnivå att bibliotekarien måste ha 
något hjälpmedel för att kunna dela in användarna efter kunskapsnivå. Även om det är 
en något grov indelning är det ändå en riktlinje som bibliotekarien kan följa. 
Bibliotekarien är den person som, enligt texterna, ska göra bedömning av vilken 
svårighetsnivå medierna ska anpassas till eller om ett inköpsförslag är relevant eller ej 
för samlingen. Detta gör att bibliotekarien ställs i en maktposition över användarna.  
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•  Vilken syn på kvalitet i samband med beståndsutveckling uttrycks i de utvalda 

texterna?   
 
I de båda utvalda texterna används begreppet kvalitet som en gradering av egenskaper  
i ett dokument. Höglund och Klingberg använder två utgångspunkter för att definiera 
begreppet kvalitet, där den ena ser till användarnas behov och efterfrågan och hur de 
upplever kvalitet på dokument. Den andra utgångspunkten bygger på hur 
biblioteksorganisationen ska arbeta internt för att nå den kvalitet man efterstävar och att 
det är en kombination av de båda synsätten som biblioteket måste arbeta utifrån för att 
uppnå kvalitet. Gemensamt för de båda utvalda texterna är att de presenterar metoder 
och förhållningssätt som bibliotekarien förväntas använda sig av vid urval när det gäller 
kvalitet. Höglund och Klingberg beskriver hur objektiv kvalitet kan användas vid 
statistik för att mäta beståndets rörlighet. Det kan innebära utlåningsstatistik per enhet, 
per låntagarekategori och per ämneskategori. I de utvalda texterna beskrivs det även 
vilka kriterier och normer som räknas som goda vid bedömning av facklitteratur.  
Några exempel på kvalitetskriterier är om ett verk har genomgått peer review eller 
författaren tilldelats några priser för det. Det framgår också i Hjørlands text att vid 
bedömning av ett verk måste man se till författarens dignitet. 
 
Hjørland ger en beskrivning av medieval som en kvalitetsvärderande process och hur 
biblioteket är en kvalitetsvärderande institution som står i förbindelse med andra 
kvalitetsvärderande institutioner och deras processer och hur det påverkar urval. 
Han visar genom detta vilka normer som kan finns vid urval och biblioteket blir en del 
av de förbindelser som det står i till andra institutioner. Detta beskrivs genom att 
kvalitetstänkandet och kvalitetsprocessen inte ses som en sluten process, utan det är en 
rad olika inre som yttre faktorer som spelar in.  
 
När det diskuteras om kvalitetstänkande i de båda utvalda texterna görs detta genom att 
författarna påtalar att det ligger på ledningens ansvar att kvalitet finns inom 
organisationen. Höglund och Klingberg använder en planeringscykel i sju steg och visar 
hur ledningen kan förbättra eller utveckla kvalitetstänkandet inom organisationen. 
Johannsen visar på liknande riktlinjer för utveckling av ett kvalitetstänkande i en 
organisation. Han gör det genom att presentera en teori och metod, TQM, för hur 
verksamheten kan ha ett förhållningssätt gentemot kvalitet och dess användare. Det som 
skiljer sig i de båda texterna från varandra är att Johannsen sätter användarna som 
högsta referens i ett kvalitetstänkande, med det undantaget att bibliotekarien måste vara 
beredd på att styra användarna i en realistisk riktning om det skulle behövas.  
 
De båda utvalda texterna skiljer sig genom att Johannsen sätter användarna som högsta 
referens vid kvalitetsarbete, vilket innebär att bibliotekarien underställs användarnas 
behov. Han gör dock en reservation med att om det behövs så ska bibliotekarien kunna 
styra användarna i rätt riktning. Höglund och Klingberg förespråkar en kombination av 
användarnas och bibliotekariens kvalitetssyn, men att det är bibliotekarien som är den 
sakkunniga.   
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9 Slutord 
Jag hoppas att min studie har väckt intresse för hur beståndsutveckling och 
kvalitetsarbete vid urval av facklitteratur kan ske på folkbibliotek. Arbetet har för mig 
varit givande och tankväckande inte minst med de nya insikterna inom ämnet. Bland 
annat om den helhetsbild av den process som det krävs vid beståndsutveckling och vad 
det innebär för ett folkbibliotek. Mitt mål med min undersökning har inte varit att 
försöka åsidosätta andra delar av biblioteksverksamheten, istället har det varit att visa på 
att kvalitetstänkandet vid urval av facklitteratur är en del av den helheten som utgör ett 
folkbibliotek. Till detta kommer också den samhällskontext som biblioteket verkar i och 
den relation som biblioteket står i till myndigheter, organisationer och användare.  
 
Mitt val av metod har fungerat väl och gett mig tillfredställande svar på mina 
frågeställningar. Jag ser det som att min teori har varit i fokus för min studie och 
bakgrundslitteraturen har fungerat som ett stöd för nyansera uppsatsen.  
Det har varit många frågor och tankar som har väckts under arbetets gång då nya 
infallsvinklar har ständigt kommit till efterhand. Jag märkte tidigt i min studie vilken 
bredd jag stod inför då jag vill ta med så många aspekter som möjligt av 
beståndsutveckling.  
 
Jag anser att mitt resultat i min studie har gett mig en intressant och givande reflektion 
över hur beståndsutveckling och kvalitetsarbete kan ske på ett folkbibliotek. De utvalda 
texterna visade på ett nästan enhetligt svar om det förekom en maktskillnad mellan 
bibliotekarien och användarna i de frågor som min studie var riktad mot. Vid 
beståndsutveckling hade jag en förnimmelse om att det skulle uttryckas en maktskillnad 
i texterna. Det framgick både på ett formellt och informellt sätt i de utvalda texterna att 
bibliotekarien skulle stå som sakkunnig i frågan om beståndsutveckling, något som jag 
anser vara rimligt för att visa på ämnets profession. När det gällde frågan kring 
facklitteraturens svårighetsgrader var det tillstörre del bara en av de utvalda texterna 
som gav svar på denna fråga. Texten visar med en teoretisk genomgång hur det görs 
skillnad på facklitteraturens svårighetsgrader vid urval. Med Hjørlands genomgång är 
det möjligt att relatera till vilken svårighetsnivå som bibliotekarien kan finna ett 
dokument lämpligen motsvara. I texten framgår det att andra institutioner kan skapa 
normer och värderingar för vad som gäller vid vetenskapsförmedling, men att det är 
bibibliotekarien som ställs i en maktposition för att avgöra vilken svårighetsnivå som är 
lämpliga på bibliotekets samling. Gemensamt för de båda texterna är att de inte ser 
användarna som en homogen grupp. Det visas i texterna att användarnas intressen ska 
tas i beaktande vid urval, men att det är bibliotekarien som är i en position som 
sakkunnig för att avgöra om ett dokument ska tas upp i samlingen eller ej.  
När det gällde frågan om kvalitet var det en delning mellan texterna om vem som skulle 
vara referens för vad kvalitet innebär. En av texterna visade på att bibliotekarien i 
samförstånd med användarnas uppfattning om kvalitet ska vara referensen för vad 
kvalitet innebär för organisationen. Den andra texten placerade användarna som högsta 
referens för vad som kan anses var kvalitet. Något som jag anser ej ha varit tydligt i de 
utvalda texterna är vem ansvaret för beståndsutveckling ligger på, om det är den 
enskilda bibliotekarien eller organisationen.  
 
För framtida studier in ämnet vill jag ge några förslag som kunde vara intressanta att 
forska vidare inom, men framför allt vill jag föreslå att en mer avgränsade studie görs. 
Jag ser det fullt möjligt att bara undersöka vad kvalitetstänkande innebär vid urval eller 
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vad enskilda delar vid den process som beståndsutveckling innebär. Relevant är även att 
undersöka hur outsourcing av urval skulle kunna fungera inom folkbibliotek och hur 
olika projekt har fungerat för utveckling av bibliotekens samlingar. Några relevanta 
projekt som skulle kunna vara intressanta att undersöka är GÖK-projektet och Nödslakt 
av heliga kor som jag har stött på under arbetet med uppsatsen men inte haft utrymme 
för att behandla. Jag ser att det även är relevant att undersöka vilka förhållningssätt det 
kan tänkas finnas på enskilda folkbibliotek genom att göra intervjuer.  
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10 Sammanfattning 
I denna studie undersöks vilka förhållanden som kan finnas kring beståndsutveckling, 
med fokus på facklitteratur inom svenska folkbibliotek. Syftet är att undersöka vilka 
idéer som ligger till grund för beståndsutveckling, vilken hänsyn som tas till användare 
vid urval och hur kvalitetsarbete verkar inom folkbibliotek. Jag har valt att rikta in mig 
på facklitteratur för vuxna och vill försöka ge en generell bild där alla medier räknas in 
och inte bara böcker vid beståndsutveckling. För att kunna skapa mig en uppfattning 
kring detta har jag gjort en komparativ textanalys av två utvalda texter. Jag använder 
Anthony Gramscis hegemonibegrepp som teori och för att koppla hegemonibegreppet 
till en bibliotekskontext använder jag mig av Maj Klassons tre indelningar, 
underifrånperspektiv, ovanifrånperspektiv och marknadsmodellen. Det innebär 
kortfattat att fokus för studien ligger på vilken maktposition bibliotekarien befinner sig i 
vid urval av medier i förhållande till användarna. 
 
För att placera in min studie i ett sammanhang och se bakgrunden till facklitteraturen på 
folkbiblioteken har jag gjort en historisk översikt för 1900-talet. Där beskrivs vilka 
normer som kunde finns vid urval och kvalitetsarbete med facklitteratur. Jag har även 
visat på vilka riktlinjer som berör beståndsutveckling i dagens bibliotek genom att 
koppla min studie till Bibliotekslagen, Unescos folkbiblioteksmanifest och de delar som 
utgör en biblioteksplan. Jag använder även en genomgång av hur facklitteratur 
förmedlas från forskarvärlden till biblioteken och vilken inverkan det kan ha för 
biblioteken. Jag ger även en beskrivning över hur facklitteratur kan nå ut till 
användarna.  
 
Den metod jag använder är en komparativ litteraturstudie. Där jag har delat upp de 
utvalda texternas innehåll i tre temana; beståndsutveckling, kvalitet och användare.  
För ett sedan dela in temana i mikroteman för att kunna granska de utvalda texterna 
efter ett önskat tillvägagångssätt. En generell beskrivning av de utvalda texterna är att 
de beskriver beståndsutveckling och facklitteraturens svårighetsgrader på ett metodiskt 
och till viss del teoretisk sätt och med ett försök till att teoretisera begreppet kvalitet. De 
utvalda texterna visar även hur användare och deras behov kan inverka på 
beståndsutveckling.    
 
Resultatet av min analys visar på att det förekommer en maktskillnad mellan 
bibliotekarien och användarna i frågan om beståndsutveckling, facklitteraturens 
svårighetsnivåer och användarnas inverkan på urval. En maktskillnad som innebär att 
bibliotekarien ställs i en maktposition över användarna som kunnig för att avgöra vad 
som är relevant för bibliotekets samling. En delning mellan texterna visade sig dock i 
frågan om kvalitet där en av texterna ställde användarna som största referens som 
utgångspunkt vid bedömning av kvalitet. Den andra texten ansåg att det var en 
kombination av bibliotekarien och användarna som var referensen för kvalitet.  
 
Hur det förekommer någon inverkan på dagens biblioteksverksamhet genom det som 
uttrycks i min analys och vad det kan innebära för folkbiblioteken är svårt att svara på. 
Men det är frågan om att det görs en skillnad mellan användarnas åsikter och 
bibliotekariernas är klart. Jag ser det som helt naturligt och att det ligger i ämnets 
profession att vilja visa att det finns teorier och metoder för hur beståndsutveckling kan 
ske på folkbibliotek. 
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Bilaga  
Bibliotekslagen (1996:1596)                
 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna 
biblioteksväsendet. 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 
information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 
 
Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 
görs tillgänglig för alla medborgare. 
 
Varje kommun skall ha folkbibliotek. 
 
3 § På folkbiblioteken skall allmänheten avgiftsfritt få låna 
litteratur för viss tid. 
 
Bestämmelsen hindrar inte att ersättning tas ut för kostnader 
för fotokopiering, porto och andra liknande tjänster. Inte 
heller hindrar den att en avgift tas ut i de fall låntagare 
inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat. 
 
4 § Ett länsbibliotek bör finnas i varje län. 
 
Länsbiblioteket skall bistå folkbiblioteken i länet med 
kompletterande medieförsörjning och andra regionala 
biblioteksuppgifter. 
 
För den kompletterande medieförsörjningen skall också finnas en 
eller flera lånecentraler. 
 
5 § Inom grundskolan och gymnasieskolan skall det finnas 
lämpligt fördelade skolbibliotek för att stimulera 
skolelevernas intresse för läsning och litteratur samt för att 
tillgodose deras behov av material för utbildningen. 
 
6 § Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla 
högskolor. Dessa bibliotek skall inom de områden som anknyter 
till utbildning och forskning vid högskolan svara för 
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets 
biblioteksväsen i övrigt ge biblioteksservice. 
 
7 § Kommunerna ansvarar för folk- och 
skolbiblioteksverksamheten. 
 
Landstingen ansvarar för länsbiblioteken och för biblioteken 
vid högskolor med landstingskommunalt huvudmannaskap. 
 
Staten ansvarar för övriga högskolebibliotek och för 
lånecentralerna samt för sådan biblioteksverksamhet som enligt 
särskilda bestämmelser ankommer på staten. 
 
8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter 
bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
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9 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet 
åt barn och ungdomar genom att erbjuda böcker, 
informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov 
för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. 
 
10 § Länsbibliotek, lånecentraler, högskolebibliotek, 
forskningsbibliotek och andra av staten finansierade bibliotek 
skall avgiftsfritt ställa litteratur ur de egna samlingarna 
till folkbibliotekens förfogande samt i övrigt samverka med 
folk- och skolbiblioteken och bistå dem i deras strävan att 
erbjuda låntagarna en god biblioteksservice. 
                                                                                        (SFS 1996:1596)                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


