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Abstract  The aim of this thesis is to examine the term balanced 

collection in relation to Swedish laws and the democratic 
assignment. The Unesco Public Library Manifesto states that 
libraries are to formulate a policy defining objectives, 
priorities and services in relation to local community needs. 
The Swedish Libraries Act, paragraph 7, states that 
municipalities and counties shall adopt plans for library 
services. To fulfil our aim we will answer the following 
questions. By which terms is the democratic assignment 
visible in Swedish public libraries collection development 
policies? Is the term balanced collection used in Swedish 
public libraries collection development policies? If not, are 
there categories describing balanced collection? Do the 
terms in Swedish collection development policies differ to 
the six categories found by Farooq M. Ali in English-
speaking literature? And if so, what does this difference 
suggest? The method used is a qualitative content analysis 
and we solely examine Swedish public libraries and their 
written collection development policies – we have not 
conducted any follow-up interviews. The six different 
categories found by Farooq M. Ali are analysed in 
correlation to our coding of the terms stated in the collection 
development policies of Swedish public libraries. Our survey 
shows that Ali’s six categories are not that common in 
Swedish public libraries collection development policies but 
that there are other categories and terms with the same 
significance. The most common categories are books, media, 
representation and the category not violence, pornography or 
racism. The two least common categories are weeding and 
demand.  

 

Nyckelord  balanced collection , balanserat bestånd, folkbibliotek, 
medieplaner, demokrati, collection development policy, 
biblioteksbestånd. 



 3

Vi vill här passa på att tacka alla de som på ett eller annat sätt har hjälpt oss med vår 
uppsats. 
 
Först och främst vill vi tacka de svenska folkbibliotek som har svarat på vår förfrågan 
om att få ta del av deras medieplaner. Ett extra tack går till de 69 folkbibliotek som 
skickade sina medieplaner till oss. Det är dessa medieplaner som utgör vårt empiriska 
material och utan dem har den här undersökningen varit omöjlig att genomföra. 
 
Vi vill också tacka vår handledare, Nasrine Olson, som hela tiden såg möjligheterna till 
förbättringar, gav oss konkreta råd och aldrig gav upp hoppet och tron på oss. 
 
Vi vill tacka Annas man Sören och Annas barn Dennis och Elin för deras tålamod när 
deras maka och mor ”inte varit pratbar”. Vi vill också tacka Annas lillasyster Kiki för 
snabb och effektiv hjälp med excel-dokument och diagram. Ett innerligt tack går också 
till Kerstins båda döttrar, Camilla och Karin, för all hjälp, både som bollplank för tankar 
som behövde tänkas färdigt men även som broms när deras mamma tänkte för mycket. 



 4

 
Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ......................................................................................................... 4 
1. Inledning....................................................................................................................... 6 

1.1 Problemformulering ............................................................................................... 8 
1.2 Syfte och frågeställning.......................................................................................... 9 

1.2.1 Avgränsningar. .............................................................................................. 10 
1.3 Disposition............................................................................................................ 10 

2. Bakgrund .................................................................................................................... 11 
2.1 Lagar och direktiv................................................................................................. 11 

2.1.1 FN .................................................................................................................. 11 
2.1.2 Sverige ........................................................................................................... 12 
2.1.3 IFLA .............................................................................................................. 13 
2.1.4 UNESCO ....................................................................................................... 13 

2.2 Collection Management och Collection Development......................................... 14 
2.2.1 Collection Management................................................................................. 14 
2.2.2 Collection Development ................................................................................ 15 
2.2.3 Policys ........................................................................................................... 17 

2.3 Balanserat bestånd ................................................................................................ 17 
2.3.1 Historisk tillbakablick på begreppet Balanserat bestånd............................... 18 
2.3.2 Balanserat bestånd enligt Ali......................................................................... 19 

2.4 Litteraturgenomgång ............................................................................................ 21 
2.4.1 Litteratur om svenska förhållanden ............................................................... 21 
2.4.2 Litteratur från andra länder............................................................................ 22 

2.5 Bibliotek – från folkbildare till nav i kunskapssamhället..................................... 24 
2.6 Planer för bibliotekens verksamhet ...................................................................... 26 

2.6.1 Svenska Biblioteksplaner .............................................................................. 26 
2.6.2 Medieplaner ................................................................................................... 27 

3. Teoretiskt ramverk...................................................................................................... 28 
3.1 Definition av Collection Management ................................................................. 29 
3.2 Definition av Collection Development................................................................. 29 
3.3 Definition av Policys ............................................................................................ 30 

3.3.1 Collection Management-policy och Biblioteksplan ...................................... 31 
3.3.2 Collection Development-policy och Medieplan............................................ 32 

3.4 Definition av Balanserat bestånd.......................................................................... 34 
4. Metod och material..................................................................................................... 37 

4.1 Innehållsanalys som metod................................................................................... 37 
4.2 Vårt material ......................................................................................................... 38 
4.3 Metodologisk diskussion ...................................................................................... 38 
4.4 Kodning ................................................................................................................ 39 
4.5 Vårt arbete ............................................................................................................ 41 

4.5.1 Metodologiska funderingar............................................................................ 43 
5. Resultat, analys och diskussion .................................................................................. 44 

5.1 Redovisning resultat ............................................................................................. 44 
5.1.1 Sammanställning av svarsfrekvens................................................................ 44 
5.1.2 Redovisning av termen balanserat bestånd.................................................... 45 
5.1.3 Redovisning av Alis renodlade kategorier .................................................... 46 



 5

5.1.4 Vilka av Alis renodlade kategorier är vanligast ............................................ 47 
5.1.5 Redovisning av Alis kategorier plus a-kategorier ......................................... 48 
5.1.6 Vilka kategorier med den bredare innebörden är vanligast........................... 49 
5.1.7 Redovisning av en ny kategori ...................................................................... 51 

5.2 Diskussion och en kvalitativ analys av resultatet ................................................. 51 
5.2.1 Skriven medieplan - ett arbetssätt.................................................................. 51 
5.2.2 Bibliotek - en demokratisk institution ........................................................... 52 
5.2.3 Biblioteksmanifest och Alis kategorier ......................................................... 54 
5.2.4 Uttryck för värdegrunden i medieplaner ....................................................... 56 
5.2.5 Skillnaden mellan svenska termer och Alis kategorier ................................. 58 

6. Svar på våra frågeställningar ...................................................................................... 62 
7. Slutsats........................................................................................................................ 65 

7.1 Fortsatt forskning.................................................................................................. 66 
Sammanfattning.............................................................................................................. 67 
Källförteckning............................................................................................................... 68 
Bilagor ............................................................................................................................ 71 
 



 6

 
1. Inledning  

År 2004, samma år som vi påbörjade vår utbildning på Bibliotekshögskolan i Borås, 
kom artikeln Kompakt vänstervridning på biblioteken av Johan Norberg, författare, 
idéhistoriker och Björn Wallace, arkeolog och civilekonomstuderande (Norberg & 
Wallace 2004). De hävdar att det finns en stor slagsida i bibliotekens inköp av 
samhällspolitiska böcker och det är de samhällspolitiska böckerna av vänsterkaraktär 
som är i majoritet. Artikeln startade en debatt om bibliotekens opartiskhet och 
författarna ställer i sin artikel frågan om bibliotekens samlingar verkligen är öppna för 
olika meningar, att olika sidor får komma till tals och medborgarna får ett brett urval. 
Norberg och Wallace avslutar artikeln med att påstå att den som vill ha en kritisk 
granskning av svenska maktrelationer och förutfattade meningar tjänar på att koppla 
upp sig på Internet istället för att gå till biblioteket. Med denna artikel i bakhuvudet 
började vi skriva vår magisteruppsats. Inköp, beståndshantering och medieplanering är 
ämnet vi är intresserade av och ville skriva om. Vi undrade om det verkligen var så illa, 
är biblioteken inte är opartiska, är de inte öppna för olika meningar och får inte olika 
sidor komma tals? Vi ville dock inte koncentrera oss enbart på samhällspolitiska böcker 
utan undersöka hela beståndet. Folkbibliotek är ett utryck för demokrati, de ska bidra till 
att tillgången till information i olika medier och böcker, till både nytta och nöje, inte ska 
bero på utbildningsnivå, om människor har råd att köpa böcker eller har möjlighet att 
skaffa bredband.  

 

Tillgång till information i folkbibliotek ska kännetecknas av mångfald och variation. 
Det innebär att det är av största vikt att själva innehållet i ett biblioteksbestånd är 
balanserat. För att biblioteken ska kunna erbjuda denna, för oss medborgare, viktiga 
variation och mångfald krävs en väl balanserad samling där de representerade ämnenas 
olika sidor tas upp så att låntagaren kan bilda sig en egen uppfattning i den aktuella 
frågan. Många olika ämnen ska finnas med i samlingen. Efterfrågan ska vägas mot 
kvalitet och det ska även vara en balans i tillgången till olika medier som böcker, 
periodika och AV. I den lokala bibliotekspolicyn bör intentionen med ett balanserat 
bestånd tydligt återspeglas. Detta hävdar Farooq M. Ali i sin doktorsavhandling, The 
concept of a balanced collection: an analysis of the collection development literature, 
1970-1990 (1992), där han identifierat hur begreppet balanserat bestånd har uttryckts i 
engelskspråkig litteratur under åren 1970-1990. Hans doktorsavhandling i Library and 
Information science är gjord vid Texas Womans University i Texas USA. 

 

Det är inte enbart Farooq M Ali som anser att folkbibliotek är ett uttryck för demokrati. 
Kulturpolitikens inriktning (1995) säger att Sveriges folkbibliotek har sina rötter i 
folkbildningen och är en viktig resurs i samhället när det gäller bildning och upplysning. 
Genom att stimulera läsande, erbjuda fri tillgång till information, vara en mötesplats och 
spela en viktig roll när det gäller utbildning på alla nivåer bidrar folkbiblioteken till att 
garantera yttrandefrihet, yttrandemöjligheter, fri åsiktsbildning och 
kunskapsförmedling. 
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En av folkbibliotekens huvuduppgifter är att ge fri tillgång till information. Biblioteken 
ska vara en länk mellan informationskälla och människa och alla människor har en fri 
vilja och rättighet att skapa sig egna åsikter. Folkbiblioteken ska underlätta för 
medborgarna att utnyttja den grundlagsstadgade informations- och yttrandefriheten. De 
ska dessutom så långt som det är möjligt försöka spegla motstridiga intressen och 
åsikter i omstridda frågor för att människor själva ska få bilda sig egna uppfattningar. 
Folkbiblioteken har även ett ansvar för att ge sakupplysning och tillgång till information 
för att människor ska kunna få kunskap och bildning (Kulturpolitikens inriktning 1995, 
s. 467).  

 

Folkbibliotek i Sverige (1984, s. 13) anser att folkbiblioteken ska främja 
opinionsbildning och en öppen debatt. Informationen ska vara fri och neutral, av alla 
slag och presenteras i olika typer av medier så att alla människors informationsbehov 
ska kunna tillfredställas.  Unescos internationellt accepterade biblioteksmanifest slår 
fast att de grundläggande värdena som samhällelig och personlig utveckling bara kan 
realiseras genom välinformerade medborgare som har möjlighet att använda sina 
demokratiska rättigheter och genom dessa spela en aktiv roll i samhället. Detta är bara 
möjligt om det finns en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information (Unescos folkbiblioteksmanifest. Se bilaga 1).  

 

Även den svenska grundlagen talar mycket tydligt om vad vi som medborgare har för 
rättigheter när det gäller intellektuell frihet och åsiktsbildning och dessa rättigheter är 
grunden i ett demokratiskt samhälle. På svenska regeringens hemsida, står det att läsa 
om vad den svenska demokratipolitiken syftar till:  

 
Demokratipolitiken syftar till att värna om och fördjupa den svenska demokratin. 
Insatser för ett ökat och mer jämlikt medborgerligt deltagande är en viktig del i 
demokratipolitiken. Demokratifrågorna är kopplade till arbetet med att säkerställa 
full respekt för de mänskliga rättigheterna. (Demokrati, jämställdhet och 
mänskliga rättigheter). 

 

Joacim Hansson (2005) FD, lektor vid institutionen för Biblioteks- och 
Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås, låter en viss skepsis skymta när han 
frågar sig om biblioteken i framtiden kan vara en demokratifrämjande plats då det ofta 
talas om ett växande demokratiunderskott i vårt välutbildade samhälle. Folkbiblioteken 
är kanske den bästa platsen för demokrati, fritt från kommersiella intressen och 
påfrestande studieuppgifter, men det kräver mycket av bibliotekarien så att de inte låter 
sig styras av krafter som motsätter sig de grundläggande folkbildande, 
demokratiutvecklande uppgifter som är det lokala folkbibliotekets, menar Hansson (s. 
32-45). 
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Vi har dock inte hittat något skrivet om begreppet balanserat bestånd i Sverige. Vi anser 
det värdefullt att se hur detta begrepp skildras i svenska folkbiblioteks medieplaner då 
medieplanen ska tydliggöra riktlinjer för bibliotekets beståndsutveckling (Axelsson 
2001), och förhoppningsvis ska denna uppsats fylla detta tomrum. 

 

Vi kopplar ihop balanserat bestånd med demokratibegreppet eftersom beståndet är 
grunden i verksamheten och biblioteket är ett uttryck för demokrati. Biblioteken ska 
garantera yttrandefrihet, yttrandemöjligheter, fri åsiktsbildning och kunskapsförmedling 
och ge fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. 

 

Vi har visat att folkbibliotekens demokratiska värdegrund inte är något som ofta 
ifrågasätts. Värdegrunden bör speglas i beståndet och därför vill vi undersöka om så 
verkligen är fallet. Vi gör detta genom att använda Alis kategorier som kodschema i en 
innehållsanalys eftersom kategorierna beskriver ’balanced collection’, och utgör ett sätt 
att utvärdera om tillgången till opartisk information tillgodoses på bibliotek.  

 

Vi kommer i fortsättningen använda termen balanserat bestånd och inte den engelska 
termen ’balanced collection’. Vi väljer den svenska benämningen eftersom det är 
svenska bibliotek vi undersöker och översättningen väl talar om vad ämnet handlar om.  

 

1.1 Problemformulering 
 
Svenska folkbibliotek har ett demokratiskt uppdrag och Unescos folkbiblioteksmanifest 
(Unescos folkbiblioteksmanifest) säger att bibliotek ska skapa en handlingsplan som 
utifrån lokala behov ska slå fast mål, prioriteringar och utbud. Den svenska 
bibliotekslagen säger i 7§ att kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna (se bilaga 2). Svenska folkbibliotek ska alltså ha fastställda 
politiska mål i den kommunala biblioteksplanen och genom att föra över dessa i en 
handlingsplan för det specifika biblioteket tillsammans med mål och prioriteringar ska 
biblioteket tala om för både anställda och användare hur man tänker arbeta med 
beståndet. Ett väl balanserat biblioteksbestånd är ett sätt att förse medborgarna med 
information så att de aktivt kan delta i den demokratiska processen. Tillhandahåller 
svenska folkbibliotek ett balanserat bestånd, i vilken utsträckning och syns det i deras 
handlingsplaner? Genom att studera svenska medieplaner hoppas vi kunna få svar på 
våra frågor och kunna uppfylla syftet med denna uppsats. 
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1.2 Syfte och frågeställning 
 

Vårt syfte med denna uppsats är att undersöka förhållandet mellan definitionerna av ett 
balanserat biblioteksbestånd och inriktningen i svenska folkbiblioteks medieplaner 
gällande beståndshantering. Vi sätter det i relation till grundläggande lagar och direktiv 
för att skapa en bild av folkbibliotekens inställning till sin demokratiska uppgift. 

 

För att nå detta syfte ska vi besvara följande frågor: 

 

1. Med vilka termer synliggörs den demokratiska värdegrunden i svenska 
folkbiblioteks medieplaner och kan de förbindas till de lagar och direktiv som 
styr folkbibliotekens verksamhet? 

 

2. Förekommer termen balanserat bestånd i Svenska Folkbiblioteks medieplaner? 

 

3. Om så inte är fallet, vilka kategorier eller termer beskriver balanserat bestånd i 
svenska Folkbiblioteks medieplaner? 

 

4. Hur skiljer sig termerna i svenska medieplaner från kategorierna som Ali funnit i 
den engelskspråkiga litteraturen och vad kan denna skillnad tyda på? 

 

Vi svarar på den första frågan genom att knyta de termer vi funnit i svenska 
medieplaner till lagar och manifest och ger med citat ur både medieplaner och 
dokument svar på frågan. Andra och tredje frågan svarar vi på genom att redovisa 
resultatet av vår innehållsanalys med hjälp av tabeller, diagram och förklarande text. 
Sista frågan besvarar vi genom att jämföra Alis (1992) kategorier med de kategorier vi 
hittat i svenska medieplaner, även här belyser vi vårt resultat med citat ur 
medieplanerna. 



 10

 

1.2.1 Avgränsningar. 
 
I vår studie har vi valt att undersöka svenska folkbibliotek och har valt uteslutande 
nerskrivna policys eller medieplaner eftersom det är där riktlinjer för beståndshantering 
finns. Vi har valt att titta på riktlinjer som gäller hela beståndet. Vi har inte undersökt 
det faktiska beståndet eftersom det är en för stor undersökning för denna uppsats ramar 
och av samma skäl har vi inte gjort några uppföljande intervjuer. 

 

1.3 Disposition 
 
I Kapitel 1 har vi nu presenterat inledning, syfte, frågeställningar och avgränsningar.  
 
I kapitel 2 ger vi en bakgrund till begreppen som vi i teorikapitlet beskriver närmare. Vi 
har en litteraturgenomgång och redogör även för biblioteksplaner och medieplaner. 
 
Kapitel 3 ger definitioner till Collection Management, Collection Development och 
policys. Vi visar på sambandet mellan policys, biblioteksplaner och medieplaner. 
Kapitlet avslutas med en definition av balanserat bestånd. 
 
I kapitel 4 presenterar vi vår metod, innehållsanalys. Vi visar upp vårt material och 
beskriver vårt arbete med metod, kodning och material. 
 
I kapitel 5 redogör vi för vårt resultat. Vi gör en kvantitativ redovisning och 
sammanställning. Därefter kommer diskussion och en kvalitativ analys utifrån resultatet 
från vårt empiriska material. 

 
I Kapitel 6 redovisas slutsatserna i enlighet med frågeställningarna. 
 
I kapitel 7, som är slutordet, tar vi upp förslag till fortsatt forskning och vilket resultat vi 
tycker att vår undersökning gett oss. 
 
Sist kommer en sammanfattning av uppsatsen. 
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2. Bakgrund 

 
De svenska folkbibliotekens roll och uppgift är styrda av flera nationella och 
internationella lagar och direktiv som belyser vikten av att tillhandahålla och 
upprätthålla de demokratiska grunderna för alla medborgare i samhället. Teorierna i 
Collection management och Collection Development är grundade av sådana riktlinjer 
och står för denna demokratiska ideologi genom att uppmuntra användandet av skrivna 
Collection Development-policys och förorda vad som i denna uppsats kallas balanserat 
bestånd. Det verkar inte finnas någon accepterad enighet i definitionerna av någon av 
termerna Collection Management, Collection Development, Collection Development-
policy eller balanserat bestånd. Det är nödvändigt att förstå några av dessa begrepp för 
att kunna få en överblick av ämnesområdet som vi undersöker och även placera vår 
studie i dess kontext. Följande kapitel är ett försök att lägga grunderna för 
ämnesområdet som denna uppsats befinner i. Vi börjar kapitlet med att redogöra för 
lagar och direktiv som har betydelse för vår undersökning. Sedan visar vi på variationen 
som finns när det gäller definitionen av termer inom området. Litteraturen som 
behandlar detta område fokuserar i första hand på andra länder än Sverige men vi anser 
att det som beskrivs i den utvalda litteraturen kan knytas till svenska förhållanden. 
Slutligen gör vi en litteraturgenomgång som ger en överblick av några av de relaterade 
frågorna och diskussionerna inom vetenskapsområdet och biblioteksprofessionen som 
den visas i facklitteraturen.    
 

2.1 Lagar och direktiv 
 

2.1.1 FN 
 
FN: s deklaration tar upp ämnet mänskliga rättigheter och det talas om 
informationsfrihet. Enligt deklarationen har alla: 

 
 ...the right to freedom of opinion and expression; 
this right includes freedom to hold opinions without interference and to seek, 
receive and impart information and ideas through any media and regardless of 
frontiers (Utrikesdepartementet). 

 

I översättning blir det: Alla människor har rätt till fria åsikter och rätt att söka och ta 
emot information och idéer från vilka media som helst, oavsett gränser (vår 
översättning). 
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2.1.2 Sverige 
 
Enligt svenska regeringen finns det starka samband mellan mänskliga rättigheter och 
demokrati. De två begreppen är inte identiska och bör inte blandas samman, men det är 
tydligt att en fördjupad och långsiktig hållbar demokrati förutsätter att de mänskliga 
rättigheterna respekteras. Att de mänskliga rättigheterna respekteras är avgörande för 
utvecklingen av en demokratisk kultur. De omvända sambanden är lika uppenbara 
(Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter). 

 

Fritt meningsutbyte och fri och allsidig upplysning är befäst i svensk grundlagsstiftning. 
Den svenska grundlagen, Yttrandefrihetsgrundlagen, säger att: 

 
Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt 
meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning … (Yttrandefrihetsgrundlagen). 

 

Den svenska bibliotekslagen som innehåller bestämmelser om det allmänna 
biblioteksväsendet säger i 7§ att kommuner och landsting ska anta planer för sina 
biblioteksverksamheter (Bibliotekslag). Det är tre dokument som biblioteksplanen bör 
bygga på, Unescos folkbiblioteksmanifest, Unescos skolbiblioteksmanifest och 
bibliotekslagen. Manifesten är detaljerade och praktiskt inriktade och stödjer på så vis 
biblioteksplanens uppläggning och genomförande (Axelsson 2001, s.11).  

 

Biblioteksplanen tar hänsyn till hela kommunens biblioteksbehov, även skolbiblioteken. 
I vår uppsats riktar vi uppmärksamheten på folkbiblioteken och redovisar de manifest 
som ligger till grund för deras verksamhet och vi har därför uteslutit 
skolbiblioteksmanifestet i vår redogörelse. 

 

Enligt folkbiblioteksutredningen (Folkbibliotek i Sverige 1984) är information och 
kultur folkbibliotekens huvudsakliga uppgifter och informationsuppgiften beskrivs som 
att folkbiblioteket ska som neutral, samhällelig institution förmedla upplysningar och 
tankar inom alla områden till alla medborgare. Folkbiblioteksutredningen slår också fast 
att det vore omöjligt att garantera medborgarna fri tillgång till information om inte 
folkbiblioteket fanns. I och med att informationsutbudet hela tiden ökar och blir allt mer 
oöverskådligt för den enskilde individen menar utredningen att det är en central uppgift 
för folkbiblioteken att med integritet och självständighet försöka strukturera 
informationsutbudet, göra det överskådligt för medborgarna och ge många människor 
förutsättningar att kritiskt granska och värdera informationsflödet (s. 13). 
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Den svenska kulturpolitiken har en tydlig inriktning när det gäller kulturens vikt i 
samhället. I Kulturpolitikens inriktning (1995 s. 13) kan vi läsa att det finns ett nära 
samband mellan ett rikt och mångsidigt kulturliv och ett öppet demokratiskt samhälle. 
Kulturen ger redskap till oss människor att forma den egna identiteten, att uttrycka 
tankar och känslor, att påverka och förändra. Den svenska kulturpolitiken ska utveckla 
och stärka bl.a. bibliotekens roll att tillhandahålla information på ett sätt som underlättar 
för den enskilde att se perspektiv och sammanhang (s. 58). Genom att erbjuda fri 
tillgång till information bidrar Sveriges folkbibliotek till att garantera yttrandefrihet, fri 
åsiktsbildning och kunskapsförmedling (s. 467). 

 

2.1.3 IFLA 
 
International Federation of Library Association and Institutions (förkortas IFLA) är den 
ledande internationella organisationen som representerar intressen inom biblitoteks- och 
informationsområdet och deras användare (About IFLA). Inom den organisationen finns 
avdelningen IFLA Committee on Free Access to Information and Freedom of 
Expression (förkortas IFLA/FAIFE) som försvarar och främjar de grundläggande 
mänskliga rättigheterna som finns fastställda i FN:s artikel 19 om de mänskliga 
rättigheterna (IFLA). De säger att: 

 
Intellectual freedom is the right of every individual to both hold and express 
opinions and to seek and receive information. Intellectual freedom is the basis of 
democracy. Intellectual freedom is the core of the library concept (IFLA). 

 

Översatt till svenska betyder det att intellektuell frihet är rätten för varje individ att både 
ha och uttrycka åsikter och att söka och få motta information. Intellektuell frihet är 
basen i en demokrati. Intellektuell frihet är kärnan i varje biblioteksbegrepp (vår 
översättning).  

 

2.1.4 UNESCO 
 
I Unescos folkbiblioteksmanifest från 1994 slås Folkbibliotekens roll i 
informationsfrihetsfrågan fast (Unescos folkbiblioteksmanifest). Bland många punkter i 
detta manifest är följande särskilt intressanta för vår uppsats. Folkbiblioteket ska som 
lokalt kunskapscentrum utgöra en grundförutsättning för ett livslångt lärande, ett 
självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för såväl den enskilde som 
för olika grupper i samhället. Alla åldersgrupper skall kunna finna material som 
tillgodoser deras behov och samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga 
medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet 
samt anpassning till lokala förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande 
princip. Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna 
som minne för mänsklig strävan och fantasi.  
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Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form 
av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar. Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt 
fastställer mål, prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en 
effektiv organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.  

 

2.2 Collection Management och Collection Development  
 
Här visar vi på variationen som finns när det gäller definitionerna av termer inom 
området. W.B Edgar, professor på Arizonas universitet, menar i sin artikel Toward a 
theory of Collection Development: an activities and attributes approach (2003) att 
litteraturen inom områden är fragmentarisk och att det idag inte finns några konsekventa 
definitioner. De som finns överlappar varandra, skapar ett intellektuellt trassel och gör 
det svårt för människor att veta vad som är vad. 

 

2.2.1 Collection Management  
 

G Edward Evans, vice president för Information Resources på Loyola Marymount 
University, Los Angeles definierar i sin bok Developing library and information center 
collections (2000) begreppet Collection Management men i samma stycke tar han även 
upp begreppet Information resource management och hävdar att begreppen täcker 
liknande aktiviteter och att skillnaden som finns ligger i den organisatoriska kontexten. 
Collection Management, som det används idag, relaterar på ett traditionellt sätt till en 
biblioteksmiljö där tonvikten ligger i att inhämta material producerat av andra. 
Information resource management, idag, relaterar till vilken organisatorisk miljö som 
helst, oftast utan en central samling. De båda termerna innefattar, enligt Evans, alla 
aspekter av Collection Development plus företagsaspekter som budgetarbete, 
personalfrågor och fysiska faciliteter. Målet för både Collection Management och 
Information resource management är att ge korrekt information på ett lämpligt och 
kostnadseffektivt sätt till alla medlemmar i serviceområdet. Evans hävdar att på grund 
av snabb utveckling inom området är terminologin långt ifrån enhetlig och eftersom 
gamla termer fått nya specifika betydelser har ett behov av nya termer uppstått. Idag 
finns, menar Evans, en förvirring i forskningslitteraturen över hur termerna Collection 
Management och Collection Development ska definieras. En återkommande åsikt är att 
Collection Development håller på att utvecklas till det bredare området Collection 
Management (Evans 2000, s.19-20). 

 

Ali (1992) menar att det moderna begreppet Collection Management har utvecklats från, 
och representerar en utveckling av, de tidigare begreppen urval, beståndsbyggande och 
Collection Development (s. 6).  
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Peter Clayton, professor i Information Management på Canberras universitet och G E 
Gorman, professor i Library and Information Management på Victoria universitet, New 
Zeeland, menar i sin bok Managing information resources in libaries: Collection 
Management in theory and practice (2001) att Collection Development har bytts ut mot 
begreppet Collection Management som professionell term men eftersom båda 
begreppen fortsätter att existera finns det en förvirring i skillnaden mellan de båda. 
Clayton och Gorman hävdar att Collection Management är ett mer krävande begrepp 
som går utöver arbetet med att förvärva material till sätt att hysa, bevara, lagra och 
gallra. Snarare än urval och förvärv så lägger Collection Management tonvikten på den 
systematiska hanteringen av bibliotekets existerande bestånd. Det visar, enligt Clayton 
& Gorman, att Collection Management är ett bredare begrepp under vilket Collection 
Development ryms (s. 16-17). 

 

Peggy Johnson, universitetsbibliotekarie i Minnesota och forskare inom området, säger i 
sin bok Fundamentals of Collection Development and management (2004) att under 
1980-talet föreslogs Collection Management att användas som paraplyterm under vilken 
uttrycket Collection Development skulle finnas. I denna konstruktion inkluderar 
Collection Management begreppet Collection Development samt en ökad uppsättning 
av beslut om gallring, urval, serier, magasinering, och bevarande. En viktig del av 
Collection Management är organisationen och dess åtagande och ansvar gentemot själva 
utövandet (s. 1-2).  

 

2.2.2 Collection Development 
 

Johnson (2004) skriver att termen Collection Development började användas allmänt i 
USA under senare delen av 1960-talet då det ersatte begreppet ’selection’. Det sågs som 
en mer passande term som reflekterade processen att utveckla biblioteksbestånd i 
samarbete med institutionella och samhälleliga prioriteringar med användarbehov och 
intressen. Collection Development skulle täcka flera aktiviteter som var relaterade till 
utvecklingen av ett biblioteksbestånd. Aktiviteterna inbegrep urvalsprocessen, 
utvärdering av användarbehov och behov hos potentiella användare men även 
användarstudier, beståndsanalyser, budgetarbete, identifikation av beståndsbehov, 
förhållandet mellan samhälle och användare och planering av delande av resurser med 
andra institutioner. Författaren säger att målet för varje beståndsutvecklande 
organisation måste vara att se till att biblioteket har ett bestånd som möter de verkliga 
behoven hos låntagarna och användarna inom organisationens ramar när det gäller 
ekonomiska gränser och personalresurser. För att nå detta mål måste varje del av 
beståndet vara utvecklat med en resursanvändning som överensstämmer med 
bibliotekets uppdrag och användarnas behov. Frågor, funktioner och ansvarsområden 
som idag anses tillhöra bibliotekarier som arbetar med Collection Development 
innefattar urval i alla format, beståndsförfarande, beståndsbevarande (urval för gallring 
och lagring), budget och ekonomi, uppskattning av användarbehov, utåtriktade 
aktiviteter, användarstudier och beståndsutveckling.  
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Johnson hävdar att idag används Collection Management och Collection Development, 
synonymt eller tillsammans och som exempel nämner hon American Library 
Associations (förkortning ALA), avdelning för detta ämne som kallas the Collection 
Management and Development section (Johnson 2004, s. 1-2). 

 

Evans (2000) menar att Collection Development är en universell process för både 
bibliotek och informationscentra. Collection Development är en konstant cykel som 
fortsätter så länge biblioteket eller informations-centret existerar (se figur 1). Evans 
menar att Collection Development ska fokusera på att möta informationsbehovet i det 
samhälle som beståndet är till för. Han anser att en samhällsanalys inte bara ska spegla 
bibliotekets aktiva användare utan inkludera alla invånare inom serviceområdet (s. 16). 

 

 
Figur 1 (Evan 2000, s.16) 

 

ALA (enligt Evans 2000, s. 16-17) definierar Collection Development som en term som 
rymmer flera aktiviteter i förhållande till utvecklingen av ett biblioteks bestånd 
inkluderande fastställandet och samordningen av urvalspolicy, uppskattning av 
användarbehov, beståndsanalyser, beståndsutveckling, planering av resursdelning och 
gallring. En av de stora frågorna i arbetet med Collection Development är vems 
uppfattning om värde man ska använda. Hur mycket vikt ska läggas på efterfrågan och 
hur mycket på kvalitetskrav? Denna fråga kommer ofta upp när någon ifrågasätter ett 
media som finns i ett bestånd.  
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2.2.3 Policys 
 
Collection Development innefattar, enligt Clayton och Gorman (2001), kunskap om vad 
som måste studeras närmare för att upptäcka förändringar hos användargruppen och 
utveckla sätt att hantera målsättningar och utvärdera och revidera dessa. Allt detta, 
menar Clayton & Gorman, tyder på ett skrivet dokument och detta dokument har 
vanligtvis varit Collection Development-policyn – ett kontrakt mellan biblioteket och 
dess användare som visar vad användarna kan förvänta sig av sitt bibliotek. Kontraktet 
är inte statiskt utan utvecklas fortlöpande. Det ska vara ett flexibelt dokument, kunna 
revideras och ge institutionen rum att agera. Collection Development-policyn skapar, 
enligt Clayton och Gorman, ett ramverk inom vilket en institution, bibliotekspersonal 
och användare kan verka (s. 19). Collection Management kan, enligt Clayton & Gorman 
(2001), delvis drivas av behov inom Collection Development men på policynivå 
befinner sig en Collection Development-policy inom det bredare begreppet Collection 
Management-policy. Collection Development är med andra ord en del av Collection 
Management och båda har en klart bestämd policyroll (s. 17). 

 
Viktiga delar i Collection Development och Collection Management är, som vi visat, att 
skapa en plan så att biblioteket på ett genomtänkt och långsiktigt sätt kan tjäna sina 
användare på bästa sätt. Ali (1992) menar att sådana planer ska ses som ett redskap i 
arbetet med att skapa ett balanserat bestånd i folkbibliotek. 

 

2.3 Balanserat bestånd 
 
Ali (1992) menar att bibliotek har som uppgift att utjämna de ojämlikheter och 
obalanser som finns i samhället och förverkligandet av ett balanserat bestånd uppfattas 
ofta som en av informationsprofessionens största utmaningar då bibliotekarier är 
professionellt ansvariga för att deras bibliotek kan verka som en opartisk 
informationskälla där täckningen över ämnen i deras samling är balanserad (s. 2). Den 
säkra vägen för bibliotekarien är, anser Ali, att säga: Jag vet inget om detta ämne, här är 
problemet/ämnet. Försidan finns i denna bok och motsidan finns i denna bok. Läs och 
bilda dig en egen uppfattning. Om bibliotekarien tar detta synsätt kan de bli specialister 
i att veta var materialet och argumenten hittas utan att på något sätt påverka 
användarens åsikter. Biblioteket som synliggörare av människors rätt att läsa och välja 
är inte ifrågasatt. Ett balanserat bestånd är livsviktigt för god biblioteksservice då det 
ger läsarna rätt att läsa, välja och balansera sina åsikter och ta informerade beslut (s.17-
20). 
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2.3.1 Historisk tillbakablick på begreppet Balanserat bestånd  
 
Det övergripande kännetecknet av världens böcker har varit blandning, oavsett vilket 
samhälle böckerna funnits samlade i (Ali 1992). Även i de mest likformiga samhällen 
har det funnits behov av att förstå andra kulturer och åsikter. Närhelst det finns två 
åsikter finns behovet av balans. Behovet av att representera alla åsikter i en fråga är 
äldre än den första boksamlingen i ämnet. Den möjliga början av begreppet balanserat 
bestånd kan, menar Ali, dateras tillbaka till biblioteket i Alexandria 290 f K. Biblioteket 
i Alexandria var ett forskningsinstitut som på många sätt liknar dagens universitet och 
där den mångsidiga, självständiga och representativa samlingen kunde möta dåtidens 
behov lika väl som kommande krav från läsare (s.31-38).  
 

Ali (1992) menar att en del av det tidiga begreppet av balanserat bestånd var att skilja på 
”goda” och ”dåliga” böcker. Bibliotekarierna skulle rädda läsarnas sinnen från 
förgiftning och eftersom syftet med samlingen var att sprida god moral så var varje 
”god” bok självklar i samlingen. I mitten av 1800-talet talade Panizzi, på British 
museum library, varmt för idén av en mångsidig samling där man skulle samla alla 
möjliga publikationer. En början till begreppet balanserat bestånd i USA kan, enligt Ali, 
spåras till en New Hampshirelag från 1849 (framlagd av Howard Winger 1949) som 
säger att ett folkbiblioteks bestånd av partiska böcker i kontroversiella frågor ska bestå 
av böcker som är balanserade i de olika sidorna i frågan.  

 
Ali menar att grundarna av American Library profession verkar ha varit inspirerade av 
det äldsta biblioteksmottot: the house of healing for the souls, vilket stod inristat över 
ingången till kung Ramses bibliotek i Egypten. Melvil Deweys koncept av balanserat 
bestånd är uttryckt i hans bok om urvalsprinciper och var också ALA:s motto under 
senare delen av 1800-talet: The best reading for the largest number at the least cost. En 
annan möjlig början till begreppet balanserat bestånd kan spåras, säger Ali, i den 
underliggande filosofin av balans i den Gyllene Regeln vilken finns representerad i de 
flesta av världens religioner: Gör mot andra vad du vill att de ska göra för dig. Regeln 
förmedlar en känsla av rent spel, balans och respekt för andras åsikter eftersom 
kommunikation är en tvåfilig väg (s. 31-38).  
 

Fram till 1939 var den vanligaste definitionen av balanserat bestånd i litteraturen ”en väl 
avvägd samling innefattande en proportionell fördelning av de bästa böckerna i olika 
kategorier”, menar Ali. Man varken bejakar eller förnekar konceptet balanserat bestånd 
och censur var vardagsmat. Bibliotekarierna var förmedlare av sanningen, de kunde 
plocka fram den rätta boken till läsaren så att den goda moralen upprätthölls både av 
den enskilde och i hela samhället. Efter 1939 började en ny era i biblioteksprofessionen, 
enligt Ali, då intellektuell frihet blev en målsättning. Biblioteksprofessionen började 
anse att censur, i vilken form det än var, var ett övergrepp på människors frihet att läsa 
och lära och bibliotekarier hade under de senaste årtiondena reagerat positivt på 
låntagarnas krav på ett fritt informationsflöde (s. 41-53). 
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På 1970- 80-talet skedde, enligt Ali, en förändring. Dessförinnan hade bibliotekarierna 
bedömt att vad som var bäst för dem också var bäst för samhället som de tjänade. Nu 
krävde läsarna att få vara sina egna domare och själva bedöma vad som var bäst för 
dem. Beståndsutvecklingstrenderna såg enastående utmaningar och för de som arbetade 
med bokurval kom de invanda rutinerna ur balans då listor över de bästa böckerna blev 
oanvändbara. Nya krav ställdes på biblioteken och förväntningar från samhället förde 
med sig att biblioteken skulle representera de senaste samhällstrenderna i sina 
samlingar. Behovet av att balansera andelen bidrag för och av minoriteter mot den 
allmänna kulturen och behoven av att tillgodose speciella grupper var nya för 
biblioteken (s. 71-72). 
 
Begreppet balanserat bestånd är, enligt Ali (1992), en term som pga. av varierande 
filosofiska inriktningar likväl för mycket användning, missbruk och varierande 
definitioner saknar entydighet och explicitet. Begreppet har i den undersökta litteraturen 
behandlats närmast med ett uppdiktat mytiskt sökande, menar Ali (s.116) och vill med 
sin undersökning klargöra betydelsen av begreppet som idag är viktigare än någonsin nu 
när informationssamhället är globalt. Alla bibliotek har, enligt Ali, någon sorts balans i 
samlingarna (utifrån syftet med biblioteket) vare sig bibliotekarierna är medvetna om en 
sådan balans som uttalat syfte eller inte (s. 19) 

 

2.3.2 Balanserat bestånd enligt Ali 
 
Bibliotek är ett informationssystem som skall vila på grunden balans av information. 
Den grunden faller sönder om obalans råder. Ali (1992) gör en liknelse med en 
byggnad, om den är sned så faller den samman. En bok eller annan media ska inte ses 
som en enskild företeelse utan som en del av hela samlingen, en av byggstenarna som 
framkallar det balanserade beståndet (s. 96). I dagens informationssamhälle finns ett 
överflöd av information och bibliotekarierna får inte ramla i fällan där mångfald leder 
till missinformation och blir så kaotisk att balansen blir lidande.  

 
Mångfald är viktigt, det ger möjlighet till val som är av största vikt för yttrandefriheten 
(Ali 1992, s. 118). Balans i mångfalden är alltså nödvändig och balanserad information 
är balans i sakfråga efter sakfråga ner på detaljnivå. Den är dessutom ömtålig, en ny bok 
eller en ny läsare kan skapa obalans. Det finns inget som heter perfekt balans utan målet 
är i stället en optimal samling för ett givet samhälle. 

 

En välbalanserad samling ligger, enligt Ali (1992) någonstans mellan de två 
ytterligheterna censur och intellektuell frihet, en frihet som tror på läsarens intelligens. 
Ett av de mest kontroversiella problemen för en bibliotekarie är hur information kan 
vara värdeneutral. Det finns kanske inget område där subjektivitet är mer tydlig än när 
det gäller val av material. I valet av varierande material spelar bakgrund, utbildning och 
professionell filosofi hos bibliotekarien en viktig roll, parametrarna som styr 
beslutsprocessen är komplex och innehåller ofta kompromisser (s. 10-12). 
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Bibliotekarier är i sitt yrke ansvariga för att vara en opartisk källa till information och 
för att täckningen av frågor och ämnen i samlingen är balanserad (Ali s. 2-3). 
Bibliotekariens problematik, idag som igår, är att avgöra vad som utgör ett balanserat 
bestånd. Det är viktigt eftersom det ger läsaren rätt att läsa och välja och balanserar 
deras åsikter när de ska fatta informerade beslut. I inledningen till UNESCOS 
konstitution kan man läsa att böcker utgör ett av de största försvaren för fred p.g.a. deras 
enorma inflytande i att skapa ett intellektuellt klimat av vänskap och ömsesidig 
förståelse i världen (Ali 1992, s. 2 och s. 19).  

 

Utväljandet av biblioteksmaterial är en filosofisk aktivitet och ett balanserat bestånd 
förutsätter, enligt Ali, tolerans och produkten är tron på frihet att inhämta information. 
Bibliotek är historiskt sett den mest toleranta institution vi har och en av 
grundförutsättningarna för att åstadkomma åsiktsfrihet i bibliotek är tolerans för balans 
av information (s. 2-7).  

 
Balansen i mediebeståndet får inte vara ett självändamål, den är en dynamisk process 
utan slut, hävdar Ali. Bibliotekarien får inte tro att han/hon sitter inne med sanningen 
eftersom valet av material då kan bli en förklädd form av censur. Om materialet väljs på 
detta sätt påtvingar bibliotekarien andra människor sin ståndpunkt genom valet av den 
enskilda boken. Bibliotekarier kan finna det svårt att finna balans mellan personliga 
uppfattningar och professionella uppgifter men bibliotekarier inte är anställda som 
moralister eller advokater utan som älskare av böcker och förhoppningsvis älskare av 
frihet och den mångfald som frihet antyder (Ali 1992, s.93 och s.110ff). 
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 2.4 Litteraturgenomgång 
 
Nu kommer en litteraturgenomgång som ger en överblick av några frågor och 
diskussioner inom området och biblioteksprofessionen.   Litteraturen vi tar upp 
behandlar allt från bibliotekariers yrkesansvar, censur, mediesammanslagning till 
dumbing down.  
 

2.4.1 Litteratur om svenska förhållanden 
 
Jonas Aghed skriver i Ikoner 1/2004 om sitt yrkesansvar som bibliotekarie (Aghed 
2004). En bibliotekarie måste både bedöma det enskilda mediets kvaliteter samtidigt 
som man ska sträva efter att allt som allt bevara ett ideologiskt balanserat bestånd, inom 
olika ämnesområden och vad gäller biblioteket som helhet. Bibliotekssamlingen måste 
erbjuda låntagare och besökare en någorlunda rättvis bild av vad som finns och händer i 
världen. Aghed frågar sig dock var man som bibliotekarie drar gränserna. Hur tillåtande 
ska vi vara för att inte bli beskylld för att vara omoralisk eller för att gynna olika sorters 
politisk extremism? Han tycker att en bibliotekarie ska vara tillåtande med god marginal 
men man ska vara observant på vilka krafter som styr den offentliga debatten och vilka 
som sätter normerna för vad som är moraliskt och ideologiskt passande och vi ska inte 
låta oss imponeras och påverkas av dem som för tillfället är de mest omtalade och 
välkända talarna. 
 
I DIK-forum nr 7 2007, säger Britt-Marie Häggström (2007) (f.d. ordförande i DIK) att 
en bibliotekaries politiska sympatier inte ska visa sig i bokbeståndet och genom att hålla 
sina personliga åsikter utanför biblioteksbeståndet arbetar en bibliotekarie professionellt 
och värnar samtidigt de demokratiska värderingarna. Inger Edebro Sikström, 
bibliotekschef i Umeå kommun, påtalar att det är ytterst viktigt för demokratin med 
tillgång till biblioteksservice eftersom läskunnighet och tillgång till information är 
grundläggande förutsättningar för att kunna delta i den demokratiska processen. 
Biblioteken är garanten för att information och kultur, även i digitalt format görs 
tillgängliga för alla (Axelsson 2001, s. 59). 
 
Bibliotekarien har, enligt Höglund och Klingberg (2001), en roll och en position som 
spänner utanför att bara ha ett gott omdöme för att avgöra vad som bör finnas i 
bibliotekets samling. Det uppkommer också en fråga kring vilken form av kvalitet det 
ska vara på medierna som finns i biblioteket och vilken kunskapsnivå det utvalda 
materialet ska ha. Bibliotekarierna står i en maktposition gentemot användarna eftersom 
de har möjlighet att styra urval och inköp av medier. Bibliotekariers syn på vad som är 
bra kvalitet eller god litteratur kan skilja sig från användarnas syn på kvalitet. 
Bibliotekarien står i en ställning som kan skapa normer för vad som är god litteratur och 
vilket urval som kan finnas på biblioteket men de som arbetar med urval och inköp 
kanske inte alltid är medvetna om sin maktposition i arbetet med bibliotekets 
mediebestånd (s.72-86). 
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I Sverige och norden har vi inte samma problem med politisk censur vilket kan 
förekomma i bl.a. USA men vi har andra saker som kan påverka tillgången på 
balanserad information. Joacim Hansson (2005) menar att det svenska och nordiska 
hotet inte kommer från politiskt håll utan att det istället är den kommersiella mainstream 
– kulturen som frodas och där har de svenska folkbiblioteken en central roll i att 
motverka de negativa verkningarna. Även bibliotekarierna själva utför en form av 
censur då de vill ha kontroll över beståndet. Detta fenomen är inget nytt utan har funnits 
så länge folkbiblioteken har existerat. Det som är intressant idag är att trots ökat 
inflytande från användarna har inte högerlitteratur ökat i bibliotekshyllorna och Hansson 
menar att det alltså inte är bara bibliotekariernas fel. Kanske är det istället en 
fungerande balans mellan tillgång och efterfrågan? Hansson tar upp bibliotekariens roll 
som bildningsmissionär och pekar på skillnaderna mellan USA och Europa. I USA 
utsätts bibliotekarier även idag för politiska påtryckningar angående böcker som helst 
inte ska finnas på hyllorna. Reaktionerna från den amerikanska bibliotekariekåren har 
varit varierande, vissa bibliotekarier tycker att den politiska censuren är helt riktig och 
Joacim Hansson menar att dessa problem visar sig när informationstillgången inte är fri 
och det inte finns en mångsidig kultursyn (s. 24-27). 

 

2.4.2 Litteratur från andra länder 
 

Bibliotekarier är beroende av informationsindustrin för sitt biblioteksmaterial och 
verkar som agenter, menar Ali (1992), genom att förmedla förläggarnas material till 
läsare. Ideologisk dominans av några få förläggare begränsar självständigheten för 
biblioteksprofessionen att försvara principerna för intellektuell frihet. Biblioteken har 
som uppgift att motverka de kommersiella medierna men det är möjligt att några få 
publicerare kan snedvrida balansen i bibliotekens samlingar då små förlag har svårt att 
göra sig hörda. Det är svårt att klargöra vad som är desinformation (falsk information) 
eller propaganda i en omgivning av medier som domineras av ett antal stora förlag (s. 
108-110). 

 
I artikeln Media Concentration and the Role of Libraries in Promoting a Diversity of 
Voices av Brian Cambell (2002) tar författaren upp aktuella frågor som Irakkriget, 
Koyoto-avtalet och terrorism och frågar sig vad biblioteket gör för att skapa ett 
balanserat betraktande av dessa frågor. Bibliotek har ett åtagande att ge tillgång till 
världens kunskap och kulturer och tillhandahålla balanserade samlingar som reflekterar 
vidsträckta åsikter. Cambell menar att det finns en växande oro till 
mediekoncentrationen som resulterar i en monokultur där underhållning har företräde 
före nyheter och information. På webben finns en trend av mediesammanslagning där 
vissa företag är dominerande. Som bibliotekarier måste vi, enligt Cambell, fråga oss om 
det verkligen är balans i informationen som erbjuds i samhället. Det är viktigt att 
bibliotek erbjuder alternativa media fast det kan vara svårt att hitta och köpa dem. När 
bibliotek talar om balans är det generellt balansen i den fysiska samlingen eller 
omfånget på antal webbsidor. Bibliotekarier befinner sig i ett samhälle där det är väldigt 
lite balans i den övergripande produktionen och spridningen av information.  
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Hur påverkas bibliotekariens begrepp balans av det faktum att den övervägande 
informationen produceras av en oligopolistisk mediastruktur, frågar sig Cambell? Finns 
det några tvivel på att vi blir dränkta av media som är designade att få oss attraherade av 
kommersiella budskap? Ska bibliotekssamlingarna reflektera den övervägande kraften i 
informationsdistributionen eller ska bibliotek aktivt arbeta på att sätta fokus på viktiga 
sociala frågor och återfå en balans i information som finns tillgänglig? Men, om 
koncentrationen i media och publiceringsföretagen minskar inte mängden information 
men bredden perspektiv, kanske det är dags för bibliotekarier att utvärdera och granska 
sin syn på neutralitet och balans. Publikintresse, lika tillgång till information och 
intellektuell frihet är i opposition till de styrande marknadskrafterna, marknadsökningar, 
privatisering och kapitalism. Cambell avslutar med att fråga vad kan biblioteken göra 
för att rätta till denna obalans?  
 
Carol Brey (2002) menar i sin artikel Libraries as places of democracy att bibliotekarier 
är frihetskämpar och nästan den enda gruppen i samhället som fortfarande kämpar för 
intellektuell frihet på en direkt nivå. Hon hävdar att bibliotekariens arbete är att 
tillhandahålla tillgång till information, ofiltrerad när det är möjligt. Carol Breys talar om 
att bibliotekarier är emot censur i alla former. De verkar för att erbjuda balanserade 
samlingar som innehåller information från båda sidor i varje fråga. Det finns många 
saker i ett biblioteksbestånd som kan hota människor eftersom de representerar åsikter 
för alla människor. Bibliotek är en plats för demokrati, en möjlighet för de olika 
samhällen som tjänas och en demokrati kan bara stärkas om invånarna har tillgång till 
alla sidor i ett ämne.  
 

Populärlitteratur och dess plats i folkbiblioteken har debatterats långt in på 1900-talet, 
enligt Johnson (2004). Vissa har hävdat att biblioteket ska vara seriöst och koncentrera 
sig på att tillmötesgå den kulturella eliten i samhället istället för att försöka nå alla 
människor. Andra har istället hävdat att biblioteket ska förse invånarna med böcker som 
är av mest intresse och att de demokratiska principerna ska gälla såväl i biblioteket som 
i resten av samhället. Under senare halvan av 1900-talet började bibliotekarier arbeta för 
idealet att ämnen skulle täckas rättvist och jämlikt i samlingen. Med balanserad 
täckning menas att det valda materialet ska representera alla åsikter i viktiga och 
kontroversiella frågor. Johnson menar att bibliotekarier i ökande grad blivit mer 
medvetna om dess ansvar när det gäller innehåll och format i urvalet av 
biblioteksmaterial (s.13). 

 

Madeleine Bentley (2007) frågar sig om folkbibliotek håller på med fördumning.  Ny 
statistik om folkbibliotek i Storbritannien visar att de köper in mycket bästsäljare och att 
bara en liten del av budgeten används för ”tyngre titlar”. Siffror pekar, enligt Bentley, 
på ”dumbing down”. Biblioteken köper in fler exemplar av en bästsäljande titel för att 
tillmötesgå efterfrågan hos låntagarna. Traditionalister som har attityden att bibliotek 
ska vara bevarare av ”finkultur” hellre än ”mainstream”, kritiserar detta men det kan 
vara ett sätt för folkbiblioteken att överleva.  
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Bentley (2007) menar att biblioteken bör ha ett brett sortiment och om biblioteken skall 
uppfattas som en användbar service av låntagarna så måste de (biblioteken) innehålla 
böcker som både användarna och icke-användarna vill läsa. Dammiga klassiker på 
hyllorna är kanske vad en del vill att biblioteken skall innehålla och de flesta 
folkbibliotek har mycket av det. Men enbart klassiker är inte till stor nytta för 
skattebetalare som på sitt sätt betalar för servicen och ändå vill ha de senaste 
populärvetenskapliga rönen.  Data tycks visa att biblioteken i sina samlingar har ändrat 
fokus från intellektuell individuell utveckling till fysiskt och psykiskt 
självförverkligande. Att vara en bibliotekarie innebär, enligt Bentley, att bygga en 
boksamling som är intressant länge och att underhålla och utbilda läsarna bortom de 
nyaste bästsäljarna. Enligt Bentley måste bibliotekarier vara vaksamma så att det som 
står på hyllorna idag är intressant för läsarna just nu och samtidigt ha ett öga på 
framtiden för att försäkra oss om att samlingarna är breda och balanserade. Bibliotek 
skall tillhandahålla populära titlar men också bevara klassiska texter. Statistik ger oss en 
ögonblicksbild om vilka titlar som är populära en viss tid men säger inte hela sanningen 
om vad biblioteken innehåller. Bentley säger att 10 år efter det att en viss bästsäljare var 
i ropet har hennes bibliotek fortfarande ett antal exemplar och om 10 år till så är hon 
övertygad om att läsare fortfarande kan låna och läsa den. Biblioteket har inte behållit 
verket för att det var en bästsäljare utan därför att den fortfarande är läsvärd.  

 

2.5 Bibliotek – från folkbildare till nav i kunskapssamhället 
 

Redan i slutet på 1800-talet fanns idéer om kopplingen mellan biblioteksbestånd och 
personligutveckling och därmed även samhällsutveckling när John Cotton Dana 
formulerade dessa tre inköpsregler för folkbibliotek: 

 
To help people to be happy. To help them to be wise. To encourage them to be 
good.  (Quentzer s.12).  

 

Johnson (2004) visar på att utbildning av innevånarna alltid har setts som en av de 
stora uppgifterna för folkbibliotek. Hon berättar att legender som Melvil Dewey, 
John C Dana och Herbert Putnam hävdade att en bibliotekaries främsta roll var 
den som utbildare och att det bara skulle tillhandahållas material av högsta 
kvalitet – och med högsta kvalitet var det så klart kvalitet enligt bibliotekarien! 
Ali (1992) säger att många bibliotekarier var stolta över sin roll som censorer och 
förespråkare av kvalitet, andra var dock inte säkra på att de kunde välja ut det 
Goda, Sanna och Vackra och så småningom vände sig dessa bibliotekarier till 
högre ort för guidning i urvalsdjungeln via boklistor och dylikt så att biblioteket 
kunde erbjuda litteratur som var vederhäftig (s. 10). 
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Joacim Hansson (2005) visar på hur Sveriges bibliotek förändrats genom tiden. Under 
senare delen av 1800-talet fanns sockenbiblioteken vars bestånd sköttes av präster och 
var religiöst präglat med syfte att bygga upp sedligheten hos människorna.  Under 
samma tid utvecklades folkrörelsebibliotek, fackföreningsanknutna arbetarbibliotek och 
nykterhetsrörelsens biblioteksverksamhet, som ett alternativ till de religiöst präglade 
sockenbiblioteken. Genom att litteraturen inte var byggd på religiös uppbyggelse utan 
istället fokuserade på ekonomi och samhällsfrågor så hade den en viktig del i 
fackföreningsrörelsens strävan att bilda sina medlemmar och göra dem delaktiga i 
demokratin. I början av 1900-talet kom public library-idéerna till Sverige via Valfrid 
Palmgren där barnet och den enskildes fria lärande – oavsett klasstillhörighet – var i 
centrum (s. 19-20). Under stora delar av 1900-talet har folkbiblioteket, enligt Hansson, 
befunnit sig i rummet mellan fri folkbildning och formellt utbildningsväsende. Idag är 
en av frågorna på bibliotek hur man ska hantera det ökande bruket av Internets avarter, 
som Hansson kallar det, rasistisk propaganda och pornografi och om det ska vara 
legitimt att söka all sorts information på biblioteken (s. 28).  

 

Även Peter Almerud (2005) påpekar att bibliotekens roll har förändrats över tid. Från att 
under 1960-och 70 talen varit kulturpolitiskt motiverade institutioner som arbetat utifrån 
mer eller mindre klart definierade målsättningar och riktlinjer har de under de senaste 
20 åren allt mer kommit att ses som efterfrågestyrda serviceinstitutioner och det 
politiska intresset för bibliotek har minskat. Sedan första halvan 1980-talet har 
bibliotekens roll som informationscentraler och som resurs i utbildningssamhället stått i 
fokus. De stora utbildningssatsningarna har lett till ökade och förändrade krav på 
bibliotekens service. Hos folkbiblioteken har det funnits både vilja och kompetens att ta 
vara på de möjligheter som teknikutvecklingen har gett och de har blivit spjutspetsar när 
det gäller informationsförsörjning. När krav på en del av bibliotekens verksamheter ökar 
blir det lätt att andra delar av verksamheten får stå tillbaka. Andelen studerande har ökat 
på folkbiblioteken liksom facklitteraturens del av utlåningen. Vissa folkbibliotek har 
startat företagsservice riktad mot små företagare med stort informationsbehov och små 
resurser. Trots dessa ökade krav är antalet anställda inom biblioteken samma som år 
1980.  För tio år sedan var det 5400 invånare per bibliotek, när boken skrevs var det 
6500. Bibliotekens ansträngningar att utvecklas som nav i kunskapssamhället har i 
princip skett utan stöd från en samlad statlig bibliotekspolitik. Den har inte reagerat på 
att stora områden har hamnat i skymundan och det har blivit ett bibliotekspolitiskt 
tomrum (s. 11ff och s.21ff).  

 

Kerstin Ericsson, bibliotekschef i Norrtälje kommun (Axelsson 2001), beskriver hur 
biblioteken i mitten av 90-talet invaderades av elever från vuxenutbildningen, 
gymnasieskolan och högskoleutbildningarna. Grundskolans nya läroplan med 
problembaserat lärande medförde att elever kom till folkbiblioteket med nya 
frågeställningar och krav. Det blev en helt ny arbetssituation för bibliotekspersonalen 
samtidigt som folkbibliotekens ursprungliga roll i det livslånga lärandet förändrades och 
fick en mer allmän kulturpolitisk prägel.  
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Lena Skoglund, länsbibliotekarie i västra Götaland (Axelsson 2001), beskriver hur 
folkbiblioteken har halkat ner på kommuners politiska dagordning de senaste 
decennierna, bibliotek har inlemmats i andra viktigare nämnder såsom utbildnings- 
kultur- eller skolnämnder och har blivit en budgetpost utan utrymme för ideologiska och 
politiska diskussioner. Biblioteken är det enda kulturområde som omfattas av en lag 
men lagen är tyvärr svag och saknar sanktionsmöjligheter, menar Lena Skoglund, som 
ändå hoppas på att bibliotekslagen med krav på biblioteksplan ska lyfta fram 
biblioteken (s. 47 och s. 23). 
 

2.6 Planer för bibliotekens verksamhet 

 
I detta avsnitt redogör vi för Bibliotekslagen som föreskriver att folkbibliotek ska anta 
planer för sin verksamhet. En viktig del av denna biblioteksplan är skapa medieplaner 
som styr beståndsutvecklingen i biblioteken.  Det är dessa planer vi har använt i vår 
undersökning och därför är det viktigt att visa deras betydelse och olika åsikter 
angående dem. 
 

2.6.1 Svenska Biblioteksplaner  
 
Paragraf 7 i den svenska bibliotekslagen som rör biblioteksplaner trädde i kraft 1 jan 
1997 och Sverige var sist i Norden med den sortens lagstiftning. Den svenska 
bibliotekslagen saknar dock den skärpa som krävs för att värna det svenska 
biblioteksväsendet och därför utarbetade DIK och Sveriges Allmänna 
Biblioteksförening ett förslag till ny och skarpare lag 1999 (Axelsson 2001). De 
viktigaste kraven i det förslaget är att kvalitetsmått knyts till folk- och skolbiblioteken 
där det klart framgår att det krävs professionell personal och att varje kommun upprättar 
biblioteksplaner (s.9).  

 

Lena Skoglund, länsbibliotekarie i Västra Götaland, (Axelsson 2001, s.23) vill att 
biblioteksplanen med rätt innehåll ska ge politikerna ett bättre underlag för 
beslutsfattande. Skoglund erkänner att den kommunala självbestämmandeprincipen gör 
det svårt att göra bibliotekslagen skarpare men den går att göra tydligare genom ett 
ständigt idé- och kunskapsutbytande mellan kommuner och staten. Folkbibliotek är en 
strategisk resurs i det livslånga lärandet och ur ett demokratiskt perspektiv vore det 
rimligt att staten fastställde vissa mål som alla bibliotek och kommuner borde sträva 
efter. I en nationell bibliotekspolitik kan de lokala biblioteksplanerna vara ett viktigt 
instrument för utveckling, dialog och utvärdering menar Skoglund 
 

Enligt Almerud (2005, s. 9) kan kravet på biblioteksplaner ses som detaljerad politisk 
centralstyrning men kan även ses som en utmaning att utforma en lokal och regional 
bibliotekspolitik som inte bara lyfter fram de traditionella värdena i 
biblioteksverksamheten utan även visar biblioteket som en utvecklingsfaktor. Den nya 
rollen som utvecklingsfaktor får dock inte medföra att biblioteken måste ge avkall på de 
traditionella funktionerna som bildning, kultur och mötesplats.  
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Människors livslånga lärande kan ses som en av kunskapssamhällets demokratiska 
grunder och folkbiblioteket har en given plats som kunskapscentrum i detta lärande. En 
viktig roll för folkbiblioteket är att fungera som en brygga mellan socialgrupper och 
genom detta minska sociala avstånd. Detta folkbibliotekens demokratifrämjande arbete 
finns formulerat som ett centralt syfte i såväl Unescos folkbiblioteksmanifest som lokala 
biblioteksplaner (Hansson 2005).  

2.6.2 Medieplaner  
 
Boken Strategisk medieplanering för folkbibliotek (2001) av Höglund och Klingberg  
ska enligt författarna ses som en handbok eller manual för folkbibliotekens 
beståndsuppbyggnad. Den beskriver också hur bibliotekets resurser ska användas för att 
få ut största möjliga värde i förhållande till den svenska bibliotekslagen och de lokala 
kulturmålen. Författarna säger att det i Sverige tidigare inte funnits någon bok som 
beskriver hur ett bibliotek på ett bra sätt bygger upp sitt bestånd och att det i de svenska 
utbildningarna inte sägs så mycket om denna viktiga del inom bibliotekarieyrket.  
 
Biblioteken måste vara mycket noggranna i sitt beståndsuppbyggande då de finansieras 
av skattemedel och är till för alla medborgare. De ska kunna hitta sådant de inte visste 
fanns och sådant de inte visste att de behövde. Utgångspunkten ska vara en vision om 
alla människors möjlighet att ta del av viktiga samhällsfrågor och viktiga diskussioner. 
Detta innebär enligt författarna att folkbiblioteken måste arbeta mycket mera aktivt med 
sina bestånd än vad som regel görs. Principerna i boken bygger på 
behovstillfredsställelse. (s. 44-47). Höglund och Klingberg påtalar att det viktigaste inte 
är att få höga utlåningstal genom att tillfredsställa varje efterfrågan utan folkbiblioteket 
ska uppfylla medborgarnas möjlighet till kulturell stimulans och utveckling i både 
personlig och samhällsnyttig mening. Genom kartläggning av den egna kommunen och 
dess medborgare och väl utarbetade mål och delmål kan man enligt författarna skapa en 
beståndsstyrning och tillgänglighet som passar det egna biblioteket (s. 53-64). Den 
strategiska planeringen behöver mått och metoder för att hålla beståndet tillgängligt, 
attraktivt och aktuellt. Boken tar upp mått för utlåning, mått för aktiva låntagare, mått 
för besök och mått för beståndets ålder. Utnyttjande och omsättning är andra mått som 
enligt författarna kan användas för att få ett grepp om det aktuella beståndet (s. 72-86).  

 
Magnus Barnholdt (2007) säger i sin magisteruppsats att dagens bibliotekarier ställs 
inför en svår uppgift när det gäller att göra urval av den litteratur som bör finnas på 
biblioteken. Urvalet av litteratur innefattar många delar av biblioteksverksamheten, där 
biblioteken bland annat bör se till de statliga kulturpolitiska målen samt kommunens 
kulturpolitik för att skapa sina egna måldokument. För att ett bibliotek ska kunna svara 
mot de förväntningar som ställs på medieutbudet, måste ramarna för beståndsutveckling 
finnas, en analys av omvärlden bör göras och ett måldokument upprättas. Samtliga av 
dessa delar är nödvändiga för en fungerande beståndsutveckling. Användarna som tar 
del av bibliotekets utbud ser bibliotekets roll som en funktion i samhället och i och med 
det har de vissa förväntningar på biblioteket och dess utbud. Barnholdt har precis som vi 
märkt en brist på skrivet svenskt material inom ämnet och han tror att det beror på att 
ämnets bredd har gjort att det har fallit mellan stolarna och en frånvaro av bearbetning 
av ämnet har blivit följden.  
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel definierar vi begreppen som vi bygger vår undersökning på. Collection 
Management innebär det övergripande arbetet med att planera och kontrollera 
utvecklingen av ett bibliotek och dess bestånd, under detta begrepp ligger Collection 
Development som är arbetet med själva beståndet av böcker, periodika, AV m.m. 
(ODLIS). Skrivna planer och policys är de praktiska dokument som blir följden av 
Collection Management och Collection Development. De är en viktig del i dessa 
begrepp och i arbetet med att skapa ett balanserat bestånd. Vi kommer även att visa hur 
vi översätter Collection Management - policy till Biblioteksplan och Collection 
Development – policy till medieplan. Dessa planer ska, enligt Ali (1992), ses som ett 
verktyg i arbetet med att skapa ett balanserat bestånd. Efter detta redovisar vi Alis 
definition av de sex olika kategorierna därefter skapar vi ett kodschema av dessa 
kategorier som vi sedan använder i vår innehållsanalys.  
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Management 
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3.1 Definition av Collection Management  
 

Peggy Johnson (2004) ser Collection Management som en process av 
informationssamlande, kommunikation, koordination, målformulering, utveckling och 
planering av organisationen (s. 1-2).  

 

Peter Clayton och G E Gorman (2001) menar att begreppet Collection Management 
innebär en metodisk hantering av planering, sammanställande, samlande, utveckling 
och användning över en lång tidsperiod för att kunna möta specifika institutionella mål 
(s. 16-17).  

 

När vi i vår uppsats talar om Collection Management har vi valt att använda oss av 
Peggy Johnsons definition som säger att Collection Management är en organisatorisk 
process, innehållande bland annat kommunikation, målformulering, utveckling och 
planering, där organisationen i stort med sina åtaganden och sitt ansvar mot 
huvudorganisationen är en viktig del. Collection Management kan användas som 
paraplyterm under vilken begreppet Collection Development återfinns. 

 
Att översätta engelska begrepp till svenska är aldrig helt lätt eftersom de engelska 
termerna många gånger rymmer en vidare definition än vad den svenska gör. I denna 
uppsats väljer vi att inte översätta Collection Management till det svenska ordet 
beståndshantering då den engelska termen är ett vidare begrepp än den svenska. 
 

3.2 Definition av Collection Development  
 

Collection Development innebär, enligt Johnson (2004), urval av allmänt och 
återspeglande material, planering av kontinuerligt införskaffande och utveckling av 
beståndet för att se hur väl det matchar användarbehovet. Collection Development är 
den del av Collection Management som framförallt handlar om införskaffandet av 
material (s. 2-3).  

 
Clayton & Gorman (2001) säger att Collection Development består av en rad olika 
processer som går in i varandra. Lärande om institutionella mål och prioriteringar, 
lärande om det existerande beståndet och hur det relaterar till samhälle och användare. 
Utvecklande av mål för urval, inköp, gallring, bevarande och utveckling av bestånd och 
lärande om hur och vad man ska välja för den existerande kundbasen (s. 19).  

 
Vi använder termen i enighet med Evans som säger att beståndsutveckling innefattar 
aktiviteter som urval, inköp, lagring och gallring och även skapande av en plan som ska 
användas i beståndsarbetet för att möta behoven hos användarna. Vi har valt att använda 
den svenska termen för Collection Development – beståndsutveckling. 



 30

 

3.3 Definition av Policys 
 
Redan för två decennier sedan sa Richard Gardner (enligt Clayton & Gorman 2001, 
s.19) att en skriven policy har många fördelar. De flesta av dessa påståenden är reella 
även idag. En skriven policy ska bl a tvinga personalen att tänka igenom bibliotekets 
mål och arbeta för dessa. Den hjälper även personalen att identifiera lång- och 
kortsiktiga behov hos användarna och den sätter standarden för urval och gallring av 
beståndet. Policyn minimerar partiskhet, belyser obalans och skapar kontinuitet. Den 
skapar effektivitet vid rutinbeslut och är ett redskap vid klagomålshantering med tanke 
på val och bortval. Enligt Ali (1992) ska Collection Management-policys och Collection 
Development-policys ses som ett verktyg i arbetet med att förverkliga ett balanserat 
bestånd i folkbibliotek. 

 

Evans (2000, s. 70-71) har noterat att hundratals bibliotek inte har någon skriven policy 
men menar att de ändå har sunda bestånd. Ett sunt bestånd utan en skriven plan kan bero 
på en stor del tur och Evans säger att turen består i att biblioteket då haft intellektuella 
individer anställda som på ett motiverat och ansvarsfullt sätt arbetat med beståndet.  
Eftersom personal byts ut och ekonomifrågan kan förändras är det ett starkt argument 
att ha en skriven policy. Den hjälper till att bibehålla kontinuitet oavsett förändringar i 
personal eller ekonomi.  

 

Utifrån en policy kan man även arbeta fram en handbok som kan assistera bibliotekarier 
i urvalet av media. Evans funderar vidare varför är det så många bibliotek som 
misslyckas i att arbeta fram en policy? Det behövs stora mängder data. Man måste veta 
svagheter och styrkor i beståndet. Hur ser samhället ut och hur förändras det? Vad kan 
användarna få tag i på andra håll? Det krävs också en massa tänkande.  

 

En policy måste reflektera det samhälle den speglar och det förändras med tiden. Alltså 
kan man som bibliotekspersonal aldrig sluta samla data och tänka på förändringar. Vissa 
bibliotekarier menar att det inte är värt ansträngningen, så fort en policy är klar är den 
inaktuell, men Evans menar att de grundläggande frågorna inte ändras, grunden i 
policyn står fast och att uppdatera policyn ska inte vara ett stort problem. 

 

I följande underkapitel visar vi hur vi binder samman och översätter begreppen 
Collection Management-policy till biblioteksplan och Collection Development-policy 
med medieplan. 
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3.3.1 Collection Management-policy och Biblioteksplan 
 

Collection Management-policy definieras av Clayton och Gorman (2001) som 
systematisk hantering av planering, sammanställande, samlande, utveckling och 
användning över en lång tidsperiod för att kunna möta specifika institutionella mål. Det 
är den övergripande målsättningen om ett biblioteks bestånd där Collection 
Development bara är en enskild del (s. 17). 

 

Svensk Biblioteksförening menar att en biblioteksplan är ett planeringsverktyg. De har 
skapat en skrift, Biblioteksplaner: en idéskrift (Axelsson 2001), som konkret tar upp vad 
en biblioteksplan är och hur den ska upprättas. En biblioteksplan är ett redskap för att 
strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa beredskap 
för framtidens krav och för att stimulera till utveckling men tyvärr är lagens ramar vida 
och många kommuner står utan biblioteksplan. Axelsson (2001, s. 32) förtydligar vad 
en biblioteksplan är:  

 
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 
behov skall tillgodoses. Denna biblioteksplan skall förutom 
folkbiblioteksverksamheten också innefatta biblioteksbehovet vad gäller 
utbildning, omsorg, vård och näringsliv. (Axelsson 2001, s. 32)  

 

Biblioteksplanen definierar bibliotekets roll i olika politiska områden i förhållande till 
de övergripande målen för kommunens utveckling då den anger konkreta målsättningar 
för biblioteksverksamheten och lägger en strategi för utveckling (Almerud 2005, s. 9). 
Elisabeth Axelsson, bibliotekschef i Valdemarsvik och ledamot av svensk 
biblioteksförenings styrelse, beskriver konstruktionen av en biblioteksplan och enligt 
henne ska den innehålla en plan för lokaler och bemanning, medieplan (vår markering)  
och IT-strategi (Axelsson 2001, s. 67ff). 

 

Axelsson (2001) säger också att biblioteksplanen ska utformas så att den passar varje 
enskild kommun. Förutsättningarna varierar mycket inom landet och varje kommun ser 
olika ut, har olika behov och resurser. Det är viktigt att biblioteksplanen synkroniseras 
med kommunens budgetarbete.  Den bör innehålla en analys av kommuninnevånarnas 
biblioteksbehov, en ansvarsfördelning och samverkansplan mellan alla typer av 
bibliotek och en strategi för framtiden. Uppdraget skall ges av politikerna och det 
färdiga dokumentet skall antas i kommunfullmäktige och med jämna intervall förnyas 
och omarbetas(s.9).  
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I denna uppsats anser vi att en Collection Management-policy är överensstämmande 
med och kan översättas till den svenska termen biblioteksplan. Båda termerna hanterar 
den övergripande målsättningen och Collection Management-policy definieras, enligt 
Clayton & Gorman (2001), som en organiserad hantering av planering, 
sammanställande, samlande, utveckling och användning (över en lång tidsperiod) för att 
kunna möta specifika institutionella mål. Det är den övergripande målsättningen med ett 
biblioteks bestånd. Axelsson (2001) definierar en biblioteksplan på följande sätt: 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 behov skall 
tillgodoses (Axelsson 2001, s.5).  
 

3.3.2 Collection Development-policy och Medieplan 
 

Enligt Evans (2000) innefattar Collection Development aktiviteter som urval, inköp, 
lagring och gallring och även skapande av en plan eller policy. Evans säger att ett av 
användningsområdena för data insamlade i en samhällsanalys är i förberedandet av en 
Collection Development-policy. Denna policy ska, enligt Evans (2000), användas i 
beståndsarbetet för att möta behoven hos användarna. Klart detaljerade policys 
angående Collection Development och urval skapar Collection Development -personal 
som har tydliga riktlinjer när det gäller att välja media som ska införlivas i beståndet. 
Collection Development -policys omfattar mer än bara urvalsfrågor. En urvalspolicy tar 
normalt bara upp information om vad som är viktigt vid inköp medan en Collection 
Development policy förutom inköp även täcker frågeställningar som kommer upp vid 
gåvor, gallring och samarbete. Denna policy, säger Evans, vad man än väljer att kalla 
den, ska definiera bibliotekets mål med beståndet och ska hjälpa personalen att välja och 
förvärva det mest lämpade materialet. (s. 17-18). 

 

Collection Development-policyn är, enlig Clayton och Gorman (2001), en redovisning 
av generellt beståndsbyggande principer vilka beskriver syfte och innehåll i ett bestånd i 
termer som är relevanta för både intern och extern publik. Den innehåller vanligtvis inte 
arbetssätten som är nödvändiga för att uppfylla målen – dessa ska istället finnas i 
detaljerade interna arbetsmanualer. Ett bibliotek ska kunna tala om hur urvalet görs, vad 
som ska köpas in, vad som ska sparas och vad som ska tas bort, det är det väsentliga i en 
Collection Development-policy (s. 17-19).  

 

Det kanske mest talande argumentet mot en skriven Collection Development-policy, 
enligt Clayton och Gorman (2001), är att så många bibliotek inte har någon (vår 
markering)! Det råder dock ingen tvekan, menar Clayton och Gorman, om att vilket 
stort bibliotek som helst som inte har en skriven policy istället har en införstådd 
oskriven policy. Idag är det färre bibliotek som väljer att inte dokumentera en så viktig 
del av sitt arbete. Man ser fördelarna med en Collection Development-policy och de 
möjliggör en följsamhet mot förändringar i budget och gör det möjligt att agera inför 
tekniska förändringar. Det underlättar effektivisering av tillgångar mellan bibliotek och 
underlättar kommunikationen med kunder, kollegor och personal (s.19ff). 
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Medieplanen är en del i den lagstadgade biblioteksplanen. Ett biblioteks inköp ska 
grundas på behov och formulerade mål och i målformuleringarna bör de kulturpolitiska 
och demokratiska aspekterna alltid finnas med (Höglund och Klingberg 2001, s. 44-47). 

 

Orsaken till att medieplaner ska göras är, enligt Höglund och Klingberg (2001), att de 
politiska målen som den kommunala nämnden satt upp ska speglas i en medieplan. 
Verksamhetens övergripande mål måste få genomslagskraft i inköpen av media. Ofta 
finns det nedskrivet i de kulturpolitiska målen att det ska satsas på vissa grupper, t ex 
livslångt lärande, barn med särskilda behov och invandrare. Dessa satsningar måste då 
också vara vägledande när urvalet vid inköp görs. Det finns många fällor när det gäller 
inköpsarbete och en medieplan kan vara till hjälp genom att precisera och vara styrande 
vid inköp. Återkommande principdiskussioner vad gäller inköp kan, enligt Höglund och 
Klingberg, i princip rationaliseras bort eftersom dessa diskussioner klaras av vid 
framställandet av medieplanen (s. 97-98). 

 
Inköpsarbetet på ett bibliotek behöver kontinuitet och ska inte vara beroende av en enda 
person, menar Höglund och Klingberg (2001). Med en väl skriven medieplan som stöd 
kan nya medarbetare lättare komma in i verksamheten och inköpsfrågorna. Medieplanen 
har även en viktig funktion för uppföljning och utvärdering. Genom att använda sig av 
statistikunderlag kan man se om den bestämda inriktningen har följts eller inte och man 
har utifrån resultaten möjlighet att rätta till eventuella fel eller ändra en inriktning som 
har blivit felaktig (s. 97-98). 

 

Johnson (2004, s. 19) menar att bibliotekarier måste veta mer om sina användare för att 
kunna möta deras behov i alla olika format. Detta kan göras genom att skapa en profil 
av den egna ortens behov både när det gäller kultur och information, säger Hansson 
(2005) då är det lättare tillgodose behoven och på så sätt få en stabil grund för 
utveckling. Det underlättar även motiveringen av folkbibliotekets plats i den 
kommunala verksamheten. Genom att förena lokala aktiviteter och aktivt beståndsarbete 
kan folkbiblioteket uppvisa ett djup och helhet kring ett tema och detta kan, enligt 
Hansson, ses som en huvuduppgift i dagens förytligade kunskapssamhälle. 

 

Clayton och Gorman (2001) menar att man måste finna en balans mellan synsätten när 
det gäller behov kontra efterfrågan och kvalitet kontra efterfrågan. De hävdar att det 
idealiska urvalsförfarandet ska vara knutet till medieplanen, baserat på kunskap om 
biblioteket, dess resurser och användare och, om möjligt, baserat på subjektiv kunskap 
inom ett ämnesområde där kunskapen har fåtts genom en formell utbildning eller genom 
lång bekantskap om ämnesområdet(s. 73-76). 
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Collection Development-policy översätter vi till det svenska begreppet medieplan då 
Evans (2000) säger att en Collection Development-policy förutom inköp även täcker 
ämnen som är användbara vid gåvor, gallring och samarbete. Denna policy ska definiera 
bibliotekets mål med beståndet och ska hjälpa personalen att välja och förvärva det mest 
lämpade materialet. Clayton och Gorman (2001) hävdar att Collection Development-
policyn skapar ett ramverk inom vilket en institution, bibliotekspersonal och läsare kan 
verka. Axelsson (2001) säger att ”mediebestånden är grunden för att biblioteks 
verksamhet och medieplanen ska innehålla riktlinjer för det dagliga arbetet med 
samlingarna men också för en långsiktig systematisk översyn av bestånden” (s. 67). 
Collection Development-policyn kan, som Clayton och Gorman (2001) säger, anses 
vara ett kontrakt, ett skrivet och flexibelt dokument, mellan biblioteket och dess 
användare och den ska innehålla riktlinjer för hur biblioteket gör urval av vad som ska 
köpas in, vad som ska sparas och vad som ska tas bort.  

 

3.4 Definition av Balanserat bestånd 
 

Medieplanen är ett verktyg som ska hjälpa bibliotekarierna i arbetet med att genomföra 
ett balanserat bestånd i folkbibliotek. Ali (1992) har i en analys av Collection 
Development-litteratur identifierat sex kategorier (kännetecken/kriterier) som ingår i 
begreppet balanserat bestånd. Han har använt en historisk forskningsmetod för att 
undersöka den engelskspråkiga litteraturen under åren 1970-1990 för att samla så 
mycket relevant information som möjligt om begreppet balanserat bestånd. Efter 
sammanställning av resultatet gjorde Ali en kritisk analys och dessutom en omfattande 
bibliografi över litteraturen han undersökt. Han försöker ge begreppet tydlighet och 
precisering så att praktiserande bibliotekarier får en liknande referensram att diskutera 
utifrån (s.75 och s.116). Dessa är: 

 

• Att välja de bästa böckerna. 

 

• Det ska finnas en proportionell representation av olika åsikter inom varje ämne. 

 

• Framföra alla synpunkter av de olika ämnen som finns i samlingen.  

 

•  Efterfrågan ska vägas mot kvalitet. 

 

• Det ska vara en balans i tillgången till olika medier som böcker, periodika och 
AV.  

 

• Biblioteket ska gallra i beståndet med tanke på balans mellan gammalt och nytt. 
(Ali 1992, s.10f).  
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För att förtydliga Alis kategorier gör vi här en kort sammanfattning av hans resonemang 
för att ytterligare klargöra innehållet i varje kategori.  

 

Att välja de bästa böckerna innebar bokkataloger över de bästa böckerna alternativt 
att en bibliotekarie kände igen en bra bok när de såg den och visste vem den kunde 
anförtros åt (Ali 1992, s. 77). Dewey upprättade en bästa-böcker-katalog innehållande 
5000 titlar med motiveringen att det fanns få bibliotekarier som kunde rekommendera 
en bra bok till läsaren och därför behövdes en lämplig manual. Även ALA gav 1904 ut 
en lista med 8000 titlar där var och en av böckerna hade en notering om bokens värde 
och karaktär (s. 35-38).  

 

Den andra kategorin är att det ska finnas en proportionell representation av olika 
åsikter inom varje ämne och för utvärderande av detta föreslås en proportionell analys 
av klass, antal exemplar av samma titel, antal böcker av samma författare, datum/ålder, 
och även proportioner som passar och reflekterar intressen, språkgrupper, etnicitet, 
kulturella grupper och olika kursverksamheter lokalt i samhället. En sådan analys 
kommer att visa ämnens styrkor eller partiskhet hos inköpare, och kanske möjliga 
brister mot de lokala behoven.(s.81- 85).  

 

Nästa kategori är att framföra alla synpunkter av de olika ämnen som finns i 
samlingen. En väg att få en balanserad samling på detta sätt är att den ska innehålla 
standardverken/klassikerna i de stora språk som världen använder och även böcker på 
de olika etniska språken som talas i det samhälle som biblioteket finns i. Med andra ord 
måste varje avdelning eller ämnesgrupp som finns i biblioteket vara tillräckligt adekvat 
för sitt avsedda syfte. Alla synpunkter bör finnas med eftersom ett bibliotek inte bara 
innehåller sanningar utan också halvsanningar och lögner (s. 76 och s.79). Även det 
som förmedlar mycket individualistiska, ovanliga, excentriska och även vansinniga 
uppfattningar om politik och kultur bör ha sin plats i samlingen. Beståndet ska rättvist 
representera de värderingar och synpunkter som finns i alla samhällsskikt (s. 81f). 

 

Att balansera efterfrågan mot kvalitet är den fjärde kategorin. Det är en konflikt 
mellan biblioteks krav på kvalitet och läsarnas efterfrågan särskilt när det gäller 
ungdomar, bibliotekarier måste hålla en balans som tar hänsyn till var och en av 
följande faktorer, efterfrågan, kvalitet och kostnad när de väljer material. Biblioteken 
ska även möta potentiella behov eftersom ett bibliotek som bara möter de aktuella 
intressen blir en bokhandel. Ali visar att bibliotekarieyrket hela tiden handlar om att 
balansera behov mot önskningar och att väga efterfrågan från läsarna mot kvalitet (s. 
78).  

 
Den femte kategorin är att det ska vara en balans i tillgången till olika medier som 
böcker, periodika och AV så att besökarna har tillgång till information i både böcker, 
periodika och AV (s. 82). 
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Enligt den sjätte kategorin ska, Biblioteket gallra i beståndet med tanke på balans 
mellan gammalt och nytt och vara ett självförnyande bibliotek motsats till ett lagrande. 
I ett självförnyande bibliotek begränsas tillväxten genom att borttagandet av föråldrat 
material balanseras med anskaffandet av nytt material varje år för att biblioteket ska 
hålla nere problem med budget och utrymme. Inaktuellt eller oanvänt material ska 
gallras bort (s.85). 
 
Författaren konstaterar att betydelsen av begreppet balans beror på kontexten och det är 
sammanhanget som har gett definitionerna. Han konstaterar vidare att det även finns 
andra faktorer som påverkar när balans i ett biblioteks samling ska skapas och dessa är 
kön, språk och etnisk tillhörighet hos både författare, bibliotekarier och användare. När 
Ali inte utvecklar detta ytterligare i sin avhandling så har vi i vår uppsats valt att inte ta 
med dessa faktorer när vi gjorde vår undersökning (Ali 1992, s.113). 
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4. Metod och material  

Först i detta kapitel förklarar vi vår metod. Därefter beskriver vi vårt empiriska material 
och sedan berättar vi om vårt arbete med metod och material. Sist i kapitlet kommer vårt 
kodschema. 
 
Genom att skilja mellan ansats, typ av frågor man ställer, typ av svar man förväntar sig 
och typ av variabler skiljer man mellan kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. 
Den kvalitativa ansatsens syfte är att tyda och förstå fenomen. Ansatsen kommer till 
uttryck i frågor, variabler och svar. Den kvantitativa ansatsen avser grovt till att mäta 
och förklara. Data som samlas in omvandlas till siffror och mängder i syfte att utföra 
statistiska analyser. Frågor, svar och variabler anpassas till detta syfte (Nyberg, 2000, s. 
100). I denna uppsats väljer vi att kombinera en kvalitativ och en kvantitativ ansats.  
 

4.1 Innehållsanalys som metod 
 
Uttrycket innehållsanalys används, enligt Bergström och Boréus (2000), framförallt om 
analyser där metoden innebär att kvantifiera (räkna eller mäta) vissa fenomen i en text. 
Grundidén med begreppsförklaringen är att innehållsanalys är en metod att kvantifiera 
något i en text utifrån ett specificerat forskningssyfte. Även yttrycket kvantitativ 
textanalys kan användas (s. 44).  Kvalitativ innehållsanalys kan användas i 
undersökningar där ingenting räknas eller mäts men även i undersökningar där något 
kvantifieras men även mer komplicerade tolkningar måste göras (Ibid. s.45). Detta visar 
att vi i denna undersökning måste använda kvalitativ innehållsanalys. Vi räknar 
kategorier och tolkar vilka ord som hör till vilken kategori. Rainer Nyberg (2000, s. 
111) menar att tolkningen blir mera tillförlitlig om två personer eller fler oberoende av 
varandra försöker finna de svarskategorier och kategorinamn som ska användas. Även 
klassificeringen av svaren i de förutbestämda kategorierna är bra om det utförs 
oberoende av varandra. Bergström och Boréus förordar dubbelkodning, vilket innebär 
att samma text bedöms vid två olika tillfällen för att kontrollera intrasubjektiviteten (s. 
51). Detta har vi gjort och förklarar utförligare på sidan 40. 
 
Vår analysmetod innehåller en kvalitativ subjektivitet eftersom vi (författarna) har 
avgjort om kategorierna har hittats eller inte. Det som söks i en innehållsanalys är det 
som uttrycks explicit men samtidigt som vi söker det tydligt uttryckta inslaget kan det i 
sin kontext finnas uttryck för något som inte är lika tydligt uttalat.  
 
Vid arbete med innehållsanalys ska man konstruera ett analysinstrument som talar om 
vad i materialet som ska noteras. Ett sådant instrument vid manuell analys kallas 
kodschema, ett verktyg i vilket man bestämmer vilka ord, begrepp och företeelser man 
vill räkna (Bergström & Boréus 2000, s. 50).  
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4.2 Vårt material 
 
Vi har undersökt svenska folkbiblioteks medieplaner eftersom dessa är nedskriven 
dokumentation angående bibliotekets inköpsförfarande. Vi valde att via e-post skicka en 
förfrågan (se bilaga 4) till Sveriges alla folkbibliotek om vi fick ta del av deras 
eventuella medieplaner (totalundersökning). Att vi valde e-post berodde på flera 
faktorer, alla folkbibliotek har och använder e-post, det är snabbt, miljövänligt, det är 
enkelt för respondenterna att besvara och sist men inte minst sparar vi, författarna, in 
kostnaden för porto.  
 
Materialet som vi fått in hade benämningar som medieplan, biblioteksplan, mediepolicy 
och urvalsprinciper. Oavsett namn på dokumenten hade de gemensamt att de innehöll 
riktlinjer för hur bibliotekets arbete med beståndet skulle hanteras. För att undvika 
onödig förvirring väljer vi att hädanefter kalla dessa riktlinjer enbart för medieplaner. 
 
Biblioteksnamn och e-postadresser till Sveriges folkbibliotek fick vi fram via 
Inetmedias hemsida (Inetmedia) och vi gjorde även en dubbelkoll mot BTJs 
bibliotekskalender för 2007 (Bibliotekskalendern). 
 

4.3 Metodologisk diskussion  
 
Ett problem vid innehållsanalys är att bedöma de olika texterna på exakt samma sätt. 
Oavsett trötthet, sjukdom eller leda (eller andra orsaker) ska texterna bedömas på 
samma sätt så att inte resultatet beror på bedömaren istället för texten. Vi kunde ha gjort 
det enklare för oss och delat upp medieplanerna så att vi läste hälften var. Vi bedömde 
dock att validitet (förmåga att mäta det som ska mätas) och reliabiliteten (samma 
resultat vid upprepad analys) skulle bli större om vi båda två analyserade samma texter. 
Detta är dock en kvalitativ innehållsanalys och det innebär att kravet på absolut 
reliabilitet inte kan uppnås men vi anser att genom att vi båda har läst alla medieplaner 
har vi gjort det mest optimala valet när det gäller resultatet för denna undersökning. 
 
Andra problem vid innehållsanalys är det implicita, underförstådda i texten (Bergström 
& Boreus s. 78ff). Är det outtalade oviktigt enligt författaren eller är det något självklart 
som inte behöver uttryckas? Vår undersökning kan dock inte täcka detta problem utan 
det skulle kanske en diskursanalys kunnat svara på. Att vi valt en kombination av 
kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys beror på att om vi hade valt en rent kvalitativ 
undersökning hade vi inte fått några mängder att göra jämförelser med. Hade vi använt 
oss en rent kvantitativ metod hade vi inte kunnat använda oss av vår vidare tolkning 
eller våra a-kategorier.  
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4.4 Kodning 
 
Ali (1992) har studerat över tid hur olika definitioner av uttrycket balanserat bestånd har 
benämnts och utvecklats. Vi finner att alla är lika giltiga och kompletterar varandra. Ali  
beskriver sina kategorier som byggstenar i ett balanserat biblioteksbestånd och vi vill i 
vår undersökning se hur många av dessa byggstenar som finns i svenska folkbiblioteks 
medieplaner. Vi vill se om det i dessa svenska medieplaner talas om balanserat bestånd 
eller om det finns andra termer som uttrycker ett syfte att tillhandahålla ett sådant i sitt 
bibliotek. Alis kategorier är tydliga och vi sökte i första hand efter dessa och under 
själva arbetet med medieplanerna gav vi dem siffror, ett (1) till och med sex (6), när 
uttrycket fanns ordagrant eller med synonymer med i texten. Vi letade även efter 
”svenska” kategorier som var liknande och låg nära dessa grundkategorier, enligt vår 
tolkning. Dessa betecknade vi med under ett litet ”a” efter siffran.  
 
De kategorier som Ali har definierat är de som finns i facklitteraturen. I vår studie har vi 
tittat på verkligheten eftersom svenska folkbiblioteks medieplaner ska vara ett 
arbetsverktyg för de praktiserande bibliotekarierna. 
 
Under vårt arbete började vi med att använda beteckningarna 1 och 1a osv. För att 
underlätta läsningen av resultatet väljer vi att ge kategorierna namn istället. För 
tydlighetens skull redovisar vi här steg för steg hur vi tänkt från siffror till namn. Vi 
definierar kategorierna, först visar vi Alis kategori. Inom parentes ger vi vår definition 
av den och sedan skriver vi ut namnet som vi använder. Under a-kategorierna visar vi 
vilka uttryck vi sökte efter i medieplanerna. Inom parentes ger vi en förklaring och sist 
skriver vi ut namnet som vi använder. Vid vårt arbete med att definiera a-kategorierna 
fann vi att många formuleringar var mycket lika och det förenklade vårt arbete. 
Formuleringarna finns redovisade i nedanstående text. 
 
1. Att välja de bästa böckerna. (Bibliotek ska tillhandahålla bara det bästa)  

Namn: bästa böckerna 

 

1a. Använde vi när uttryck liknade detta fanns i medieplanen: Så bra böcker som 
möjligt inom budgetramarna.  (bra böcker ska finnas på bibliotek men det finns 
ekonomiska gränser). 

Namn: budget bästa böckerna. 
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2. Det ska finnas en proportionell representation av olika åsikter inom varje ämne. 
(Antalet publikationer utvärderas och analyseras och bör vara proportionellt när det 
gäller; klass, exemplar av samma titel, av samma författare, datum, och i relation till 
lokala kursverksamheter). 

Namn: proportionell representation. 

 

2a. Använde vi när något av eller båda orden; opartiskt, neutralt, fanns i texten. Likaså 
när meningar som ”låntagaren ska kunna skapa sig en egen uppfattning med hjälp av det 
material som finns på biblioteket” uttrycktes. (Formuleringen visar att innehållet i 
böckerna ska spegla så många olika åsikter som möjligt så att låntagaren helt på egen 
hand ska kunna skapa sig en egen uppfattning genom att väga de olika sidorna mot 
varandra, biblioteket får inte vara partiskt. Men det är näst intill praktiskt omöjligt att 
biblioteket ska kunna uppnå proportionell representation på det föreslagna sättet, mer 
realistisk är att försöka upprätthålla opartiskhet). 

Namn: opartisk representation.  

 

3. Framföra alla synpunkter av de olika ämnen som finns i samlingen.  

Namn: alla synpunkter.  

 

3a. Användes när ord som; brett, allsidigt fanns i texten. (Att alla synpunkter ska finnas 
är nog väldigt svårt i det informationsöverflöd som finns idag och blir större för varje 
dag som går. Mer realistiskt är att försöka ha så många synpunkter som möjligt som 
mål). 

Namn: många synpunkter. 

 

4. Efterfrågan ska vägas mot kvalitet. 

Namn: kvalitet kontra efterfrågan. 

 

4a. Efterfrågan går före kvalitet (reflektion över kvalitet finns).  

Namn: efterfrågan viktigare.  
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5. Det ska vara en balans i tillgången till olika medier som böcker, periodika, AV. 

Namn: balansera medier. 

 
5a. Används när yttryck som; införa olika nya medier eller göra olika medier 
tillgängliga finns i texten. (I verkligheten får man nöja sig med att nya medier ska finnas 
och successivt införas på biblioteken men det tar tid och kostar pengar).  

Namn: införa nya medier. 

 

6. Biblioteket ska gallra i beståndet med tanke på balans mellan gammalt och nytt. (För 
att inte samlingen skall växa okontrollerat gallras gammalmodigt och oanvänt material 
bort och ersätts med nytt på ett balanserat sätt. Ett självförnyande bibliotek i motsats till 
ett bibliotek som är lagrande).  

Namn: balanserad gallring. 

 

6a. Används för uttryck som; gallra för att hålla beståndet aktuellt, förnya beståndet och 
spegla samtiden. (Bibliotekens samlingar växer och a-kategorin tar upp att det viktigaste 
är aktualitet och att det då gallras böcker inom frågor/ämnesområden som inte är i 
cirkulation. Att beståndet är attraktivt och aktuellt är det viktigaste).    

Namn: gallra förnyande. 

 

4.5 Vårt arbete 
 
I vår undersökning har vi valt att endast ta med svenska folkbibliotek och när vi började 
planera vår undersökning så hade vi tänkt göra ett urval. Sverige har 290 stycken 
folkbibliotek och det antalet kändes för stort. Efter en del funderingar bestämde vi oss 
dock för att skicka e-post till alla folkbibliotek i Sverige och beroende på svarsfrekvens 
så skulle vi senare bestämma oss för om det behövdes ett urvalsförfarande. I början av 
maj 2007 skickade vi e-post till folkbiblioteken där vi frågade om vi fick ta del av deras 
medieplaner eller mediepolicys. Vi valde huvudbiblioteken eftersom de är navet i 
kommunens biblioteksverksamhet, enligt Almerud (2005, s.38 ). När det gällde val av 
e-postadress valde vi i första hand bibliotekschefens adress och i andra hand 
inköpsansvarig, det kändes bättre och säkrare att e-posta till en specifik person som 
förmodligen har de kunskaper vi var intresserade av. I vissa fall kunde vi inte hitta 
sådan information och vi var då tvungna att använda oss av allmänna e-postadresser. En 
del bibliotek var snabba att svara vare sig de kunde bidra med en medieplan eller inte. 
Andra bibliotek fick vi inget svar av och till dem skickade vi i början av juni ut en 
påminnelse. En liten del av biblioteken skrev i sina svar att de hade påbörjat sitt arbete 
med medieplaner men vi kunde inte vänta på att dessa skulle bli klara. 
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Vid en första gemensam genomgång av medieplanerna (vi skumläste en del 
medieplaner när vi träffades och kontrollerade att vi hade ett exemplar var) fann vi att 
många formuleringar var mycket lika och det förenklade vårt arbete med att definiera 
kategorierna. 
 
Vi använde oss av Alis sex kategorier som kodschema kombinerat med våra egna 
underkategorier som vi kallar a-kategorier, vi bestämde vilka olika ord och uttryck som 
skulle höra till vilken kategori. En pilotstudie gjordes för att se hur våra analyser 
överensstämde med varandras. Genom att analysera tre, slumpmässigt utvalda, 
medieplaner och sedan jämföra våra resultat, såg vi att våra bedömningar var så 
överensstämmande att vi kunde fortsätta med den riktiga undersökningen. Eftersom 
pilotstudiens resultat inte innebar några problem eller visade på behov av att göra 
ändringar i utformningen av vår studie bestämde vi att resultatet av denna kunde ingå i 
vår undersökning.  
 
Under den allra första veckan av medieplansläsningen träffades vi för att se om 
definitionerna av kategorierna behövde förändras. Vi jämförde varandras tankar om de 
olika definitionerna som formats under vår pilotstudie och kom fram till att ändringar 
var onödiga. Under hela tiden för vår manuella analys av medieplanerna gjorde vi 
eftertänksam och noggrann läsning av dokumenten då den valda metoden innebär att vi 
tolkar delar av texten. 
 
Under sommaren 2007 läste vi båda två medieplanerna vi fått tillgång till, utan att 
diskutera resultaten med varandra under tiden. Detta för att i möjligaste mån undvika att 
vi påverkade varandra. Den femte augusti när vi båda hade läst färdigt alla medieplaner 
träffades vi och jämförde våra resultat, dessa resultat förde vi sedan in i ett Excel-
dokument tillsammans med våra tankar och idéer.  Excel-dokumentet har vi sedan 
använt oss av för att skapa diagram som ska visa våra kvantitativa resultat. Under andra 
veckan i februari 2008 läste en av oss återigen fem slumpmässigt utvalda medieplaner 
och kom fram till samma resultat som vid den första genomläsningen under sommaren 
2007. Det tycker vi visar att vi har behållit grunden för våra kategorier under hela 
läsningen då sex månader förflutit och läsaren inte hade tillgång till resultatet från den 
första analysen. 
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4.5.1 Metodologiska funderingar 
 
Under vår undersökning har det dykt upp frågor och funderingar angående vår egen roll 
i undersökningen och hur vi praktiskt ska lösa vissa saker. Vi, författarna, har liknande 
social och ekonomisk bakgrund vilket kan ha påverkat vårt val av uppsatsämne. Att vi 
läste Alis avhandling före vi läste medieplanerna påverkade oss säkert på det viset att vi 
läste om idealet i teorin innan vi läste de dokument som bibliotekarier ute i landet 
utarbetat utifrån de praktiska förhållanden som de varje dag möter. Vid tidpunkten för 
vår undersökning hade ingen av oss någon praktisk erfarenhet av medieplansarbete och 
kanske hade vi en naiv inställning till begreppet balanserat bestånd. 
 
Vad vi undrar är hur våra explicit uttryckta definitioner och vår tolkning av texterna i 
medieplanerna stämmer överens med det som bibliotekarierna som skrev medieplanerna 
menade. Djupintervjuer med ett antal bibliotekarier skulle kanske ge svar på den frågan. 
 
En del medieplaner hade under vissa avdelningar uttryck som visade på kategorier. Vår 
fundering var då om vi skulle tolka det så att den tanken innefattade hela beståndet och 
ta med den kategorin. Vi tog dock fasta på att kategorierna vi hittade klart och tydligt 
skulle gälla hela beståndet annars fick de inte gälla som kategori i vår undersökning.  
 
I detta kapitel har vi beskrivit vår metod, vårt empiriska material och berättat om vårt 
arbete med metod och material. Vi har även förklarat och definierat Alis kategorier. I 
nästa kapitel redogör vi för vårt resultat. 
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5. Resultat, analys och diskussion 

För att på bästa sätt åskådliggöra vårt resultat av denna undersökning väljer vi att 
sammanföra vårt resultat, vår analys och diskussion i samma kapitel. 
 

5.1 Redovisning resultat 
 
Vi har sökt efter Alis sex kategorier, som på olika men kompletterande sätt beskriver 
balanserat bestånd, i svenska medieplaner för att se om vi kan hitta någon eller några av 
dessa kategorier och i så fall vilka. Vi har även undersökt om någon av Alis kategorier 
saknas i de svenska medieplanerna och i så fall vilken eller vilka. Resultatet visar vi 
med hjälp av diagram och tabeller. 
 

5.1.1 Sammanställning av svarsfrekvens  
 
Vår förfrågan skickades till Sveriges alla folkbibliotek, 290 stycken. Vår förfrågan 
besvarades av 168 stycken bibliotek, resterande 122 fick en påminnelse sex veckor 
senare. Sammanlagt har vi fått svar av 206 stycken. Bortfallet är alltså 84 stycken eller 
29 %, och av dem som svarade är det 69 stycken eller 33,5 % som har medieplaner. Det 
är alltså 137 av biblioteken som svarat att de inte har någon nedskriven medieplan vid 
tiden för vår undersökning. 15 % av biblioteken skrev i sina svar att de hade påbörjat 
sitt arbetade med en medieplan men att det tog tid att få den klar, för lång tid för vår del, 
eftersom vi ville ha medieplanerna senast den 30 juni 2007. 
 
 Medieplanerna har vi fått som bifogad fil (58 stycken) eller papperskopia (11 stycken). 
Antalet medieplaner som ingår i vår undersökning är totalt 69 stycken och det kändes 
som en överkomlig uppgift att alla ingick i vårt arbete. Vi har läst alla medieplaner vi 
fått tillgång till och detta utgör vårt empiriska material. Vi har även fått svar från 
bibliotek utan nedskrivna medieplaner som i sitt svar försökt förklara hur de väljer vid 
inköp. Dessa har vi dock valt att inte ta med i vår undersökning eftersom dessa 
kortfattade rader förmodligen inte täcker alla aspekter i deras inköpsarbete lika bra som 
en välarbetad och genomtänkt skriven medieplan kanske skulle ha gjort.  
 
De medieplaner som är med i vår undersökning har varit mycket olika, den kortaste var 
på några få rader och de största hade 45-50 sidor med omvärldsbevakning redovisad och 
en inventering signum för signum med antalet böcker eller hyllmeter och 
utlåningsstatistik tydligt redovisad. De korta medieplanerna har oftast innehållit mer av 
det som vi sökte och har med få sidor och lite siffror ändå tydligt beskrivit sitt 
beståndsarbete. Tre medieplaner är från 2004, nio stycken är från 2005 och resterande 
från 2006-2007. Trots att en del medieplaner har några år på nacken är det dessa som 
folkbiblioteken använder och därför är de aktuella för vår undersökning.  
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Vi har fått ta del av medieplaner från 69 svenska folkbibliotek vilket utgör 23,8 % av 
landets folkbibliotek (se diagram 1).  
 

 
 

(Diagram 1) 
 
 

5.1.2 Redovisning av termen balanserat bestånd 
 
Två bibliotek använde termen balanserat bestånd i sina medieplaner. Termen används 
både när det gäller innehåll i medierna och balans mellan olika medier. Detta resultat 
visar vi med citat ur de båda medieplanerna. 
 

Just nu balans på alla avdelningar och mellan olika medier. 
 

Kravet på allsidighet innebär också att medieurvalet i dess helhet är balanserat. 
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5.1.3 Redovisning av Alis renodlade kategorier 
 
När vi enbart tittar efter hur många av Alis kategorier, oavsett vilken, som fanns i 
medieplanerna blir resultatet att Alis kategorier inte fanns i alla medieplaner. Det är 28 
stycken eller 40,6 % som helt saknar kategori. 22 stycken eller 31,9 % har en kategori. 
15 stycken eller 21,7 % har två kategorier. Två stycken eller 2,9 % har tre kategorier. 
Två stycken eller 2,9 % har fyra kategorier. Inget bibliotek har fem eller sex kategorier 
(se tabell A och diagram 2).  
 
0 
kategorier 

1  
kategori 

2 
kategorier

3 
kategorier

4 
kategorier

5 
kategorier 

6 
kategorier

28 st 22 st 15 st 2 st 2 st 0 st 0 st 
40,6% 31,9% 21,7% 2,9% 2,9%   

(Tabell A) 
 

 

 
(Diagram 2) 
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5.1.4 Vilka av Alis renodlade kategorier är vanligast 
 
Alla kategorierna finns representerade och den vanligaste renodlade kategorin är nr 1, 
bästa böckerna som 33 stycken bibliotek har. Som tvåa kommer kategori 4, 
efterfrågan kontra kvalitet vilket 13 stycken bibliotek har. Efter den kommer kategori 
3, alla synpunkter som 6 stycken bibliotek har. På delad fjärdeplats kommer kategori 
2, proportionell representation som 5 stycken bibliotek har. Lika många bibliotek har 
kategori 5, medier i balans. Sist kommer kategori 6, balanserad gallring vilket 3 
stycken bibliotek har (se tabell B och diagram 3).  
 
Kategori 1. 
Bästa 
böckerna 

Kategori 2. 
Proportionell 
representation  

Kategori 3. 
Alla 
synpunkter 

Kategori 4.  
Kvalitet 
kontra 
efterfrågan 

Kategori 5. 
Medier i 
balans 

Kategori 6. 
Balanserad 
gallring 

33 st 5 st 6 st 13 st 5 st 3 st 
 

(Tabell B) 
 
 

 
(Diagram 3) 
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5.1.5 Redovisning av Alis kategorier plus a-kategorier 
 
Här har vi räknat samman Alis renodlade kategorier med våra a-kategorier. 
Kategorierna är inbördes uteslutande dvs. finns kategori 1, bästa böckerna i en 
medieplan då kan inte kategori 1a, budget bästa böckerna finnas i samma medieplan. 
Kategorierna har vid vår sammanslagning fått en bredare innebörd och tillsammans 
visar de hela bilden av hur balanserat bestånd kommer till uttryck i svenska 
medieplaner. Det är alltså maximalt sex kategorier som kan existera samtidigt i samma 
medieplan.   
 
Biblioteket som helt saknar kategorier är 17 stycken eller 24,6%. Vi har funnit att elva 
bibliotek (15,9%) har en kategori. Fyra stycken eller 5,8 % har på två sätt berört 
begreppet balanserat bestånd. Nio stycken eller 13 % har tre kategorier. 14 stycken eller 
20,3 % har fyra kategorier. Tolv stycken eller 17,4 % har fem kategorier. Alla sex 
kategorierna finns hos två av biblioteken (2,9 %) (se (se tabell C och diagram 4). 
 
0 
kategorier 

1  
kategori 

2 
kategorier 

3 
kategorier 

4 
kategorier 

5 
kategorier 

6 
kategorier 

17 st  11 st  4 st 9 st 14 st 12 st 2 st 
24,6% 15,9% 5,8% 13,0% 20,3% 17,4% 2,9% 

 
(Tabell C) 

 

 
(Diagram 4) 
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5.1.6 Vilka kategorier med den bredare innebörden är vanligast 
 
Kategori 1, bästa böckerna som finns i 33 stycken medieplaner plus kategori 1a, 
budget bästa böckerna som finns i fyra stycken andra medieplaner blir tillsammans 37 
stycken.  
 
Kategori 2, proportionell representation som vi hittar i fem stycken medieplaner och 
kategori 2a, opartisk representation som återfinns i 27 stycken andra medieplaner, blir 
tillsammans 32 stycken.  
 
Kategori 3, alla synpunkter som finns i sex stycken medieplaner plus kategori 3a, 
många synpunkter som finns i 25 stycken andra medieplaner blir 31 stycken.  
 
Kategori 4, kvalitet kontra efterfrågan finns i 13 stycken medieplaner plus kategori 
4a, efterfrågan viktigare som finns i två stycken andra medieplaner blir tillsammans 
15 stycken.  
 
När det gäller kategori 5, medier i balans som finns i fyra stycken medieplaner plus 
kategori 5a, införa nya medier som hittas i 31 stycken andra medieplaner blir summan 
35 stycken.  
 
Kategori 6, balanserad gallring som finns i tre stycken medieplaner plus kategori 6a, 
gallra förnyande som finns i 21 stycken andra medieplaner blir tillsammans 24 stycken 
(Se tabell D). 
 
Kategori 
1. Bästa 
böckerna 
 

Kategori 
1a. Budget 
bästa 
böckerna 
 

Kategori 2. 
Proportionell 
representation 

Kategori 2a.  
Opartisk 
representation 

Kategori 3. 
Alla 
synpunkter 
 

Kategori 
3a. Många 
synpunkter. 
 

33 st 4 st 5 st 27st 6 st 25 st 
37 32 31 

 
Kategori 4. 
Kvalitet kontra 
efterfrågan 
 

Kategori 4a. 
Efterfrågan 
viktigare 
 

Kategori 5.  
Medier i 
balans 
 

Kategori 5a. 
Införa nya 
medier 
 

Kategori 6. 
Balanserad 
gallring 
 

Kategori 6a. 
Gallra 
förnyande 

13 st 2 st 4 st 31 st 3 st 21st 
15 35 24 

(Tabell D) 
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När vi nu har räknat samman Alis kategorier och våra a-kategorier ger vi kategorierna 
nya namn för att förtydliga att det är den bredare innebörden och de svenska 
medieplanerna som följande redovisning handlar om. Vår förhoppning är dessutom att 
förenkla läsningen. Basen i varje kategori är enhetlig och vi har valt följande 
kategorinamn: 
 
Kategori 1, bästa böckerna och kategori 1a, budget bästa böckerna får namnet 
böckerna. 
 
Kategori 2, proportionell representation och kategori 2a, opartisk representation får 
namnet representation.  
 
Kategori 3, alla synpunkter och kategori 3a, många synpunkter får namnet 
synpunkter. 
 
Kategori 4, kvalitet kontra efterfrågan och kategori 4a, efterfrågan viktigare får 
namnet efterfrågan. 
 
Kategori 5, medier i balans plus kategori 5a, införa nya medier får namnet medier. 
 
Kategori 6, balanserad gallring och kategori 6a, gallra förnyande nya namnet är 
gallring.  
 
Den vanligaste kategorin är böckerna (37 bibliotek). Som tvåa kommer medier (35 
bibliotek). Trea kommer representation (32 bibliotek). Som fyra kommer synpunkter 
(31 bibliotek) och som femma gallring (24 bibliotek). Sist kommer efterfrågan  
(15 bibliotek) (se diagram 5).  
 

 
 

Diagram 5 
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5.1.7 Redovisning av en ny kategori 
 
Vid vår noggranna genomläsning av medieplanerna hittade vi i 32 stycken medieplaner 
uttryck som klart talade om vad biblioteksbeståndet inte får innehålla. Biblioteken 
talade om att våld, porr och rasism eller annat som strider mot de mänskliga 
rättigheterna inte får finnas i biblioteksbeståndet. Även om folkbiblioteken själva inte 
skriver det så anser vi att denna kategori kan tolkas som ett försök att försvara 
mänskliga rättigheter, frihet och motverka förtryck men samtidigt kan det ses som en 
form av censur.  
 

5.2 Diskussion och en kvalitativ analys av resultatet  
 
I detta avsnitt diskuterar och analyserar vi vårt resultat. Vårt syfte är att undersöka 
förhållandet mellan definitionerna av ett balanserat biblioteksbestånd och inriktningen i 
svenska folkbiblioteks planer gällande beståndshantering. Vi vill sätta det i relation till 
grundläggande lagar och direktiv för att skapa en bild av inställningen till den 
demokratiska uppgiften i svenska folkbibliotek. Med hjälp av citat från medieplanerna 
åskådliggör vi vårt resonemang. En för oss oväntad men vanlig formulering i 
medieplanerna blir en egen kategori.  
 

5.2.1 Skriven medieplan - ett arbetssätt 
 
Materialet i vår undersökning består av frivilligt inskickade medieplaner. Vi har inte 
tittat på representation när det gäller storlek på kommuner och bibliotek eller geografisk 
fördelning. Inte heller har vi tittat på eventuella skillnader mellan huvudbibliotek med 
filialer och bibliotek utan filialer eller om biblioteken haft integrerade skolbibliotek. Vi 
gör inga anspråk på att vårt resultat speglar inställningen hos Sveriges alla folkbibliotek, 
det är de deltagande biblioteken vid tiden för vår undersökning vårt resultat gäller. Vi 
gör ingen analys av enskilda bibliotek och dess medieplaner, inte heller gör vi några 
generaliseringar utan vi vill visa den bild av balanserat bestånd som vår undersökning 
ger oss. 
 
Det var inte många bibliotek som hade medieplaner våren 2007. Vad beror detta på? 
Har de inte hunnit göra dem än eller är det ett medvetet val att inte ha någon? De 
senaste årens nedskärningar, förändrade krav kan vara en orsak till att arbetet med 
medieplaner som är ett omfattande arbete inte har prioriterats. Citat ur en medieplan:  
 

Brist på pengar personal och alltför små lokaler sätter hela tiden gränser. 
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Evans (2000) hävdar att ett sunt bestånd utan en skriven medieplan är rena rama turen. 
Ett av biblioteken vi fick svar av men inte använde i vår undersökning hade ingen 
skriven medieplan utan hävdade i sitt svarsmail att de klarade sig bättre utan! De var: 
 

…alla gamla i gården och arbetade utifrån konsensus och behövde ingen 
medieplan. 
 

Vi har ingen aning om hur detta biblioteks bestånd ser ut. Kanske är det sunt och 
balanserat tack vare engagerad och kunnig personal, kanske inte. Vi anser det vara 
viktigt med en nedskriven medieplan, av flera olika skäl. En nedskriven plan 
underlättar beståndsarbetet och återkommande principfrågor och funderingar angående 
inköp behöver inte tas upp till diskussion varje gång de dyker upp då detta finns tydligt 
skrivet i medieplanen. En väl genomarbetad medieplan kan också i bästa fall 
kompensera och neutralisera bibliotekariernas personliga effekter. Ny personal har 
lättare att göra inköpsbeslut då de flesta frågor får svar i medieplanen. I en del av 
medieplanerna kom även detta fram. Ett exempel: 
 

Visst har det funnits en outtalad policy förut, men den har suttit i våra väggar och i 
våra huvuden. Den har varit svår att få grepp om, inte minst för nya medarbetare. 
Säkert har den outtalade policyn också sett lite olika ut från medarbetare till 
medarbetare, vilket ibland bl.a. förlängt diskussioner om enstaka titlar på våra 
bokmöten.  

 
Och ett annat:  
 

Processen med att utarbeta medieplanen är minst lika viktig som själva planen. 
Medvetenheten och kunskapen om mediabeståndets faktiska sammansättning har 
förbättrats avsevärt då hela personalen deltagit i arbetet. 
 

 Och en tredje medieplan:  
 
Det är inte första hand ett dokument utan ett arbetssätt, den blir aldrig färdig.  

 

5.2.2 Bibliotek - en demokratisk institution 
 
Biblioteket är en av demokratins grundpelare och demokrati är nära sammankopplat 
med de mänskliga rättigheterna som bla. föreskriver att alla människor har lika värde 
oavsett ras, hudfärg, religion, kön eller uppfattningar. Uppfattningar som kan visa sig i 
vad låntagarna väljer vid sina biblioteksbesök. Språket i medieplanen bör vara 
respektfullt eftersom medieplanen enligt Clayton och Gorman (2001) kan ses som ett 
kontrakt mellan användarna och biblioteket. Många bibliotek lägger ut sina medieplaner 
på hemsidan vilket gör det lättillgängligt för användarna. Med tanke på detta var det 
förvånande att finna hur ett fåtal bibliotek använde, i vårt tycke, föraktfulla uttryck i 
sina medieplaners beskrivning av användarna.  
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Vi återger inte dessa uttryck i vår uppsats för att inte peka ut något enskilt bibliotek men 
vi vill poängtera att när medieplanen som dokument är en offentlig handlig och alla kan 
och får läsa den, bör också språket vara respektfullt när låntagare beskrivs likväl som att 
låntagare ska behandlas respektfullt när de kommer till biblioteket. Det finns bibliotek 
som i sina medieplaner uttryckte det: 
 

Biblioteksverksamheten ska genomsyras av en positiv människosyn, respekt och 
lyhördhet.  

 
Demokrati bygger på jämlikhet, i första hand jämlikhet i förhållandet mellan invånare i 
ett samhälle och idag när sociala klyftor blir allt större behövs kanske folkbiblioteket 
mer än någonsin. Joacim Hansson (2005) menar att det är en av de institutioner som kan 
stödja människors strävan efter jämlikhet och demokrati. Han säger också att det lokala 
folkbiblioteket kan ses som en demokratibefrämjande folkbildningsinstitution där ideal 
om individuell och kollektiv bildning kan förverkligas i en stimulerande miljö, att 
folkbiblioteket har sin yttersta uppgift och grogrund i människans strävan efter mening, 
sammanhang och trygghet (s. 11-16). 
 
Med breda intellektuella referensramar, fria åsikter och gott språk kan människor aktivt 
delta i det demokratiska samhället. Detta möjliggörs bla genom ett väl sammansatt 
biblioteksbestånd där människor kan utnyttja sin lagstadgade informations- och 
yttrandefrihet. Läsning är, enligt Almerud (2005), en demokratifråga, att läsa och  
tillgodogöra sig olika texter – från texter som ger ny faktakunskap till texter som berikar 
fantasin – innebär dels att vidga sina egna referensramar, dels att utveckla sitt språk och 
hålla det levande. Ett väl utvecklat språk och breda referensramar är i sin tur en 
förutsättning för människor att kunna delta i den demokratiska processen och det 
offentliga samtalet. Det är även en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig både 
formell och informell utbildning i det livslånga lärandet. Biblioteken har en mycket stor 
betydelse för bok- och tidskriftsläsning. Under en lång tid har andelen av de 
lågutbildades användning av biblioteken ökat. Tyvärr minskar den nu och klyftorna 
ökar. Biblioteken måste använda sin kompetens för arbetet med jämna ut 
informationsklyftorna (s. 24). 
 
Folkbibliotekens demokratiska uppdrag är tydligt och explicit uttryckt i manifest och 
lagar.  Bibliotekarier är inte omedvetna om detta eftersom de i sina medieplaner anger 
dessa som grunddokument. Så här stod det i en medieplan.  
 

Följande dokument är styrande för biblioteksverksamheten Unescos 
folkbiblioteksmanifest, UNESCO:s skolbiblioteksmanifest Bibliotekslagen. 
 

Styrdokumenten fanns med som bilagor till medieplanen Ett annat bibliotek 
formulerade det på följande sätt:  
 

Medieurvalsprinciperna utgår från både bibliotekslagen och UNESCOS 
folkbiblioteksmanifest som på ett översiktligt sätt beskriver folkbibliotekens 
uppdrag.  
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Hänvisningen till dessa dokument i medieplanerna innebär att de är medvetna om 
betydelsen av att demokrati speglas i beståndsarbetet men just termen balanserat 
bestånd används inte. Begreppen som används fångar betydelsen och andemeningen av 
balanserat bestånd och dess betydelse för demokratin finns kvar. I en av medieplanerna 
läser vi: 
 

Bibliotek är viktiga redskap för kulturpolitik, för utbildningssträvanden, för 
samhällsbyggnad för demokrati och integration. Biblioteket ska värna det tryckta 
ordet och yttrandefriheten. 
 

I en annan: 
 

Det är eftersträvansvärt att utifrån ett demokratiskt perspektiv spegla litterär 
mångfald.  

 
En av orsakerna till att termen inte används kan vara att termen balanserat bestånd, i 
bibliotekssammanhang, är ovanlig i Sverige. Vid sökningar i olika databaser och på 
webben vid tiden för vår undersökning gav det mycket få träffar. Ett annat skäl för att 
termen inte används kan bero på att det är ett branschbegrepp som bara används när 
personalen som arbetar med beståndsfrågor diskuterar med varandra internt. Ytterligare 
en orsak kan, som Ali visar, vara att innebörden av termen balanserat bestånd är 
beroende av kontexten och de bibliotek som väljer att inte använda termen balanserat 
bestånd i sin medieplan kanske är medvetna om det egna bibliotekets svagheter och för 
att inte skapa falska förväntningar hos användarna används andra ord för att beskriva 
beståndets sammansättning. Medieplanen kan, som Clayton & Gorman (2001) menar, 
ses som ett kontrakt mellan biblioteket och användarna och användandet av begrepp 
som, de bästa böckerna, aktuellt bestånd och opartisk representation, kan vara ett sätt att 
med ett användarvänligt språk beskriva beståndet för låntagarna.  Det kan också vara 
som Ali (1992) pekar på i sin avhandling att termen, i litteraturen han undersökt, 
behandlats på ett nästan mytiskt sätt och att en entydig definition saknas.  
 

5.2.3 Biblioteksmanifest och Alis kategorier 
 
Balanserat bestånd består enligt Ali av sex olika kategorier här visar vi hur vi förbinder 
kategorierna, vår teori, med manifest som utgör grunden för folkbibliotekets 
demokratiska uppdrag. 
 

Idag är läsarna, enligt Ali (1992), sina egna domare, de anser sig helt korrekt bäst veta 
vad som är de bästa eller de rätta böckerna för dem själva. Konceptet ”bäst” och ”rätt” 
anses nu som relativt och de bästa böckerna är kanske inte de bästa om man tar hänsyn 
till den stora variationen av attityder inom den läsande befolkningen. Att tillhandahålla 
ett balanserat bestånd betyder idag att hjälpa användarna använda sitt omdöme och hitta 
den bästa informationen som finns så att låntagarna ges möjlighet att fatta 
välinformerade beslut. Att låntagarna har valfrihet, själva grunden till yttrande- och 
åsiktsfrihet, bygger i sin tur på tillgång till mångfald (s. 116-118). 
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Vi menar att alla Alis kategorier är lika giltiga eftersom de från sex olika aspekter täcker 
in många delar när bibliotekarier skaffar material till folkbibliotek. De kan spåras till 
olika manifest och lagar men speglar även synpunkter som kommer fram när 
yrkesverksamma personer talar om mediehantering på 2000-talet  
 
Traditionellt har biblioteken varit den plats där böcker av god kvalitet ska finnas. De 
skulle skydda från ont och vara utbildare, kategori 1, bästa böckerna. Gammalt 
användes boklistor alternativt bibliotekariernas förmodade kunskap om det goda, sanna 
och vackra. Dewey, Dana och Putnam menade att biblioteken skulle tillhandahålla bästa 
kvalitet.  
 
Bibliotekarien är i en maktposition och för att den inte ska bli för stark kan kategori 2, 
representation av olika åsikter inom varje ämne och kategori 3, framföra alla 
synpunkter av de olika ämnen som finns i samlingen ses som motvikt till censur 
både från mediekoncentrationen och olika påtryckningsgrupper samt den censur som 
bibliotekarien själv omedvetet kan göra sig skyldig till. Material som innehåller alla 
sorters åsikter ska förvärvas till bibliotekets samlingar även om innehållet strider mot 
bibliotekariens egen övertygelse och bibliotekarien får inte vara partisk i sin yrkesroll. 
 
Grunden till kategori 2 och 3, anser vi, finns i Ifla/Faife (IFLA) och deras formulering: 
Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster styrs av 
yrkesmässiga överväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa åsikter. 
Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta sig 
varje form för censur.  

 

Vi kan även härleda kategorierna till UNESCOs folkbiblioteksmanifest där det står att 
folkbibliotekens samlingar inte skall vara föremål för någon form av ideologisk, politisk 
eller religiös censur inte heller vara föremål för kommersiella påtryckningar. 
Tillsammans kompletterar dessa kategorier varandra på ett bra sätt. Många synpunkter 
opartiskt representerade! 

 

Historiskt är det en konflikt när det gäller frågan om kvalitet på bibliotek och enligt 
Johnsson (2004) diskuteras populärlitteraturen och dess vara eller icke vara på bibliotek 
fortfarande.  Bentley (2007) visar att det är en balansgång mellan att förse låntagarna 
(som via skattsedeln finansierar biblioteken) med vad de vill ha och finner lockande 
under lång tid för att behålla bibliotekets popularitet utan att bli en bokhandel och göra 
sig skyldiga till fördumning, kategori 4 kvalitet kontra efterfrågan. Klingberg och 
Höglund (2001) menar att bibliotek ska vara en möjlighet till kulturell stimulans och 
utveckling för medborgarna. De ska kunna hitta det som de inte trodde fanns. Det ska 
finnas samhällsnyttigt material och biblioteket ska inte tillfredsställa varje efterfrågan 
eftersom biblioteken förvaltar skattepengar.  

 
Även kategori 5, balansera medier kan knytas till Unescos folkbiblioteksmanifest. I 
punkt 11 kan vi läsa att folkbiblioteken ska underlätta utnyttjandet av 
informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess användning.  
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Kategori 6, balanserad gallring speglar IFLA/FAIFE som i en punkt uttrycker att 
bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till uttryck för 
kunskap och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, bevara och göra 
tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets 
pluralism och skiljaktigheter. Kategori 6 kan även knytas till Unescos 
folkbiblioteksmanifest säger att samlingarna skall spegla tidsanda och 
samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi. 
Gallring i ett bibliotek ska ske med en reflexion på bevarande inte bara förnyande. 
 
De sex olika kategorierna är ett praktiskt användbart sätt att beskriva balanserat bestånd. 
Vi vill på intet sätt göra gällande att det är det enda sättet eller det fullkomliga sättet 
utan det är ett sätt som passar vår undersökning.  
 

5.2.4 Uttryck för värdegrunden i medieplaner 
 
Alis kategorier går att förbinda med olika biblioteksmanifest och det går även att göra 
med de termer som vi hittade i svenska folkbibliotekens medieplaner och därmed 
synliggörs den demokratiska värdegrunden. Vi redogör här för vårt resonemang som 
leder fram till svaret på vår första frågeställning.  
 
Orden opartiskt och neutralt i beskrivning av mediebeståndet knyter vi till Unescos 
folkbiblioteksmanifest där det står att folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster 
inte skall vara föremål för någon form av ideologisk, politisk eller religiös censur och 
inte heller för kommersiella påtryckningar. 
 
 I en av medieplanerna står det:  
 

Folkbibliotekens samlingar skall inte vara föremål för någon form av ideologisk, 
politisk eller religiös censur inte heller vara föremål för kommersiella 
påtryckningar. 
 

Ett annat av biblioteken skrev  
 

Förhålla sig neutralt i politiska, religiösa och kontroversiella frågor. 
 
I beskrivningen av bestånden i de svenska medieplanerna förekom orden brett, allsidigt 
och många synpunkter och vi kopplar dem till Unescos biblioteksmanifest som säger 
att alla slag av kunskap och information ska vara lättillgängliga för användarna. 
Kunskap av alla slag innebär enligt oss att biblioteksbeståndet är brett, allsidigt och 
speglar många synpunkter.   
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Kulturpolitikens inriktning (1995) säger att biblioteken ska erbjuda fri tillgång till 
information, garantera yttrandefrihet, yttrandemöjligheter, fri åsiktsbildning och 
kunskapsförmedling. De ska även så långt det är möjligt försöka spegla motstridiga 
intressen och åsikter i omstridda frågor för att människor själva ska få bilda sig egna 
uppfattningar (s. 467). Vi visar med citat ur medieplaner: 

 

Kontroversiella frågor bör inte undvikas utan belysas så mångsidigt som möjligt.  
 
Och ett annat: 
 

En strävan skall vara att belysa åsikter och värderingar i samhället ur många olika 
synvinklar. 

 
Förnya beståndet, spegla samtiden och gallra för att hålla beståndet aktuellt är 
uttryck, från medieplaner, vi sammanbinder med Unescos folkbiblioteksmanifest som 
hävdar att samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling. Manifestet tar 
även fram att bibliotekets samlingar samtidigt ska vara minne för mänsklig strävan och 
fantasi. Även IFLA/FAIFE uttrycker bevarande av material då de säger att bibliotek 
skall bevara och göra tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att 
avspegla samhällets pluralism och skiljaktigheter. 
 
 Vi har funnit den här formuleringen i en av medieplanerna: 
 

Bibliotekets samlingar fungerar som samhällets kollektiva minne. 
 
Användningen av termer som att göra nya medier tillgängliga, att införa nya medier 
i medieplanerna spårar vi till Unescos folkbiblioteksmanifest som säger att biblioteken 
ska underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och att samlingar och tjänster ska 
omfatta alla slag av lämpliga medier. Ett bibliotek skriver: 
 

Biblioteket är en del av det demokratiska samhället och ska främja mångsidigt 
meningsutbyte och en allmän debatt genom att tillhandahålla ett brett spektrum 
av media. 

 
Även den svenska bibliotekslagen framhåller införandet av nya medier då den påtalar att 
folkbiblioteken ska verka för att göra databaserad information tillgänglig för alla 
medborgare.  
 
32 bibliotek beskrev med olika formuleringar att beståndet inte får innehålla: våld, 
porr och rasism eller medier som spekulerar i och glorifierar våld och porr eller 
annat som strider mot de mänskliga rättigheterna. Demokrati och mänskliga 
rättigheter är något som enligt den svenska regeringen är tätt sammanlänkade. Vi citerar 
en medieplan:  
 

Folkbiblioteken kan inte tillhandahålla medier som glorifierar eller propagerar för 
våld, rasism, sexism eller annat som strider mot FN-deklarationen om de mänskliga 
rättigheterna. 
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5.2.5 Skillnaden mellan svenska termer och Alis kategorier 
 
Kategori 1. Resultatet är 33 stycken bästa böckerna och fyra stycken budget bästa 
böckerna. Totalt blir det 37 stycken. De bästa böckerna är den vanligaste kategorin 
genom hela undersökningen och det är Alis kategori det är frågan om. Historisk var 
definitionen av en bra bok, en bok som var uppbygglig och uppfostrande. Den innehöll 
det goda, sanna och vackra. Att den kategorin är vanligast kan bero på att den historiska 
innebörden lever kvar, kombinerat med att uttrycket de bästa böckerna har en positiv 
klang. Skillnaden mellan Alis kategori och de svenska termerna är att de svenska 
termerna tar hänsyn till den ekonomiska aspekten.  
 
Kategori 2. Resultatet är fem stycken proportionell representation och 27 stycken 
opartisk representation. Totalt blir det 32 stycken. Vår kategori, opartisk 
representation, är ett uttryck som kort och koncist beskriver vad som står skrivet i 
Unescos folkbiblioteksmanifest, det finns även citerat i medieplaner: 
 

Folkbibliotekens samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon 
form av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar. 

 
Att vår kategori är vanligast anser vi beror på att Unescos folkbiblioteksmanifest är ett 
av grunddokumenten för svenska biblioteksplaner och då även medieplaner. 
Förekomsten av begreppet, proportionell representation, är ovanlig och ingen av 
medieplanerna som använde detta uttryck beskrev hur det praktiskt skulle genomföras. 
Ali (1992) har i sin undersökning angett att vid proportionell representation ska det 
göras en analys av klass (vi tolkar klass som SAB:s huvudavdelningar), antal exemplar 
av samma titel, antal böcker av samma författare och ålder på medierna. Även 
proportioner som passar och reflekterar intressen, språkgrupper, etnicitet, kulturella 
grupper och olika kursverksamheter lokalt i samhället ska analyseras. En sådan analys 
kommer, enligt Ali, att visa ämnens styrkor eller partiskhet hos inköpare och kanske 
även möjliga brister mot de lokala behoven. Skillnaden mellan Alis kategori och de 
svenska termerna är att de i de svenska termerna finns en strävan efter att visa många 
synpunkter inte att statistiskt fastställa proportioner i mediebeståndet.  
 
Kategori 3. Resultatet är sex stycken alla synpunkter och 25 stycken många 
synpunkter. Totalt blir det 31 stycken. Begreppet alla är i det här sammanhanget 
ofantligt stort och ett av biblioteken utryckte det: 
 

 Hur kan man ha något om allt? 
 
Skillnaden mellan Alis kategori och de svenska termerna är att begreppet många 
synpunkter är lättare att uppfylla och vi tycker att det känns helt riktigt att det som 
fungerar i praktiken är det som används i medieplanen.  



 59

 
Kategori 4. Resultatet är 13 stycken kvalitet kontra efterfrågan och två stycken 
efterfrågan viktigare. Totalt blir det 15 stycken.  Att Alis kategori är vanligast kopplar 
vi samman med kategori 1, bästa böckerna som också var Alis kategori och som var 
vanligast. Vi ser det som att kvalitet och bra böcker hör ihop. Uttryckt i medieplanen 
ger det en signal till användarna hur deras inköpsförslag kommer att beaktas, det skapar 
inga falska förväntningar och ger inköpsansvariga ett förhållningssätt som möjliggör en 
motivering till varför eller varför inte en bok köps in. Klara besked med andra ord. Ett 
av biblioteken skrev i sin medieplan: 
 

…ta hänsyn till efterfrågan vid inköpen men lägg tyngdpunkten på det 
kvalitetsmässigt värdefulla litteraturen.  

 
Ett bibliotek som ansåg att efterfrågan var viktigare uttryckte det så här:  
 

En mycket stor del av inköpen sker via inköpsförslag från aktiva låntagare. 
 
Det andra biblioteket skrev så här: 
 

 Vi köper in mest på efterfrågan mest skönlitteratur och populärvetenskaplig 
facklitteratur, satsa på böcker som faktiskt läses. 

 
Endast fyra av biblioteken visar riktlinjer för vad de lade in i begreppet kvalitet. Deras 
definition är tredelad. Kvalitet i skönlitteratur är god språklig och litterär form, levande 
miljö och personskildring som stimulerar fantasi, ger god underhållning och vidgar 
läsarens förståelse för sin egen och andras verklighet. Värderingar finns när det 
handlar om könsroller, främlingsfientlighet, rasism, och liknande. Vederhäftighet 
handlar om tillförlitlighet och aktualitet. Historiskt är det en konflikt mellan kvalitet och 
efterfrågan, enligt Johnsson (2004), och populärlitteraturen och dess vara eller icke vara 
diskuteras fortfarande på bibliotek. I en av medieplanerna som ansåg efterfrågan vara 
viktigare än kvalitet finns den här formuleringen: 
 

Vi köper in hela skalan av litteratur från lättare underhållning för stunden till 
djupare och svårare böcker. Både bästsäljare och böcker som inte är så omtalade i 
media. 

 
Skillnaden mellan Alis kategori och de svenska termerna är att de svenska termerna tar 
mer hänsyn till låntagarnas önskemål än Alis kategori som framhåller kvalitet. 
 
Kategori 5. Resultatet är fyra stycken balansera medier och 31 stycken införa nya 
medier. Totalt blir det 35 stycken.  Det är vår kategori som är vanligast och den spårar 
vi till bibliotekslagen som styrt formuleringen. I 2§ (Bibliotekslagen) står att: 
 

Folkbiblioteken ska verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla 
medborgare.  
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Uttrycket signalerar till användarna vad de kan förvänta sig och datorer och Internet blir 
en allt vanligare informationskanal. Vi har funnit uttryck som: 
 

Tillhandahålla nya medier och tekniker för informationsförmedling t ex databaser, 
Internet, e-böcker och Mp3-böcker i olika filformat för att minska den digitala 
klyftan. 
 

Vi har även funnit det uttryckt på följande sätt: 
 

Införa nya/andra medier som komplement till andra. 
 
Skillnaden mellan Alis kategori och de svenska termerna är att de svenska termerna 
visar en strävan efter att införa nya medier precis som bibliotekslagen framhåller 
däremot finns inte uttrycket balans mellan medier med.  
 
Kategori 6. Resultatet är tre stycken balanserad gallring och 21 stycken gallra 
förnyande. Totalt blir det 24 stycken. Det är vår kategori som är vanligast. Vi spårar 
kategorin till formuleringen som Unescos folkbiblioteksmanifest använder: 
 

Samlingarna skall spegla tidsanda och samhällsutveckling… 
 
Formuleringen visar att biblioteken strävar efter att följa med vad som händer ute i 
samhället och gallra bort material som är inaktuellt, inget bibliotek har obegränsade 
utrymmen. Till användarna visas att det inte bara är dammiga klassiker som står på 
hyllorna. Citat från en medieplan: 
 

Bibliotek ska inte vara bokmagasin för böcker som aldrig används. 
 
Den reflexion vi gör är att med fokusering på aktualitet i medieplanen kan risken bli att 
läsvärda böcker, framtida klassiker gallras bort. Det gäller för bibliotekarierna att ha ett 
professionellt förhållningssätt med tanke både på framtiden och på bibliotekets 
nuvarande bestånd för att kunna spara läsvärt material. Träffande skrivet i av 
medieplanerna:  
 

Viss litteratur har kanske inte så stor aktualitet idag men kan vara tidstypisk för sin 
tid det kan gälla debattböcker som avspeglar då aktuella frågor eller historiska 
händelser, fotografisk dokumentation och viss skönlitteratur. 

 
Det vi ser som viktigt är att dammiga klassiker och mindre dammiga klassiker ska 
blandas med aktuellt material. Det kommer fram i Unescos folkbiblioteksmanifest där 
det står att folkbiblioteken: 
 

  …skall också tjäna som minne för mänsklig strävan och fantasi. 
 
De bibliotek som gallrade förnyande kunde uttrycka sig så här:  
 

Antalet gallrade böcker bör vara lika stort som antalet nyinköpta – jämvikt. 
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IFLA/FAIFE uttrycker i en punkt att bibliotek skall anskaffa, bevara och göra 
tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att avspegla samhällets 
pluralism och skiljaktigheter. Ett av biblioteken skrev: 
 

Vi vill ha välförsedda avdelningar med vettiga proportioner mellan gamla och nya 
verk olika genrer och mellan smal och bred litteratur. 

 
Citatet ovan är ett exempel på Alis kategori 6 eftersom proportioner är synonymt med 
balans, enligt Synonymordboken (1994). 
 
Skillnaden mellan Alis kategori och de svenska termerna är att de svenska termerna 
framhåller aktualitet istället för balans. 
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6. Svar på våra frågeställningar 

Med vilka termer synliggörs den demokratiska värdegrunden i svenska 
folkbiblioteks medieplaner och kan de förbindas till de lagar och direktiv som styr 
folkbibliotekens verksamhet? 
 
Termerna som vi har hittat i de svenska medieplanerna går att förbinda till olika 
biblioteksmanifest och genom detta kan den demokratiska värdegrunden synliggöras. 
De mest använda termerna är inte våld, porr och rasism, spekulerar i och glorifierar 
våld och porr eller annat som strider mot de mänskliga rättigheterna. Mänskliga 
rättigheter och demokrati är nära förbundna och att just dessa termer är vanligast tyder 
på att demokrati är en viktig del i de svenska folkbibliotekens medieplaner. Sedan 
kommer termerna göra nya medier tillgängliga, att införa nya medier. Därefter kommer 
brett spektrum av media samt termerna opartiskt, neutralt, brett, allsidigt och många 
synpunkter. Att göra många synpunkter opartiskt tillgängliga i olika medier är viktigt 
för deltagandet i en demokrati eftersom alla människor då kan ta del av dem oavsett 
handikapp eller ekonomiska begränsningar. De minst använda termerna är förnya 
beståndet, spegla samtiden, gallra för att hålla beståndet aktuellt och kollektiva minne.  
 
Förekommer termen balanserat bestånd i Svenska Folkbiblioteks medieplaner? 

Termen balanserat bestånd uttrycks i endast två biblioteks medieplaner. Termen 
används både vad det gäller innehåll i medierna och balans mellan olika medier.  
 

Om så inte är fallet, vilka kategorier eller termer beskriver balanserat bestånd i 
svenska Folkbiblioteks medieplaner?  

 
Det finns termer i de svenska medieplanerna som beskriver balanserat bestånd eller i 
alla fall en strävan mot ett sådant, även om termen balanserat bestånd nästan är 
obefintlig i svenska medieplaner. Balans i beståndet uttrycks istället på andra sätt. 
 
Alis kategorier   A-kategorier  
Att välja de bästa böckerna. Så bra böcker som möjligt inom budget 
Proportionell representation av olika 
synpunkter inom ett givet ämne. 
 

Opartiskt, neutralt användes i texten. 
Meningen ”låntagaren ska kunna skapa sig 
en egen uppfattning med hjälp av det 
material som finns på biblioteket”. 

Framföra alla synpunkter av de olika 
ämnen som finns i samlingen. 

Brett, allsidigt. 

Efterfrågan ska vägas mot kvalitet. Efterfrågan går före kvalitet. 
Balans i tillgången till olika medier. ”Införa olika nya medier” eller ”göra olika 

medier tillgängliga”. 
Balans mellan gammalt och nytt vid 
gallring. 

Uttrycken; gallra för att hålla beståndet 
aktuellt, förnya beståndet och spegla 
samtiden. 
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Förutom ovanstående termer hittade vi även en kategori som inte nämns i Alis 
avhandling. I de svenska medieplanerna var det så många som 32 stycken (46,4 %) som 
tydligt skrev att beståndet inte får innehålla våld, porr eller rasism. 75,3% av de svenska 
folkbiblioteken har i sina medieplaner visat, med en eller flera kategorier, att de är 
medvetna om sitt demokratiska uppdrag.  
 
Att vi totalt sett fann färre av Alis kategorier än våra a-kategorier när vi undersökte 
svenska folkbiblioteksmedieplaner kan bero på att Alis kategorier är direkt tagna ur den 
teoretiska litteraturen och ”a-kategorierna” är formulerade för att vara användbara i det 
dagliga biblioteksarbetet. I medieplanerna som ingått i vår undersökning är det i olika 
omfattning våra a-kategorier och Alis kategorier som uttrycks. 
 
Hur skiljer sig termerna i svenska medieplaner från kategorierna som Ali funnit i 
den engelskspråkiga litteraturen och vad kan denna skillnad tyda på? 

 
Skillnaden mellan Alis kategori bästa böckerna och den svenska termen, så bra böcker 
som möjligt inom budgetramarna, är att den svenska termen tar hänsyn till den 
ekonomiska aspekten. 
 
Skillnaden mellan Alis kategori proportionell representation och de svenska termerna 
opartiskt och neutralt är att de i de svenska termerna finns en strävan efter att visa så 
många åsikter som möjligt, inte räkna antalet media. 
 
Skillnaden mellan Alis kategori alla synpunkter och de svenska termerna brett, allsidigt 
och många synpunkter är att begreppet många synpunkter är lättare att uppfylla och vi 
tycker att det känns helt riktigt att det som fungerar i praktiken är det som används i 
medieplanen 
 
Skillnaden mellan Alis kategori kvalitet kontra efterfrågan och de svenska termerna 
efterfrågan viktigare är att den svenska termen tar större hänsyn till låntagarnas 
önskemål än Alis kategori som framhåller kvalitén. 
 
Skillnaden mellan Alis kategori balansera medier och de svenska termerna införa 
nya medier, göra olika medier tillgängliga är att de svenska termerna visar en 
strävan efter att införa nya medier precis som bibliotekslagen framhåller.  
 
Skillnaden mellan Alis kategori balanserad gallring och de svenska termerna gallra för 
att hålla beståndet aktuellt, förnya beståndet och spegla samtiden är att de svenska 
termerna framhåller aktualitet istället för balans. 
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Den största skillnaden är de svenska termerna som beskriver att biblioteksbeståndet inte 
får innehålla: våld, porr och rasism och som är vanlig i svenska medieplaner men som 
helt saknas i Alis kategorier.  
 
De skillnader som vi redovisar ovan kan bero på att Alis kategorier är hämtade ur 
facklitteraturen och de svenska termerna är hämtade ur medieplaner. Dessa är 
arbetsdokument som ska användas i det praktiska mediearbetet i folkbiblioteken och 
användandet av dessa svenska termer tyder på att hänsyn tas till den faktiska 
verkligheten.   
 
I detta kapitel har vi diskuterat och analyserat undersökningens resultat och redovisat 
svaren på våra frågeställningar. Nästa kapitel innehåller vårt slutord och förslag på 
fortsatt forskning. 
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7. Slutsats 

I detta kapitel ger vi ett avslutande resonemang om vårt resultat och ger förslag på 
fortsatt forskning. 
 
Ali (1992) visar i sin undersökning att innebörden av balanserat bestånd består av sex 
olika kategorier. De bästa böckerna (historiskt har biblioteken haft till uppgift att skydda 
från ont och verka som bildare), en proportionell representation av de bästa böckerna i 
olika kategorier av litteratur, en balanserad representation av åsikter som finns i 
biblioteksbeståndet, kvalitet kontra efterfrågan och medier i balans (s. IV). Att vi fann 
en helt ny formulering kan tyda på att begreppet balanserat bestånd är ett föränderligt 
begrepp som i takt med samhällsförändringar och nya krav på biblioteket ändras och 
nya aspekter läggs in i konceptet.  
 
Böckerna, medier, representation och synpunkter är, tillsammans med den nya 
kategorin, inte våld, porr och rasism de kategorier som är vanligast, alla återfinns i 
mer än 30 av de totalt 69 olika medieplanerna. Om vi beskriver ett biblioteks 
mediebestånd med dessa termer så ser vi det som ett relativt balanserat bestånd. De 
kategorier som är vanligast ser vi är viktiga för att underhålla en levande demokrati, 
användarna får bra kvalitet, de får många synpunkter opartiskt representerade för att 
kunna bilda egna åsikter. Detta förmedlas via olika media vilket innebär att oavsett 
eventuella handikapp eller ekonomiska begränsningar kan alla delta i demokratin.  
 
Ali (1992) liknar balans i beståndet med en byggnad i balans, om byggnaden är i 
obalans så faller den samman. Vi anser att alla olika kategorier är lika viktiga och vi 
menar att med fler kategorier i medieplanen så ökar balansen i beståndet. 75,3 % av 
biblioteket har minst en av kategorierna och det betyder att det är tämligen många 
bibliotek som på ett eller annat sätt försöker arbeta med att förse låntagarna med ett 
balanserat bestånd och på så sätt arbeta demokratibefrämjande. Fortfarande är det dock 
nästan 25 % av de bibliotek vi undersökt som i sin medieplan inte ger något uttryck för 
balanserat bestånd. Vad detta beror på kan inte vår undersökning svara på. 
 
 Med hänsyn till att begreppet balanserat bestånd är relativt ovanlig i svensk 
bibliotekslitteratur är det påfallande att så många som 59,4 % på flera sätt (med flera 
kategorier) har täckt in begreppet. Att det är två bibliotek som har alla sex kategorier 
tyder på att de i sin medieplan arbetar medvetet med beståndet för att det ska vara så 
demokratibefrämjade som möjligt. Måhända utan att känna till begreppet balanserat 
bestånd och vad det innebär har de ändå lyckats fånga alla aspekter i sin medieplan. 
Eftersom vår undersökning enbart tar hänsyn till formuleringarna i medieplanerna blir 
vi nyfikna på hur beståndet i dessa bibliotek ser ut. Speglas formuleringarna i 
medieplanen i beståndet? 
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Ali (1992) betonar att balanserat bestånd är ett mål att sträva efter och att balans är 
något ömtålig. En ny bok, en ny läsare så blir det obalans. Det finns inget som heter 
perfekt balans, målet är i stället en optimal samling för ett givet samhälle. Ali hävdar 
dock att balans är förutsättningen för att låntagarna ska kunna utnyttja sin demokratiska 
rätt att inhämta opartisk information och kunna fatta egna välinformerade beslut. 
Bibliotekariekåren är, enligt Ali, unik i sin roll som främjare av demokratin. Att välja ut 
böcker är det svåraste, roligaste och viktigaste en bibliotekarie gör.  
 
Det är ett område med potentiell dynamit omgivet att käpphästar, påtryckningsgrupper 
och i viss mån censur. Även om vi i Sverige är förskonade från statlig och politisk 
censur kan bibliotekariens egna övertygelser på ett medvetet eller omedvetet sätt 
innebära en form av censur. Målet nås genom neutralitet och balans, man kommer 
sällan dit och när det sker så är det i tysthet. Vi har funnit att det inte är själva termen 
balanserat bestånd som är viktig utan det är innebörden i begreppet som är 
betydelsefullt.  
 

7.1 Fortsatt forskning 
 
Bibliotekslagen 7 § säger att alla kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 ska 
anta planer för biblioteksverksamheterna och, enligt Axelsson (2001), ska den innehålla 
en medieplan. Det skulle vara intressant att göra samma undersökning om ett antal år, 
då fler bibliotek har gjort sina medieplaner och underlaget blivit större. Då kan vi även 
hoppas på att ta del av reviderade medieplaner och på så sätt följa hela arbetsgången 
från framtagande, genomförande, utvärderande och till sist även en reviderad 
medieplan.  
 
En studie som visar hur dessa medieplaner förverkligas i det faktiska beståndet är också 
något som kan vara värt att undersöka då kopplingen mellan dokument och verklighet 
synliggörs. 
 
Vi har inte tittat representation när det gäller storlek på kommuner eller bibliotek eller 
geografisk fördelning. Inte heller har vi tittat på eventuella skillnader mellan 
huvudbibliotek med filialer och bibliotek utan filialer eller om biblioteken haft 
integrerade skolbibliotek. Med flera medieplaner som underlag vore detta av intresse att 
undersöka. Det vore även intressant att se om termen balanserat bestånd används internt 
när bibliotekspersonal diskuterar beståndsfrågor. En studie med intervjuer kanske kan se 
om så är fallet? 
 
I vår undersökning har vi valt att bara ta med de nedskrivna medieplanerna, kanske hade 
resultatet blivit annorlunda om vi tagit del av de icke nedskrivna policys som finns ute 
på biblioteken? Frågan är vilken metod som på bästa sätt fångat upp dessa? Hade det 
räckt med djupintervjuer av de personer som ansvarar för inköpen eller skulle dessa 
behöva kompletteras med gruppintervjuer av samma personer? Ett sådant arbetssätt har 
dock inte kunnat inrymmas i vår uppsats. 
 
Orsaker till att de två ovanligaste kategorierna är gallring och efterfrågan får bli ämne 
för en annan undersökning. I följande kapitel har vi sammanfattat vår uppsats. 
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Sammanfattning 

 
I denna studie undersöker vi hur begreppet balanserat bestånd har kommit till uttryck i 
svenska folkbiblioteks medieplaner eftersom dessa i sin tur påverkar arbetet med 
beståndet i ett bibliotek. Syftet är att undersöka förhållandet mellan definitionerna av ett 
balanserat biblioteksbestånd och inriktningen i svenska folkbiblioteks planer gällande 
beståndshantering. Vi sätter det i relation till grundläggande lagar och direktiv för att 
skapa en bild av inställningen till den demokratiska uppgiften i svenska folkbibliotek. 
Grunden till vårt arbete är Farooq M. Alis doktorsavhandling som identifierar sex olika 
kategorier som ingår i begreppet balanserat bestånd. Vi har valt att undersöka svenska 
folkbibliotek och har uteslutande valt nedskrivna policys eller medieplaner eftersom det 
är där riktlinjer för beståndshantering finns. Vi gör en totalundersökning. 
Svarsfrekvensen var stor men antalet bibliotek som hade medieplaner var litet. Vårt 
empiriska material utgörs av dessa medieplaner. Metoden vi använder är en kvalitativ 
innehållsanalys. Kodschema i vår manuella innehållsanalys innefattar Alis sex 
kategorier, bästa böckerna, proportionell representation, alla synpunkter, kvalitet kontra 
efterfrågan, balansera medier och balanserad gallring tillsammans med våra a-
kategorier. Dessa a-kategorier är budget bästa böckerna, opartisk representation, många 
synpunkter, efterfrågan viktigare, införa nya medier och gallra förnyande. 

 

För att ge vår undersökning ett sammanhang och visa på folkbibliotekens demokratiska 
uppdrag redogör vi för de lagar och manifest som styr verksamheten i, och ger 
folkbiblioteken dess uppdrag. Därefter förklarar vi förbindelsen till begreppet balanserat 
bestånd. Vi redogör för Collection Management som är det övergripande arbetet i 
bibliotek och att under detta begrepp ligger Collection Development, arbetet med själva 
beståndet. Vi visar att i Collection Development befinner sig begreppet balanserat 
bestånd.  
 
Vi redovisar vårt resultat med en omformulering av namnen på Alis kategorier eftersom 
resultatet är en sammanslagning av Alis kategorier och de formuleringar som finns i de 
svenska medieplanerna. De vanligaste kategorierna i vår undersökning är Böckerna, 
medier, representation och synpunkter tillsammans med kategorin, inte våld, porr och 
rasism. De kategorier som är vanligast återfinns i mer än 30 olika medieplaner. Om vi 
beskriver ett biblioteks mediebestånd med dessa termer så ser vi det som ett tämligen 
balanserat bestånd. De två ovanligaste kategorierna är gallring och efterfrågan. Vår 
undersökning visar att Alis kategorier inte är så vanliga men att det finns andra 
kategorier och termer som har samma innebörd och förekommer i medieplanerna. De 
visar att folkbiblioteken är medvetna om sitt demokratiska uppdrag. Vi finner en helt ny 
formulering; inte våld, porr och rasism, en ny kategori, vilket kan tyda på att begreppet 
balanserat bestånd är ett föränderligt begrepp som i takt med samhällsförändringar och 
nya krav på biblioteket ändras och nya aspekter läggs in i konceptet.  
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Bilagor 

 
Bibliotekslag    Bilaga 1 
 
SFS nr: 1996:1596 
Departement/myndighet: Kulturdepartementet 
Utfärdad: 1996-12-20 
Omtryck: 1998:1249 
Ändrad: t.o.m. SFS 2004:1261 
Registeruppgifter (regeringen)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
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. 
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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. 
 
7 a § Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna 
biblioteksväsendet skall samverka. 
 
Kommuner och landsting skall anta planer för 
biblioteksverksamheterna. Lag (2004:1261). 
 
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. 
 
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. 
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Unescos Folkbiblioteksmanifest 1994   Bilaga 2 
 
Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 
värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlighet att 
utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. 
Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av en fullgod 
utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, kultur och 
information.  
 
Folkbiblioteket som lokalt kunskapscentrum utgör en grundförutsättning för ett livslångt 
lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell utveckling för den enskilde 
och för olika grupper i samhället.  
 
UNESCO uttrycker i detta manifest sin tilltro till folkbiblioteket som en levande kraft 
för främjande av utbildning, kultur och information och som en viktig drivkraft i strävan 
efter fred och andlig utveckling.  
 
UNESCO uppmanar därför stat, landsting och kommuner att stödja och att aktivt 
medverka i en utveckling av folkbiblioteksväsendet. 
 
Folkbiblioteket 
 
Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och 
information lätt tillgänglig för sina användare.  
 
Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk 
eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning 
inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med 
olika handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.  
 
Alla åldersgrupper skall kunna finna material som tillgodoser deras behov. Samlingar 
och tjänster skall omfatta alla slag av lämpliga medier, förmedlade genom modern 
teknologi såväl som traditionellt material. Kvalitet samt anpassning till lokala 
förutsättningar och behov skall tjäna som grundläggande princip. Samlingarna skall 
spegla tidsanda och samhällsutveckling men skall också tjäna som minne för mänsklig 
strävan och fantasi.  
 
Folkbibliotekets samlingar och utbud av tjänster skall inte vara föremål för någon form 
av ideologisk, politisk eller religiös censur och inte heller för kommersiella 
påtryckningar. 
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Folkbibliotekens uppgifter 
 
Folkbibliotekets huvuduppgifter är att verka för läskunnighet, information, utbildning 
och kultur bland annat genom att:  
 

1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder  
2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer  
3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling  
4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet  
5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om 
vetenskaplig forskning och utveckling  
6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer  
7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald  
8. Stödja muntlig berättartradition  
9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation  
10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, 
för organisationerna och för olika intressegrupper  
11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna 
om dess användning  
12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid 
behov ta initiativ till sådan verksamhet. 

 
Lagstiftning, finansiering och samverkan 
Folkbibliotekets tjänster skall i princip vara avgiftsfria. Folkbiblioteken är ett 
samhällsansvar. De bör därför ha stöd i en särskild lagstiftning och bekostas av 
allmänna medel. Folkbiblioteken bör ses som ett viktigt led i en långsiktig strategi för 
kultur, informationsspridning, utbildning och ökad läskunnighet.  
För att säkerställa och främja en nationell samordning och samverkan inom 
biblioteksområdet bör statsmakterna genom lagstiftning och biblioteksplanering 
fastställa en nationell bibliotekspolitik. Denna bör grundas på en samsyn och en 
gemensam standardnivå.  
Nätverket inom folkbiblioteksområdet bör utformas med hänsyn till strukturen inom 
hela det allmänna biblioteksväsendet. 
 
Ledning och förvaltning 
Ett handlingsprogram bör upprättas som utifrån lokala behov tydligt fastställer mål, 
prioriteringar och utbud av tjänster. Folkbiblioteket bör dessutom ha en effektiv 
organisation och skötas på ett fackmässigt sätt.  
Folkbiblioteket bör samarbeta såväl lokalt och regionalt som nationellt och 
internationellt med berörda intressenter; exempelvis olika användargrupper och 
yrkeskategorier.  
Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att 
biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och 
studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och ha tillräckligt öppethållande för att 
passa användarna. Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet 
skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva kan komma till biblioteket.  
Bibliotekets tjänster skall anpassas till lokala behov.  
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Bibliotekarien skall aktivt fungera som förmedlare av bibliotekets resurser. 
Grundutbildning och fortbildning för bibliotekarier är en förutsättning för en fullgod 
kvalitet på bibliotekets tjänster.  
För att alla skall kunna ta del av bibliotekets samtliga tjänster bör det upprättas program 
för uppsökande verksamhet och för användarutbildning. 
 
Att förverkliga manifestet 
Beslutsfattare på alla nivåer, liksom hela biblioteksvärlden uppmanas härmed att verka 
för att de principer som formulerats i detta manifest omsätts i handling.  
Manifestet är utformat i samarbete med International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA). 
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Bilaga 3 

IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet 
 
Denna förklaring är utarbetad av IFLA/FAIFE och antagen av IFLA:s styrelse den 25 
mars 1999 i Haag, Holland. 

 
 
IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions) stödjer, 
försvarar och främjar den intellektuella friheten så som den definieras i Förenta 
Nationernas förklaring om den mänskliga rättigheterna. 
IFLA förklarar att alla människor har en grundläggande rätt till tillgång till uttryck för 
kunskap, kreativt tänkande och intellektuell verksamhet och till att framföra sina åsikter 
offentligt. 
IFLA anser att rätten till kunskap och yttrandefriheten är två aspekter av samma princip. 
Rätten till kunskap är en förutsättning för tanke- och samvetsfrihet; tanke- och 
yttrandefrihet är nödvändiga villkor för fri tillgång till information 
IFLA hävdar att förpliktelsen i fråga om den intellektuella friheten är ett centralt 
ansvarsområde inom all biblioteks- och informationsverksamhet. 
IFLA uppmanar därför bibliotek och biblioteksanställda att stå fast vid principerna om 
den intellektuella friheten, den oförhindrade tillgången till information och 
yttrandefriheten samt att erkänna biblioteksanvändarens rätt till ostördhet. 
IFLA uppmanar sina medlemmar att medverka till att dessa principer blir accepterade 
och förverkligade. Och därmed fastslår IFLA att:  

• Bibliotek tillhandahåller tillgång till information, idéer och uttryck för skapande 
fantasi. De tjänar som ingångsport till kunskap, tankar och kultur.  

• Bibliotek tillhandahåller oumbärligt stöd för livslångt lärande, självständigt 
beslutsfattande och kulturell utveckling både för individer och grupper.  

• Bibliotek bidrar till vidmakthållandet och utvecklingen av den intellektuella 
friheten och hjälper till att trygga grundläggande demokratriska värden och 
allmänna mänskliga rättigheter.  

• Bibliotek har ett ansvar för att både garantera och underlätta tillgången till 
uttryck för kunskap och intellektuell aktivitet. Därför skall bibliotek anskaffa, 
bevara och göra tillgänglig en så rik mångfald av material som möjligt för att 
avspegla samhällets pluralism och skiljaktligheter.  

• Bibliotek skall säkerställa att urvalet av och tillgången till material och tjänster 
styrs av yrkesmässiga övrväganden och inte av politiska, moraliska och religiösa 
åsikter.  

• Bibliotek skall anskaffa, organisera och förmedla information fritt och motsätta 
sig varje form för censur.  

• Bibliotek skall ställa material, hjälpmedel och tjänster till förfogande för alla 
användare på lika villkor. Det får inte förekomma någon form av diskriminering 
på grund av ras, tro, kön, ålder eller annan orsak.  

• Biblioteksanvändare skall ha ha rätt till personlig ostördhet och anonymitet. 
Bibliotekarier och övrig bibliotekspersonal får inte för utomstående avslöja 
användares identitet eller det material som de använder.  
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• Bibliotek finansierade av allmänna medel och till vilka allmänheten äger tillträde 
skall upprätthålla principerna om den intellektuella friheten.  

• Bibliotekarier och andra anställda i sådana bibliotek har en plikt att upprätthålla 
dessa principer.  

• Bibliotekarier och annan professionell bibliotekspersonal skall uppfylla sina 
förpliktelser både gentemot arbetsgivare och biblioteksanvändare. I händelse av 
konflikt mellan dessa förpliktelser har ansvaret mot användaren företräde.  

 
Översatt från engelska av Jan Ristarp / IFLA/FAIFE Office 
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Förfrågan      Bilaga 4 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter vid Högskolan i Borås och denna termin har vi börjat arbeta med vår 
Magisteruppsats. I den tänker vi undersöka hur folkbibliotek gör sina olika medieinköp 
genom att läsa inköpspolicys/medieplaner för folkbibliotek. Undersökningen är 
kvantitativ och vi behöver läsa så många inköpspolicys/medieplaner som möjligt. 
 
Vi undrar nu om vi kan få ta del av Er inköpspolicy/medieplan? 
Om vi får det så kan Ni skicka den via mejl eller brev till oss så snart som möjligt. 
 
Om ni inte vill att vi ska läsa Er inköpspolicy/medieplan, eller om det inte finns en 
sådan är vi också tacksamma om ni meddelar detta. 
 
Tusen tack på förhand. 
 
Anna Hagenwald och Kerstin Eriksson i Vilhelmina. 
 
 
 


