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Abstract:                             The aim of this study is to illustrate conceptions held by 

librarians and library and information scientists about 

weeding practices of printed books in public libraries. The 

study has been carried out by performing a series of 

qualitative interviews with librarians and by study of earlier 

research relating to the subject of weeding. The results have 

been analysed by utilizing a textual analysis method called 

idea and ideology analysis using so called dimensions to 

analyse and structure the results.    

 

The results indicate that weeding at Swedish public libraries 

is carried out by a mixture of objective and subjective 

methods, with certain statistical elements. Weeding 

procedures mainly appears to be legitimized according to 

what one refers to as knowledge of the local community, 

although lack of lending are cited from time to time. 

Weeding is attributed with aesthetic, as well as renewing and 

instrumental functions, yet a certain emphasis can be 

discerned towards the renewing function in connection with 

nonfiction while the other two functions are mainly related 

to the stock as a whole. Librarians appear to identify 

considerably more difficulties than possibilities that weeding 

potentially can bring about. These mainly appear to dwell 

upon how weeding affect the mixture of fiction in the 

collections. 
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1. Introduktion, bakgrund och problembeskrivning 
 

I en artikel publicerad i dagstidningen Sydsvenskan den 19 september 2009 reflekterar 

en skribent över vad man vid Malmö stadsbibliotek kallar ett paradigmskifte i sin 

utåtriktade verksamhet. Man vill, enligt bibliotekets strategidokument, bl.a. ge utrymme 

för fler författarbesök, emedan bibliotekets funktion som förmedlare av tryckta böcker 

tonas ned. Detta uttolkas av skribenten som ett led i en mer övergripande trend hos olika 

kulturinstitutioner att genomföra förändringar inom den egna verksamheten i en, såvitt 

denne uppfattar det, populistisk riktning, under benämningen att man tänjer vissa 

konventioner eller förnyar, i syfte att vända en illavarslande trend med sjunkande 

besöksstatistik. Skribenten anser att författare redan finns representerade vid biblioteken 

genom sina respektive böcker och befarar att det s.k. paradigmskiftet signalerar ett 

övergivande av folkbibliotekets funktion som bildningsinstitution, möjliggjord av dess 

substantiella bokbestånd, till förmån för diverse upplevelseprojekt vilka, enligt 

artikelförfattaren, främst gynnar en rådande kändiskultur. Även om sagde skribent är 

noga med att understryka hur denne betraktar gallring av tryckt bokmaterial som ett 

naturligt inslag vid bibliotek uttrycker denne samtidigt en viss oro över hur Malmö 

stadsbiblioteks uttalade paradigmskifte kan ha varit av instrumentell betydelse för vissa 

omdiskuterade händelser som inträffat dryga månaden tidigare.
1
    

 

Den tionde augusti 2009 publicerade ovan nämnda dagstidning en artikel där det 

hävdades att Malmö stadsbibliotek malt ned ca 30 ton böcker i en s.k. ”akut radikal 

gallring”. Vid utfrågning av enhetschefen Lena Malmquist uppmålas gallringen 

inledningsvis som något av en rutinåtgärd i syfte att frigöra utrymme för nytt 

bokmaterial, men senare anges behov av utökad golvyta som skäl. Enligt uppgifter från 

källor som i artikeln ej anges skall den frigjorda golvytan ge plats åt en scen och en 

restaurang, vilket skribenten kopplar till bibliotekets uttalade ambition att skapa fler 

”mötesplatser” i sina lokaler. De böcker som gallras bort återfinns på listor framtagna 

av biblioteksledningen och kriteriet för deras borttagande anges vara bristande 

popularitet.
2
 

   

Gallringen väckte ett flertal vitt skiftande reaktioner, däribland den som åskådliggjordes 

i det inledande stycket. Sammanfattningsvis kan sägas att både gallringens omfattning 

(vilken dock reviderats i senare utsagor, där det framkommit att den var betydligt 

mindre än vad som först angetts)
3
 såväl som de skäl stadsbiblioteket angett för 

densamma,
4
 samt dess dialog med allmänheten diskuterats flitigt,

5
 vilket kan tjäna som 

en indikation på att gallring av bokbestånd svårligen kan betraktas som en angelägenhet 

som stannar innanför folkbibliotekets väggar.    

 

                                                 
1
 Svensson, Per (2010). Viva Läs Vegas. Sydsvenskan  [elektronisk resurs] http://sydsvenskan.se/kultur-

och-nojen/article551225/Viva-Las-Vegas.html [2010-04-10]  
2
 Rex, Martin (2010). Biblioteket mal ner 30 ton böcker. Sydsvenskan [elektronisk resurs] 

http://sydsvenskan.se/malmo/article536570/Biblioteket-mal-ner-30-ton-bocker.html [2010-02-11] 
3
 Rex, Martin (2010). Politikerna stöder gallringen. Sydsvenskan [elektronisk resurs] 

http://www.sydsvenskan.se/malmo/article536797/Politikerna-stoder-gallringen.html [2010-06-22] 
4
 Stenquist, Bjarne & Bång, Trygve (2010). Två ger sin syn på Malmö stadsbibliotek. Sydsvenskan 

[elektroniks resurs] http://www.sydsvenskan.se/kultur-och-nojen/article538211/Tva-ger-sin-syn-pa-

Malmo-stadsbibliotek.html [2010-06-22] 
5
 Tichy, Andrzej (2010). Kund bland urkunderna. Sydsvenskan [www] http://www.sydsvenskan.se/kultur-

och-nojen/article537083/Kund-bland-urkunderna.html [2010-06-22]     
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Så länge folkbibliotek tillhandahåller bokmaterial som ställs ut till allmänt bruk kommer 

diskussioner kring vad dessa samlingar bör innehålla troligen att florera. Eftersom de 

fysiska ytor som står till förfogande är begränsade kan bibliotek omöjligt helt sonika 

införskaffa allt som kan tänkas vara av intresse för en bredare allmänhet utan att även i 

andra änden av samma process skiljas från vissa mängder material på ett eller annat vis.   

   

Aktiviteter av ovan beskrivna slag bedrivs dock inte i ett vakuum. Folkbiblioteks beslut 

att göra sig kvitt delar av sitt litterära material kan av användare uttolkas på en mångfald 

olika sätt och, i vissa fall, rentav leda till konfrontation mellan bibliotek och 

grupperingar som anser att institutionens handlande missgynnar dess funktion som 

allmän resurs. 

     

Därmed har jag funnit det intressant att i denna uppsats behandla gallringsproblematik 

vad gäller tryckta böcker vid svenska folkbibliotek. Mer utförligt förklarat intresserar 

jag mig för hur gallring av tryckta böcker genomförs, efter vilka kriterier de gallrar bort 

delar av bokbeståndet, i anslutning till vilka andra aktiviteter, exempelvis 

hyllförflyttning, bedrivs gallring, hur motiverar verksamma vid bibliotek sådan aktivitet 

och vilka möjligheter respektive svårigheter ser de att gallringen medför. Dessa fem 

aspekter av gallring kan sägas rymma såväl uppfattningar som normer kring vad 

folkbibliotek anser berättigat att tillhandahålla och sortera ut ur samlingarna, vilket i sin 

tur kan menas utgöra indikationer på uppfattningar (med medföljande normer) kring 

folkbibliotekets funktion i mer övergripande mening. Jag finner det särskilt intressant 

att utröna vad dylika synsätt och normer gentemot gallringsförfarande får för 

konsekvenser för sammansättningen av både skön- och facklitteratur som tillhandahålls 

vid folkbibliotek. Vad för slags material indikerar åskådliggjorda uppfattningar att 

bibliotek prioriterar respektive prioriterar bort?  

 

 

1.1 Relevansbedömning av ämnet 

 
Jag finner att den problematik som omger gallring av bokbestånd på folkbibliotek har 

relevans för både biblioteks- och informationsvetenskapsforskning och yrkespraxis. Ett 

reflekterat förhållningssätt till aktiviteten ifråga är, i min mening, av stor betydelse för 

att motverka att utgallring sker efter godtyckliga kriterier och för att diskussionen kring 

ämnet inte skall stanna på en inskränkt nivå där man blint försvarar rådande praxis. Om 

forskningsdisciplinen och professionen kontinuerligt problematiserar förfarandet kan 

det hjälpa oss att nå en djupare förståelse för olika gallringsmetoder och de 

konsekvenser de kan medföra för bokbestånden, samt att bemöta eventuella synpunkter 

på vad för slags material som exkluderas från bibliotekssamlingarna.    

 

 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Genom att närmare undersöka ovan nämnda problem har jag för avsikt att medelst 

kvalitativa intervjuer åskådliggöra eventuella outtalade uppfattningar och 

beslutsmässiga kriterier beträffande gallring åskådliggjord bland folkbiblioteksanställda. 

Uppgifter framlagda ur dessa kommer därefter att granskas mot bakgrund av tidigare 

forskning bedriven inom ämnet. Härmed vill jag söka att problematisera sådant som av 

yrkesverksamma kan uppfattas som ”naturligt” i olika gallringsmetoder, de skäl dessa 

anger för att berättiga dels mer omfattande gallring av bokbeståndet i helhet men även 
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av enskilda böcker, samt utröna vad dylika uppfattningar i förlängningen ger för 

implikationer beträffande sammansättningen av det tryckta material folkbibliotek väljer 

att tillhandahålla.  

 

1. Hur går man tillväga vid gallring av bokbeståndet vid svenska folkbibliotek?  

2. Hur motiveras gallringen? Vilken/vilka funktioner tillskrivs den? 

3. Vilka möjligheter respektive svårigheter upplevs att gallring medför på längre 

sikt?  

 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Jag har beslutat att avgränsa studiens omfång till attityder gentemot gallring av 

bokbestånd på, främst, svenska folkbibliotek. Studien tar avstamp i en lokal 

intervjuundersökning på ett utvalt folkbibliotek, vilken utgör studiens empiri, där 

framlagda uppfattningar kommer att ställas mot dylika framlagda i magisteruppsatser 

och annan forskningslitteratur som presenteras under kapitel 2. Denna 

forskningslitteratur rör främst svenska förhållanden även om en viss utblick utanför 

Sverige vidtas. Detta upplägg syftar till att underlätta illustration av hur attityder 

framlagda i den egna empirin går i linje med eller skiljer sig från dito åskådliggjorda i 

tidigare forskning och att på så vis teckna en nyanserande bild av uppfattningar 

gentemot gallring inom främst det svenska biblioteksväsendet. Att jag i analysavsnittet 

lyfter fram tidigare forskning inom ämnet är ej avsett att utgöra någon slags metastudie 

utan är menad att understryka studiens relation till professionen, så till vida att min 

empiri utgör ett bidrag till redan existerande forskning rörande gallring. Jag vill vidare 

betona att med termerna bokbestånd, boksamlingar etc. avser jag tryckta böcker, till 

skillnad från exempelvis ljudböcker och e-böcker. Det skall understrykas att även om 

det i texten förekommer belysande av såväl likheter och skillnader vad beträffar 

gallringsförfarandet i sig utgör detta inte mitt huvudsakliga undersökningsområde, 

snarare intresserar jag mig främst för huruvida uppfattningar framlagda i mitt empiriska 

material är i linje med eller avviker från dylika åskådliggjorda inom tidigare forskning. 

Slutligen bör betonas att de resonemang som förs i denna text kring gallring 

huvudsakligen rör sagda aktivitet i anslutning till vuxenavdelningar, även om barn- och 

ungdomsavdelningar omnämns.  

 

 

1.4 Disposition 

 

I arbetets inledning ovan introduceras forskningsproblemet och dess bakgrund, därefter 

följer en kortfattad relevansbedömning av ämnesvalet för arbetet som i sin tur följs av 

en presentation av uppsatsens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas med en 

redogörelse för studiens avgränsningar. 

 

I nästföljande kapitel presenteras tidigare forskning kring gallring och relaterade 

områden. Denna presentation är i sin tur uppdelad i fyra underavdelningar utformade 

utifrån forskningens mer specifika ämnesberöring och innehåller även källkritiska 

reflektioner rörande de olika texterna. 

 

Detta följs av teorikapitlet som inleds med en presentation av den idé- och 

ideologianalytiska ansats jag använder mig av i denna studie och följs av en mer utförlig 
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redogörelse för analysredskapet dimensioner, därefter redogörs för de kunskapsanspråk 

som bedömts följa av valet av teoretisk ansats och analysredskap.  

 

På detta följer metodkapitlet och en presentation av insamlingsmetoden för empirin 

samt redogörelse för urval av material och inom valt material, både vad beträffar empiri 

och tidigare forskning. Efter detta diskuteras koppling mellan uppsatsens 

forskningsproblem och vald materialinsamlingsmetod. Kapitlet avslutas med 

beskrivning av tillvägagångssätt vid resultatframställning, analysarbetet och 

begrundande av forskningsetiska överväganden.  

 

I efterföljande kapitel presenteras intervjuresultaten. Dessa är uppstyckade i 

underavdelningar indelade i fyra mer övergripande teman. 

 

Nästkommande kapitel behandlar analys och diskussion av mina resultat och 

struktureras efter de dimensioner jag presenterar i teorikapitlet.  

 

I följande kapitel presenteras de slutsatser jag dragit utifrån min analys. Slutsatserna 

struktureras efter studiens tre frågeställningar. 

 

Det sista kapitlet utgörs av avslutande reflektioner kring studien, dess tillvägagångssätt 

samt resultatens användbarhet och följs av källförteckning och bilagor. 

 

 

2. Genomgång av tidigare forskning och källkritiska 

reflektioner 

 

Litteraturen som presenteras nedan har huvudsakligen stått att finna i den webbaserade 

databasen BADA, bibliotek och läranderesurser, Göteborgs universitetsbibliotek samt 

till följd av tips från studiekamrater. Sökning har även genomförts i ett flertal andra 

webbaserade databaser, exempelvis Dissertations & Theses och Uppsatser.se. Dock har 

material återfunnet inom dessa antingen inte bedömts uppbära tillräcklig relevans eller 

berört gallring ur övervägande statistiskt perspektiv vilket inte framlägger de 

yrkesverksamma bibliotekariernas tankar och resonemang kring densamma, vilka jag 

intresserar mig för. 

   

Gallringsproblematik vid folkbibliotek tycks efter genomförd litteratursökning vara ett 

ämne som ådragit sig begränsat intresse, både här i Sverige och internationellt. Antalet 

uppsatser, artiklar och böcker som fokuserar på ämnet under 2000- och 1990-talet 

förefaller inte vara överväldigande många. Under 1980-talet kan dock ett relativt stort 

intresse för spörsmål relaterade till gallring vid folkbibliotek skönjas, med en 

förhållandevis hög koncentration av forskningsarbeten publicerade under perioden 

ifråga, såväl i Sverige som i engelskspråkiga regioner (härmed avses huvudsakligen 

USA och, till viss del, Kanada). Eftersom detta material, inom en akademisk kontext, 

dock uppnått en betydande ålder är materialets aktualitet diskuterbar. Därmed har jag 

ansett det nödvändigt att komplettera med forskning rörande folkbiblioteks 

beståndsutveckling, litteraturförmedling, samt kulturrådsböcker, eftersom dessa inslag i 

verksamheten finnes påverka gallring i olika utsträckning, vilket beskrivs utförligare 

nedan.   
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2.1 Gallringsförfarande 

 

I sin kandidatuppsats Gallring av böcker på svenska folkbibliotek idag – hur kan den se 

ut? Några exempel undersöker Ann Östman hur man gallrar ut böcker vid svenska 

folkbibliotek och eventuella konsekvenser av sagda gallring. Hon försöker vidare 

konstruera en modell för gallringsförfarande baserat på resultaten i hennes forskning.
6
 

Materialinsamlingen har bedrivits med hjälp av djupintervjuer med bibliotekspersonal 

vid fyra folkbibliotek.
7
 

   

Samtliga av Östmans fyra undersökta bibliotek hade vidtagit uppdelning av beståndet i 

ansvarsområden. Ansvar uppges fördelas efter intresse eller SAB-systemet och 

assistenter ges möjlighet att hjälpa till. Samtliga undersökta bibliotek uppges gallra efter 

en slags blandning av objektiv och subjektiv gallring (efter Slotes definition, se 

teorikapitel) på så vis att man dels konsulterar datoriserade kataloger vari granskning av 

alla relevanta data hos titlarna möjliggörs, samtidigt som bedömningar görs utifrån 

enskilda exempel, även om vald tyngdpunkt mellan dessa två metoder varierar mellan 

biblioteken. Endast ett av de undersökta biblioteken utför gallring periodiskt, hos övriga 

bedrivs det kontinuerligt. Material av lokal härkomst gallras endast om det funnes 

omöjligt att återställa till läsbart skick. Gallringsbehov anses enligt utsago variera 

mellan avdelningarna, i synnerhet inom facklitteraturen, där exempelvis litteratur om 

datorer, medicin och juridik gallras mer frekvent, medan historia och etnologi gallras 

mer sällan.
8
 

   

Ålder, slitage och borttagning av dubbletter förefaller vara stående kriterier för gallring 

av enskilda böcker på de bibliotek denne granskat. Just slitage anges som särskilt 

återkommande bland hennes respondenter, även om en av dessa betonar att om titeln 

bedöms svår- eller oersättlig kan man bortse från sagda kriterium. Dubbletter och 

tripletter anges som exempel på material där det mest nedslitna gallras först. 

Utlåningsstatistik framhålls som viktig, om än ej fällande för huruvida enskilda titlar 

gallras eller ej. Röster lyfts även fram som upplever att gallringskriterier ofta utformas 

på ett individuellt plan med ett visst inslag av intuition avhängig den enskilde 

bibliotekariens intresse.
9
 

   

Respondenter från tre av hennes undersökta bibliotek bedömde att man var i behov av 

att gallra mer frekvent. Detta i syfte att motverka trängsel på hyllorna och för att 

förebygga s.k. akutgallringar, samt för att underlätta användarnas orienteringsförmåga 

bland hyllorna vid biblioteken. Endast ett av hennes studerade bibliotek uppges ge 

uttryck för belåtenhet beträffande gallringsupplägget.
10

 

   

Hos samtliga bibliotek Östman bedrivit intervjuer på har utrymmesskäl uppfattats som 

giltigt motiv för gallring. Detta motiv var dock inte helt obestritt, då flertalet 

respondenter ogärna gallrar av utrymmesskäl. En respondent framhåller att gallring bör 

                                                 
6
 Östman, Ann (2002). Gallring av böcker på svenska folkbibliotek idag – hur kan den se ut? Några 

exempel. Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap.  

(Kandidatuppsats, 2002:3). s. 6 
7
 Ibid. s. 20  

8
 Ibid. s. 25 

9
 Ibid. s. 26 

10
 Ibid. s. 27 
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bedrivas även om man har ett obegränsat utrymme att disponera och exemplifierar med 

att daterade fackböcker ändå hade behövts gallras. Två bibliotekarier anser att gallring 

ökade omsättningen och att det därför var giltigt att gallra för att gynna en sådan 

utveckling. Andra skäl som funnes giltiga är att gallring bidrar till att aktualisera 

beståndet och hålla det estetiskt tilltalande.
11

   

   

Viss yrkeserfarenhet och god lokalkännedom om den ort man verkar inom anges av 

hennes respondenter som en viktig kompetens vid gallring och en av dessa menar 

uttryckligen att man inte bör ge dylika uppgifter till nykomlingar.
12

 

   

Tidsbrist till följd av att andra arbetsuppgifter prioriteras anges av respondenterna i 

Östmans studie som en påtaglig försvårande faktor vid gallring, då det upplevs försvåra 

grundliga bedömningar av enskilda titlar. En respondent uppger att denne fått erfara 

uttryck för oro från användare beträffande vissa titlars eventuella borttagande ur 

beståndet, även om samme respondent menar att det aldrig förekommit direkta 

klagomål vad gäller gallringsförfarandet.
13

 

   

Skönlitteratur anges som svårt att gallra till följd av bl.a. upplevd tidlöshet hos 

litteraturtypen.
14

 Dock utpekas deckare av en respondent som relativt lätt att gallra. 

Överlag finner respondenterna det lättare att gallra äldre upplagor och nedslitet material. 

Fackområden av sådant slag som nämnts ovan samt resehandböcker uppfattas även vara 

lättgallrade. Meningarna går isär bland hennes respondenter huruvida konsulthjälp 

utifrån vore av hjälp. De som var emot dylik hjälp ansåg att man klarar sig väl på egen 

hand, ej har de ekonomiska resurserna eller att konsulter saknar den lokalkännedom 

som verksamma bibliotekarier successivt arbetar fram.
15

 

   

Den modell för gallringsförfarande Östman konstruerar anser hon bör utgå från 

målbeskrivningar och systematiserad datainsamling om bibliotekets bestånd. Det första 

man bör göra, enligt hennes modell, är att upprätta måldokument för biblioteket, där 

bl.a. gallring behandlas. Dessa måldokuments framtagande bör i sin tur föregås av 

diskussioner och hon betonar bibliotekschefens ansvar i att sådana bedrivs. Därefter bör 

man resonera kring vad som skall undantas från gallring, hon exemplifierar med s.k. 

klassiker och lokalhistoria. Hon understryker vikten av att dela upp samlingarna i 

ansvarsområden mellan bibliotekarierna, vilket underlättar kontinuerlig översikt. Hon är 

vidare särskilt noga med att poängtera att gallringsarbetet präglas av en regelbundenhet, 

även i det avseendet att det blir ett stående inslag på personal- och mediamöten, och att 

även ovan nämnda måldokument revideras. Slutligen rekommenderar hon att alla slags 

hjälpmedel, bl.a. ämnesreferenter och datoriserade bibliotekssystem, används för att 

underlätta gallringsarbetet.
16

 

 

Min och Ann Östmans studie har liknande frågeställningar, medan de övergripande 

syftena med studierna skiljer sig åt. 

   

                                                 
11

 Ibid. s. 26-27 
12

 Ibid. s. 25 
13

 Ibid. s. 27 
14

 Ibid. s. 25 
15

 Ibid. s. 28 
16

 Ibid. s. 32 
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Boken Weeding Library Collections – Library Weeding Methods, författad av Stanley J. 

Slote, är en sammanställning av författarens egna forskningsprojekt, studier av andras 

dito, fältobservationer, samt diskussioner med bibliotekarier och datorspecialister som 

söker att summera åsikter, kunskap och forskning som bedrivits rörande gallring.
17

 

Verkets många infallsvinklar på problematiken ifråga har varit användbart vid såväl 

utformning av intervjufrågor som analyser och jämförelser av svenska utsagor i 

uppsatser och det insamlade intervjumaterialet. 

   

Slote ger bl.a. rekommendationer för hur offentliga bibliotek kan utveckla sin s.k. 

kärnsamling (den del av beståndet som utlånas mest) beroende på bibliotekets storlek. 

Några exakta storleksmått anges ej, även om det förefaller som att han använder den 

befolkningsmängd ett givet bibliotek har i uppgift att sörja för som måttstock. 

Exempelvis menar han att små offentliga bibliotek ofta finns på orter med färre än 

20 000 invånare. Han betonar tidigt att gallring bör bedrivas utifrån målsättning kring 

hur stor procentandel av kärnsamlingen man ämnar behålla snarare än utsortera. Vad 

man gör med sådant som bedöms hamna utanför denna kärnsamling blir avhängigt 

bibliotekets storlek och medföljande resurser. Eftersom små offentliga bibliotek, enligt 

Slote, betjänar sina användare med rekreations- och informationsmaterial, och även 

bistår offentliga skolors utbildningar, samt enbart har en begränsad mängd 

referensmaterial, anser han att kärnsamlingen kan uppdelas i relativt breda 

ämnesområden utan att det får betydande konsekvenser för användarna. 

   

Slote har en inledande målsättning att kärnsamlingen skall innehålla 95 procent av det 

nuvarande skönlitterära utlånet och 97 procent av det facklitterära. Arkiven skall inte 

gallras överhuvudtaget, anser Slote. Han betonar dock att subjektiv bedömning och 

erfarenhet kan bidra till att sådana ambitioner ändras med tiden. Även om Slote inte ser 

någon stor fara i gallring vid små offentliga bibliotek, understryker han samtidigt vikten 

av att låta regionbibliotek ta del av gallrade titlar, om inte annat för att fylla eventuella 

luckor i dessas större samlingar.
18

 Det bör nämnas att jag i denna studie ej nyttjar Slotes 

definition av kärnsamling när jag talar om bokbestånd eller samlingar av olika slag, utan 

att det i mina resonemang avses hela samlingar och då även de avdelningar och 

individuella titlar som uppvisar minst utlån. Dock bedöms Slotes definition viktig att 

nämna för att läsaren skall nå en djupare förståelse för dennes resonemang kring 

gallring som övervägande baserad på utlånsstatistik.  

   

Slote anser att dylika riktlinjer i mångt och mycket kan bibehållas vid de större 

offentliga biblioteken i storstadsområden, även om han betonar att sådana biblioteks 

mer omfattande resurser möjliggör magasinering, samt sparande av dubbletter, vilket 

han menar bör övervägas. Han ser även gärna att större bibliotek gallrar facklitteratur 

flitigare för att tillhandahålla de senaste upplagorna, samtidigt som han understryker 

vikten av att äldre upplagor tillvaratas, då de kan komma att efterfrågas för 

forskningsändamål. De bibliotek han bedömer falla inom en storlekskategori någonstans 

mitt i mellan de två förstnämnda menar han bör finna en fungerande balans i sitt 

gallringsförfarande mellan de riktlinjer som satts upp för beståndsutvecklingen och hur 

mycket valda delar av beståndet de facto används.
19

 

   

                                                 
17

 Slote, Stanley J. (1997). Weeding library collections : library weeding methods. 4. ed. Englewood, 

Colo. : Libraries Unlimited. s. xix 
18

 Ibid. s. 41-42 
19

 Ibid. s. 42-43 
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Flera av ovanstående kriterier går igen i en mer generell uppsättning standarder för 

gallringsförfarande Slote finner rimliga, dock utan att ange särskild bibliotekstyp. Han 

menar att det huvudsakliga målet med gallring bör vara att bibehålla en s.k. kärnsamling 

av böcker som tillfredställer 95-99 procent av nuvarande användande av den totala 

samlingen. Han fortsätter med att lagring av gallrade böcker i någon form av sekundärt 

utrymme (exempelvis magasin) bör övervägas, samt att biblioteket bör genomföra en 

mer omfattande gallring av hela beståndet varje år. Han anser att potentiell framtida 

användning är tillräckligt kriterium för beslutsfattande kring huruvida en given titel bör 

gallras eller ej. Den tid enskilda titlar tillåts vistas på hyllorna utan att generera utlån 

menar han skall inskränkas till maximalt ett år och vara densamma för samtliga titlar 

inom beståndet. Slutligen menar han att arkiv- och specialsamlingar (exempelvis 

lokalsamlingar) inte skall gallras alls.
20

 

   

Slote anger vikten av att hushålla med redan existerande fysisk yta inom bibliotekets 

väggar som det främsta skälet till att gallra. Detta för att motverka behovet av 

utbyggnad av bibliotekslokalerna, vilket han menar anstränger bibliotekets budget 

ytterligare och är förhållandevis kostnadsineffektivt då få nya titlar kan ställas upp i 

förhållande till storleken på den yta som byggs ut.
21

 

   

Andra motiv för gallring som Slote lyfter fram är att öka utlån, vilket han hävdar att 

utgallring av gammalt och obsolet material bidrar till. Vidare menar han att välgallrade 

och luftiga hyllor ter sig inbjudande och vitala för den tänkte användaren, samt att det är 

tidsbesparande för bibliotekarierna som måste spendera mindre tid i sitt sökande efter 

en given titel. Han tillägger även att utrymme behöver avvaras för datorer och 

arbetsstationer med tillhörande Internetuppkoppling, samt den litteratur som relaterar 

till dessa, vilket han betraktar som ytterligare skäl till att gallra.
22

 

   

Slote illustrerar en av svårigheterna med tillämpning av subjektiv gallring (se 

Teorikapitel för definition) genom att poängtera det vanskliga i att söka uppnå 

djuplodande kunskap kring all den litteratur som tillhandahålls och dess upplevda värde 

i relation till sådant material man överväger att ersätta den med. Vidtagande av åtgärder 

såsom konsultation av recensioner eller att man själv läser verken ifråga bedömer han 

endast resultera i att kunskap om en bråkdel av den årliga publikationen erhålls.
23

  

   

Slote ställer sig även tveksam till huruvida bibliotekarier kan uppnå kunskap om den ort 

de är verksamma vid och hänvisar bl.a. till den brist på kunskap flertalet bibliotek 

uppvisar i sitt arbete med att bemöta diverse minoritetsgruppers behov, vilket han finner 

tydligt illustreras i den stora population ickeanvändare som härstammar från sagda 

grupperingar.
24

 

 

I fallet med Slotes text bör begrundas att boken berör fler bibliotekstyper än 

folkbibliotek, vilket blir viktigt att ha i åtanke när olika utsagor granskas. Även verkets 

ålder bör uppmärksammas, då den kan bidra till att en del gallringsmetoder som återges 

i texten utförs annorlunda i rent tekniskt avseende i dagsläget. Här tillkommer även 

                                                 
20

 Ibid. s. 16-17 
21

 Ibid. s. 3-4 
22

 Ibid. s. 4-5 
23

 Ibid. s. 19-20 
24

 Ibid. s. 20 
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spörsmål kring hur pass representativa Slotes resonemang är i förhållande till 

amerikansk gallringspraxis i allmänhet.   

 

Rolf Appelqvist har på uppdrag av Statens kulturråd skrivit en analys av 

händelseförloppet och efterföljderna vid Kalmar stadsbibliotek under det s.k. GÖK-

projektet i forskningstexten Vad händer i Kalmar – uppfattningar om debatten kring 

GÖK-projektet 1991-1992 vid biblioteket i Kalmar. Författaren var vid tidpunkten för 

textens framställning verksam som prefekt vid Institutionen för pedagogik, vid 

Högskolan i Borås. Denne fick i uppgift att granska en intervjuundersökning 

huvudsakligen utförd gentemot de som lokalt varit inblandade i projektet, samt inlägg i 

dagspress rörande detsamma. Han förtäljer att syftet med GÖK-projektet, såsom Statens 

kulturråd angav det, var att förbättra bibliotekens service till låntagarna och att 

undersöka vad ett större låntagarinflytande kan innebära för bibliotekens urval av 

böcker. Utifrån denna målsättning stod det fritt för de inblandade biblioteken att 

utforma sina respektive tillvägagångssätt på ett sådant vis dessa fann rimligt. Under 

projektets gång utsattes Kalmar stadsbibliotek för kritik från företrädesvis lokal 

dagspress, huvudsakligen för den gallring som bedrevs i samband med 

förberedelsearbetet.
25

 Författaren tecknar följande bild av händelseförloppet kring 

gallringen: Enligt biblioteksledningen, -personalen och politiker i Kalmar var man 

eftersatta på gallringsfronten och skulle troligen ha genomfört den i alla fall. Projektets 

kritiker har däremot identifierat gallringen som ett fundamentalt inslag i detsamma. 

Debatten har, enligt författaren, kommit till betydande del att kretsa kring den Rosénska 

samlingen, om ca. 10 000 böcker, som till skillnad från bibliotekets övriga 

namnkunniga samlingar inte sammanhållits, utan spritts ut inom bibliotekets olika 

avdelningar. När det framkommit att man oavsiktligt sålt ett par böcker ur samlingen 

skall kritiken inte ha låtit vänta på sig och ärendet hamnade till slut i olika rättsinstanser, 

dock utan att dombeslut föll.
26

 

   

Jag går inte närmare in på detaljer kring den här händelsen, men ansåg texten värd att 

nämna då debatten kring GÖK-projektet uppbär vissa likheter med ovan nämnda i 

Malmö år 2009, vilket jag finner kan uttolkas som ytterligare en indikation på de följder 

gallringsförfarande kan få för allmän opinion gentemot bibliotek inom det samhälle de 

är verksamma. 

 

Rolf Appelqvists text återknyter till det problematiska i att betrakta gallring vid 

folkbibliotek som en aktivitet vilken endast berör de yrkesverksamma, vilket för läsaren 

kan vara värt att fundera över vid fortsatt läsning av denna studie. 

 

   

2.2 Den tryckta boken  
 

I artikeln Folkbibliotekens förhållande till äldre bokmaterial i ett kulturpolitiskt 

perspektiv diskuterar Joacim Hansson, som vid tidpunkten för textens framställning var 

verksam vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Göteborgs 

Universitet, vilken roll de svenska folkbiblioteken kan spela vad gäller bevarandet av 

äldre bokmaterial. Även om artikeln främst berör s.k. äldre bokmaterial i bibliotekens 

samlingar, framför han en del resonemang jag finner relevant för bokmaterial i mer 

                                                 
25

 Appelqvist, Rolf (1993). Vad händer i Kalmar – uppfattningar om debatten kring GÖK-projektet 1991-

1992 vid biblioteket i Kalmar. Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. s. 1 
26

 Ibid. s. 5 
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allmän mening. Han baserar sina reflektioner på dokumentstudier av såväl tidigare 

forskning som kulturpolitiska dokument, samt två egenhändigt utförda intervjuer av en 

folkbibliotekarie och en antikvariatsbokhandlare.  

   

Till att börja med gör Hansson en viktig distinktion mellan begreppen bok och 

litteratur, där det förstnämnda definieras som en form inom vilken kulturella och 

vetenskapliga uttryck förmedlas, medan det sistnämnda beskrivs som ett kulturellt och 

vetenskapligt uttryck vilket kan förmedlas genom ett flertal olika former, däribland 

böcker.
27

 Denna framställning av den tryckta boken som blott ett medium bland flera att 

förmedla litterärt innehåll genom bedöms intressant för den undersökta problematiken. 

Ett sådant scenario där litteratur inte nödvändigtvis förmedlas i bokform skulle kunna 

medföra betydande implikationer för gallringsprocessen vid folkbibliotek. 

   

Hansson hänvisar vidare till gallringen av den Rosénska samlingen i Kalmar under 

GÖK-projektet för att illustrera hur okunskap om tryckta böckers bokhistoriska värde 

medför risken att de oåterkalleligt raderas ur bestånden på grunder som inte tar hänsyn 

till deras hantverksmässigt unika egenskaper.
28

 

 

Hanssons text har bidragit med en infallsvinkel kring problematiken jag fann värda att 

ha i åtanke vid fortsatt läsning av studien. Han lyfter fram en, såvitt jag bedömer det, 

sällan omnämnd hantverksmässig dimension i gallrande av tryckta böcker.  

 

 

2.3 Kulturrådsböcker 
 

Maria Jonasson diskuterar i sin magisteruppsats ”Det blir liksom öststat va!” - Om 

litteraturstödda titlar, förvärv och förmedling av skönlitteratur på 5 folkbibliotek de 

titlar som Kulturrådet skickar ut till folkbiblioteken, hur de behandlas där och hur de 

inverkar på bibliotekens egna inköp av skönlitteratur, samt hur bibliotekarier uppfattar 

förmedling av dessa i kontrast till de titlar de själva väljer att köpa in.
29

 Studien bedrivs 

medelst kvalitativa intervjuer av sex bibliotekarier med ansvar för inköp vid fem olika 

folkbibliotek.
30

 Jag finner hennes studie relevant då jag under den inledande 

pilotstudien fann att kulturrådsböckerna upplevdes orsaka vissa komplikationer i 

gallringsarbetet, då man ogärna prioriterade bort varken dessa eller egenvalt inköpta 

böcker. 

   

Två bibliotekarier Jonasson intervjuat som är verksamma vid ett folkbibliotek hon valt 

att beteckna bibliotek A påpekar att det varit vanligt förekommande att de 

litteraturstödda titlarna som inte efterfrågats av användare inte ens förts in i bibliotekets 

katalog. Istället magasineras de, skänks bort eller placeras på äldreboenden och dylikt. 

Samma bibliotekarier talar dock om ett praxisskifte och att de litteraturstödda titlarna 

fortsättningsvis kommer att jämställas med de egenvalt inköpta, även i 

gallringsprocessen. Dock menar en av dessa bibliotekarier att Kulturrådsböckerna 

                                                 
27

 Hansson, Joacim (1996). Folkbibliotekens förhållande till äldre bokmaterial i ett kulturpolitiskt 

perspektiv.  Kulturpolitisk tidskrift 1996 ; 3- 4, s. 24 
28

 Ibid. s. 26-27 
29

 Jonasson, Maria (2007). ”Det blir liksom öststat va!” - Om litteraturstödda titlar, förvärv och 

förmedling av skönlitteratur på 5 folkbibliotek. Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap.  (Magisteruppsats, 2007:61). s. 5 
30

 Ibid. s. 21 
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motverkar bibliotekets ambition att ta hänsyn till användarnas önskemål i det avseendet 

att de upptar plats som annars skulle gått till efterfrågade titlar, samt att de ofta riktar sig 

till ett klientel som inte står att finna på orten, vilket medför att de förhållandevis snabbt 

blir föremål för gallring.
31

 

   

En bibliotekarie verksam vid det s.k. bibliotek C är mer positivt inställd till de 

litteraturstödda titlarna. Denne menar att de fyller en kompletterande funktion i 

bokbeståndet. Om de efter ett par års vistelse vid biblioteket uppvisar relativt svaga 

utlåningssiffror exponeras de kraftigare och om inte det hjälper gallras dem på samma 

manér som man skulle ha gjort med den egenvalt inhandlade litteraturen. Vederbörande 

finner att facklitteraturen bland de här böckerna cirkulerar förhållandevis friskt, medan 

dikt- och poesisamlingar är synnerligen svåra att låna ut.
32

 

   

Ytterligare en bibliotekarie, verksam vid det s.k. bibliotek D, förtäljer hur man vid 

dennes bibliotek sorterar in kulturrådsböckerna i tre kategorier. I den första hamnar 

sådant de finner sig ha behov av och dubbletter som skickas ut till filialerna. Den andra 

kategorin utgörs av titlar de finner mer ”udda” och placeras i en särskild hylla som 

skyltas rikligt i syfte att undersöka om de tilldrar sig intresse. Vid nästa försändelse från 

Kulturrådet plockas böckerna ned och ersätts med nya. De titlar som blivit föremål för 

ett obefintligt antal utlån säljs för fem kronor styck, medan de som uppvisar god 

utlåningsstatistik inkluderas i det egna beståndet och ställs upp på ordinarie hylla. Den 

tredje kategorin består av vad de kallar för ”hopplösa” böcker, sådana som personalen 

bedömer aldrig kommer utlånas. Man försöker sälja dem, oftast med föga framgång.
33

 

   

Sammanfattningsvis upplever samtliga av Jonassons respondenter att kulturrådsböcker 

inte är helt oproblematiska. De tillvägagångssätt med vilka man valt att tackla dessa 

titlar skiljer sig dock åt. Två bibliotek ställer inte ut samtliga böcker, men gör dem 

sökbara i katalogen och möjliggör således utlån. Utlån på dessa titlar varierar, men viss 

tendens anser Jonasson kan skönjas att i de fall biblioteken valt att synliggöra böckerna 

ifråga har utlånen stigit. Huruvida titlarna ifråga bör särbehandlas eller ej råder det 

delade meningar om bland respondenterna. Försändelser av dessa böcker ger ibland 

upphov till erhållande av dubblett på titel som redan köpts in. Reaktioner på dylikt 

scenario varierar från att de utgör ett slöseri med skattemedel till att de utgör ett 

tacksamt komplement vilket kan distribueras till filialer och således undslippa 

gallring.
34

 

 

Jonassons text är betydligt färskare än de ovan presenterade. Dock berör den på ett mer 

indirekt vis gallring. Men eftersom själva förmedlingsarbetet av kulturrådsböcker 

vittnar om de särskilda förhållanden och resonemang efter vilka dessa gallras ut 

bedömer jag den fortsatt relevant för studien. Detsamma kan sägas om Joakim 

Granlunds och Jonas Ståls text här nedan. 

     

En magisteruppsats vid namn ”Jag är en av de få som blir lycklig ...” - bibliotekariers 

attityder och förhållningssätt på fem folkbibliotek till statens distributionsstödda titlar, 

författad av Joakim Granlund och Jonas Stål, berör ett forskningsproblem liknande 

uppsatsen ovan, men den har ett snävare fokus på bibliotekariers attityder gentemot 

                                                 
31

 Ibid. s. 26 
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 Ibid. s. 33 
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kulturrådsböckerna och hur dessa påverkar titlarnas livscykel på biblioteken.
35

 

Författarna har använt sig av kvalitativa intervjuer av bibliotekarier verksamma vid fem 

folkbibliotek för att samla in sitt material, som sorteras in i fyra övergripande teman, 

vilka de återkopplat till frågeställningarna.
36

 Studien bedöms intressant av likartade skäl 

som angavs gentemot föregående studie, men även för att den ger en mindre utblick 

gentemot den norska motsvarigheten till de statligt understödda kulturrådsböckerna. 

   

Vid ett av de undersökta biblioteken, vilket de valt att beteckna Gamma, har en av 

bibliotekarierna med huvudansvar för skönlitteraturen även i uppgift att hantera 

försändelser av de distributionsstödda vuxenböckerna. Denne förtäljer att man brukligt 

införlivar ungefär nio tiondelar av dessa titlar i beståndet. De böcker som redan 

tillhandahålls skickas antingen ut till filialer eller bokbussen, annars ställs de på 

reservhylla. De böcker som inte inkorporeras i beståndet skänks bort till vad man kallar 

passande målgrupper. Vidare nämner han att gallring ofta utförs i anslutning till 

försändelser, dels för att bereda plats för dessa titlar men även i syfte att komprimera 

beståndet i största allmänhet. Strax innan intervjutillfället ägt rum hade biblioteket 

slutfört en gallring på omkring 1200 skönlitterära böcker.
37

 

   

Författarna gör även en intressant utblick mot Norge i sin presentation av tidigare 

forskning, där Geir Vestheim förtäljer om den norska motsvarigheten till de 

distributionsstödda skönlitterära titlarna. Här uppmålas dessa böcker som något som 

närmast tvingas på biblioteken, i det avseendet att de måste, enligt politiska riktlinjer, 

införliva samtliga utskickade titlar i sina bestånd, inom vilka de skall vistas i minst fem 

år. Gallring får endast ske genom försäljning eller via bortskänkning till andra 

institutioner.
38

 

 

 

2.4 Litteraturförmedling och beståndsutveckling 

 

Magisteruppsatsen ”Det är ett yrkesmässigt dilemma” – om förmedling av 

skönlitteratur på ett folkbibliotek, författad av Sara Appelqvist & Elin Boardy, 

behandlar, som titeln hävdar, förmedling av skönlitteratur på ett av författarna utvalt 

folkbibliotek i syfte att utröna såväl bibliotekariernas självupplevda roll i 

förmedlingsarbetet som deras inställning till användarna.
39

 Studien har bedrivits medelst 

kvalitativa intervjuer i s.k. fokusgrupper som materialinsamlingsmetod.
40

 Vid 

analysarbetet har de valt att göra innehållsanalys och särskilt fokus har lagts vid hur 

pass frekvent olika teman i bibliotekariernas utsagor förts på tal, samtidigt som de sökt 

fånga upp s.k. intensitet i olika utsagor, dvs. vad man betonat eller uppvisat särskilt 

engagemang gentemot,
41

 något jag funnit värt att undersöka närmare då dessa utsagor 

rimligtvis även rymmer uppfattningar som relaterar till gallring. 

                                                 
35

 Granlund, Joakim & Stål, Jonas (2007). ”Jag är en av de få som blir lycklig ...” - bibliotekariers 

attityder och förhållningssätt på fem folkbibliotek till statens distributionsstödda titlar. Högskolan i 

Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap.  (Magisteruppsats, 2007:137). s. 6 
36

 Ibid. s. 22-23 
37

 Ibid. s. 28-29 
38

 Ibid. s. 14-15 
39

 Appelqvist, Sara & Boardy, Elin (2008). ”Det är ett yrkesmässigt dilemma” – om förmedling av 

skönlitteratur på ett folkbibliotek. Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap.  (Magisteruppsats, 2008:53). s. 5 
40

 Ibid. s. 20 
41

 Ibid. s. 25 



 13 

   

Utsagor från deras informanter uppvisar en viss motstridighet. Det gallras friskt för att 

bereda utrymme för skyltning och för att motverka att beståndet blir statiskt, då dessa 

menar att äldre skönlitteratur lätt glöms bort av användarna. Samtidigt beklagar 

informanterna det de upplever vara en ständig hetsjakt på ny skönlitteratur hos 

användarna och talar om vikten av att tillhandahålla äldre litteratur (här avses sådan som 

uppnått en ålder på 10-15 år) för att som institution kunna motverka sådana 

strömningar.
42

 

   

Författarna tycks finna det anmärkningsvärt att deras informanter inte uppfattar gallring 

som en del av förmedlingsarbetet och hänvisar till tidigare forskning, utförd av bl.a. 

Niels Ole Pors i ett fall och Loriene Roy i ett annat, som yrkar på att gallring och 

exponering går hand i hand för att öka cirkulationen inom det egna beståndet. Det skall 

dock sägas att informanterna vid det undersökta biblioteket inte hade några ambitioner 

att öka sagda cirkulation och att åtminstone Pors resonerar kring gallring i likhet med 

Slote, då han talar om kärnsamlingar och att allt material utöver dessa utgör potentiella 

gallringskandidater. Samtidigt betonar Pors att gallring inte är den enda lösningen, då 

mer framträdande exponering av äldre litteratur kan generera positiva resultat. Att 

informanterna vid det studerade biblioteken väljer att endast exponera ny litteratur 

medan de väljer att gallra äldre dito anser författarna vara ett ensidigt förfarande.
43

 Det 

kan med rätta ifrågasättas varför jag valt att referera till Pors och Roys respektive 

resonemang genom en andrahandskälla. Dock bedömde jag att Sara Appelqvists & Elin 

Boardys text relaterar dessas olika resonemang till svensk folkbibliotekskontext på ett 

vis som finnes relevant för studiens avgränsning. 

 

Sara Appelqvists & Boardys uppsats berör skönlitteratur och förmedling av densamma i 

mer generell mening, men eftersom de även behandlar, om än indirekt, de konsekvenser 

denna förmedling får för gallring bedöms den relevant för studien.  

 

Kerstin Erikssons och Anna Hagenwalds magisteruppsats “To help them to be wise” - 

Balanserat bestånd i Svenska folkbibliotek 2007 behandlar vad man inom den svenska 

folkbibliotekssektorn bedömer vara balanserade biblioteksbestånd, samt tar en titt på 

inriktningar hos medieplaner gällande beståndshantering. Detta sätts i förhållande till 

lagar och direktiv för att på så vis måla upp en bild av hur folkbibliotek förhåller sig till 

sin uppgift i den här frågan.
44

 De har genomfört studien uteslutande via 

dokumentstudier av folkbiblioteks medieplaner.
45

 Dessa har granskats med hjälp av en 

kombination av s.k. kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys på så vis att de gjort en 

kvalitativ tolkning av de uppgifter man hittat och sorterat in dem i uppsättningar av 

både förutbestämda och egenhändigt definierade svarskategorier. Samtidigt har de fört 

räkning på förekomsten av de olika svarskategorierna i det insamlade materialet. De 

olika svarskategorierna och de begrepp och företeelser som ryms däri presenteras i ett 

s.k. kodschema.
46

 

   

                                                 
42

 Ibid. s. 35-36 
43

 Ibid. s. 47 
44

 Eriksson, Kerstin & Hagenwald, Anna (2008) “To help them to be wise” - Balanserat bestånd i 

Svenska folkbibliotek 2007. Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och 

informationsvetenskap.  (Magisteruppsats, 2008:65). s. 9  
45

 Ibid. s. 38 
46

 Ibid. s. 37 
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De svarskategorier som relaterar till gallring räknas samman i en mer övergripande 

svarskategori, kallad just gallring, som jämförs med fem andra generella 

svarskategorier de funnit i medieplanerna och slår fast att gallring utgör den minst 

återkommande svarskategorin beträffande beståndsutveckling i medieplanerna.
47

 

Således tolkar jag det som att gallring tillskrivs en förhållandevis låg betydelse i arbetet 

med att utveckla balanserade biblioteksbestånd, i alla fall som den uttalas i författarnas 

insamlade medieplaner. Med detta i åtanke är det min förhoppning att läsaren skall ges 

möjlighet att sätta mina argumentationer för fler forskningsansatser inom ämnet gallring 

under kapitlet Avslutande reflektioner i ett vidare perspektiv. 

         

Vissa reservationer måste framföras i syfte att poängtera att de resultat som 

åskådliggörs i ovan nämnda texter filtreras genom de respektive författarnas egna 

reflektioner. Vidare finnes det rimligt att anta att till följd av att texternas respektive 

syften påverkat urvalet av material man valt att framlägga, kan uppgifter av intresse för 

denna studie eventuellt ha exkluderats, vilket måste tas hänsyn till i samband med 

analyserna.   

 

 

3. Teori 

 

I följande kapitel presenteras den för studien utvalda teoretiska ansatsen med tillhörande 

analysredskap, centrala nyckelbegrepp, samt de kunskapsanspråk jag bedömt redskapet 

medför.  

 

 

3.1 Presentation av analysmodell  
 

För att undersöka idéer och uppfattningar som berör gallring av böcker på svenska 

folkbibliotek fann jag det lämpligt att använda mig av en typ av textanalys kallad idé- 

och ideologianalys. 

 

 

3.2 Idé- och ideologianalys 

 

Analysmetoden idé- och ideologianalys ges en presentation av Göran Bergström och 

Kristina Boréus, båda forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid 

Stockholms universitet, i antologin Textens mening och makt – Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Bergström och Boréus betonar att 

idébegreppet inte har någon klar avgränsning och att det uttolkats på ett flertal olika sätt, 

samtidigt som de understryker dess återkommande sammankoppling med ideologier av 

olika slag, inom vilka idéer uppfattas utgöra komponenter.
48

 

   

Bergström och Boréus gör också distinktioner mellan politiska ideologier och andra 

dito, de exemplifierar med skolans ideologi. De betonar vikten av att vara medveten om 

dylika skillnader, då politiska ideologier är mer utpräglat explicita och kan undersökas 

med hjälp av politiska program eller uttalanden från framträdande representanter för en 

                                                 
47

 Ibid. s. 50 
48

 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt. Metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. s. 150 
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given sådan. Andra ideologier, här används fortfarande ovan nämnda skolexempel, är 

nödvändigtvis inte nedtecknade och givna representanter för dessa kan bli svåra att peka 

ut. Därmed menar de att studier av ideologier av det senare slaget blir mer komplicerade 

p.g.a. att högre krav på försiktighet ställs kring vad som är att betrakta som 

representativt för den ideologi som undersöks.
49

 Då mitt studieobjekt rör hur man 

uppfattar gallring med omgivande problematik inom svenska folkbibliotek och B&I-

forskning, anser jag detta falla inom Bergströms och Boréus senare kategori: de andra 

ideologierna. 

   

Jag fann det Bergström och Boréus kallar för dimensioner vara ett lämpligt 

analysverktyg i mitt arbete med att belysa olika ideologiska spörsmål som relaterar till 

gallring av bokbestånd. Dimensioner utgår från inslag man i mer allmän mening funnit 

relevanta för konstruktion av olika ideologier. Här avses exempelvis sådant som 

människosyn, samhällssyn och vetenskapssyn.
50

 Författarna betonar att dimensioners 

relativt lösa ramar kan medföra ett stort tolkningsutrymme,
51

 vilket får konsekvenser för 

mina kunskapsanspråk. 

   

Eftersom min studie syftar till att identifiera olika föreställningar, värderingar och 

normer som jag tycker mig kunna skönja i såväl intervjumaterial som tidigare forskning 

beträffande gallring vid, huvudsakligen, svenska folkbibliotek har jag valt att utforma 

dimensionerna utifrån forskningsmodeller inom B&I-fältet. 

 

 

3.2.1 Presentation av dimensioner 
 

I min konstruktion av för problemet relevanta dimensioner har jag valt att återanknyta 

till Dorte Skot-Hansens, som sedan 1998 är verksam vid Center for Kulturpolitiske 

Studier vid Danmarks Biblioteksskole, modell över tre s.k. rationaler hon finner präglat 

den danska kulturpolitiken under andra halvan av 1900-talet. Hon använder dessa för att 

illustrera hur danska folkbibliotek lagt upp strategier för att omsätta kulturpolitik i en 

lokal kontext. Hon identifierar tre olika s.k. rationaler: 1) Den humanistiska, vilken 

tillskriver folkbibliotek rollen som en slag folkbildare och kulturförmedlare.
52

 2) Den 

sociologiska, där biblioteken skall verka för att lyfta fram inte bara etablerade utan även 

åsidosatta gruppers kulturuttryck av olika slag.
53

 3) Den instrumentella, i vilken bl.a. 

folkbibliotek betraktas som flaggskepp för prestigefyllda underhållnings- och 

upplevelseprojekt med internationell förankring,
54

 vilka skall synliggöras och 

marknadsföras för olika segment i samhället.
55

 

   

Inom dessa rationaler ryms åtta olika idealtyper: mål, bakgrund, förankring, strategi, 

målgrupp, ramverk, funktion och yrkesroll. Jag finner fem av dessa lämpliga för 

konstruktion av dimensioner utifrån vilka gallring av tryckta böcker kan betraktas, dock 

har innehållet i ett antal av dessa modifieras kraftigt för att bättre passa studiens 

                                                 
49

 Ibid. s. 154 
50

 Ibid. s. 164 
51

 Ibid. s. 175 
52

 Skot-Hansen, Dorte (1999). Kultur til tiden – strategier i den lokale kulturpolitik. Nordisk 

Kulturpolitisk Tidskrift, Nr1, s. 12 
53

 Ibid. s. 13 
54
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frågeställningar. Varje dimension har uppdelats i tre facetter som representerar olika 

perspektiv inom dimensionerna. Har valt att frångå dimensionen målgrupp av den 

anledningen att jag i mina studier ej funnit att gallring vid folkbibliotek bedrivs med 

fokusering på ett visst klientel. Även ramverk har tagits bort, då dimensionen funnes 

problematisk att applicera på gallringsproblematik. Slutligen har förankring exkluderats 

till följd av att varken intervjuer eller litteraturstudier uppvisat tydliga resonemang som 

relaterar till vad för slags geografisk förankring berörda parter anser att bestånden skall 

återspegla.  

 

Strategi 

Objektiv gallring – Subjektiv gallring – Statistisk gallring 

 

Dimensionen ifråga relaterar till de angreppssätt utifrån vilka man väljer att tackla 

gallring av bokbeståndet. Objektiv gallring, enligt Slotes definition, utgörs av att man 

fastställer en uppsättning objektiva kriterier att ta hänsyn till vid gallring som sedan är 

gällande för samtliga titlar inom beståndet.
56

 Subjektiv gallring, enligt Slote, 

kännetecknas av granskning av individuella titlar och fastställande av gallringskriterier 

som bedöms rimliga för dessa.
57

 Statistisk gallring, karaktäriseras av att 

utlåningsstatistik blir avgörande för huruvida olika titlar gallras ur beståndet eller ej. Det 

kan med rätta hävdas att statistisk gallring skulle kunna ingå som en underkategori 

inom såväl objektiv som subjektiv gallring, då utlånsstatistik kan nyttjas som kriterium 

för gallring av dels hela bestånd och dels enskilda titlar. Men här vill jag betona en 

distinktion, där objektiv och subjektiv gallring präglas av övervägande kvalitativa 

kriterier för gallring som inte relaterar till utlånsstatistik, emedan statistisk gallring 

avser sådant gallringsförfarande som huvudsakligen sätter de utlån titlar genererar i 

första rummet.  

 

Det bör nämnas att den sistnämnda facetten (Statistisk gallring) aldrig explicit namnges 

av Slote själv. Men eftersom jag funnit hela dennes resonemang kring gallring 

övervägande baserat kring utlånsstatistik (se presentation under Tidigare forskning) har 

jag bedömt denna tredje facett vara en tänkbart giltig gallringstrategi. 

 

Skot-Hansen diskuterar strategi utifrån hur danska kommunala folkbibliotek, vid sidan 

av andra lokala kulturinstitutioner (museer etc.), valt att omsätta kulturpolitiska mål. Ett 

exempel utgörs av vad hon kallar demokratisering av kulturen, vilket hon finner 

präglade 1960-talets kulturpolitik, där ambitionen var att nå ut med redan erkänt 

kulturellt material till samtliga inom befolkningen.
58

 Eftersom jag mer intresserar mig 

för tänkbar strategi vid gallringsförfarande vid svenska folkbibliotek har jag bedömt det 

nödvändigt att kraftigt modifiera dimensionens innehåll. 

 

Bakgrund 

Stat – Civilsamhälle – Marknad 

 

Dimensionen hänvisar till de riktmärken som olika utsagor betonar i sin legitimering av 

praxis. Stat avser betoning på statliga direktivs betydelse för gallringsförfarande. 

Civilsamhälle definieras av resonemang i vilka hänsynstagande till lokala grupperingars 

demokratiska rättigheter att påverka beståndets utformning understryks. Marknad 

                                                 
56
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återspeglar uppfattningar om tryckta böcker som varor och om dessa ej finnes generera 

utlån bedöms det legitimt att gallra sådana. 

 

Skot-Hansens söker med sin idealtyp bakgrund identifiera de olika initiativtagarna inom 

den kommunala kulturpolitiken. Exempelvis talar hon om hur dylika initiativ på 1970-

talet förväntades komma ifrån folket själva, det hon benämner som civilsamfundet.
59

 

Här har jag valt att hålla Skot-Hansens benämningar intakta vad beträffar val av namn 

på dimensionen med tillhörande facetter, emedan vad för slags uppfattningar de avser 

att återspegla är omformade för en gallringskontext. 

 

Funktioner 

Estetiska – Aktualiserande – Instrumentella 

 

Med följande dimension vill jag söka kartlägga de funktioner gallring tillskrivs. 

Estetiska funktioner åberopar resonemang i vilka bl.a. inbjudande arrangemang, 

utgallring av slitet material och en ambition att hålla hylluppställningarna attraktiva och 

fräscha betonas. Aktualiserande funktioner kännetecknas av återkommande poängtering 

av att hålla beståndet aktuellt och uppdaterat. Instrumentella funktioner kan 

exemplifieras med att man önskar frigöra utrymme eller bereda plats för skyltning i 

syfte att underlätta användarnas orienteringsmöjligheter. 

 

I likhet med hur jag utformat dimensionen ovan söker Skot-Hansen, när hon talar om 

funktioner i kulturpolitisk kontext, urskilja olika upplevda nyttoegenskaper diverse 

kultursatsningar medför. Här exemplifierar hon bl.a. med hur dylika satsningar ofta 

sedan 1980-talet bedömts behöva erbjuda någon form av upplevelsebetonad 

underhållning gentemot den tilltänkta publiken, många gånger av ekonomiska skäl.
60

 

Även här har jag dock funnit det nödvändigt att definiera egenhändigt framtagna 

funktioner som kan tänkas figurera i gallringssammanhang vid folkbibliotek.  

 

Mål 

Bildning – Frigörelse – Synliggörande 

 

Med denna dimension tar jag fasta på de mål inom beståndsutvecklingen gallring 

upplevs gynna. Bildning avser sådana resonemang som vittnar om hur man väljer att 

gallra viss skönlitteratur p.g.a. vad man finner vara bristfällig kvalitet, eller där betoning 

ligger på vikten av att hålla facklitteraturen uppdaterad. Frigörelse relaterar till 

perspektiv på gallring i syfte att frigöra utrymme för sådant material som återspeglar 

samhällets mångfald. Synliggörande anknyter till reflektioner där gallring betraktas som 

ett medel för att exponera nya titlar i samlingarna. 

 

De mål Skot-Hansen berör i sin text avser de syften hon menar legat i fokus för de olika 

kulturpolitiska satsningarna i de danska kommunerna. Bl.a. pekar hon ut bildning av 

medborgarna som en återkommande målsättning under 60-talets danska kulturpolitiska 

initiativ.
61

 Denna dimension finner jag vara den som modifierats minst, då såväl 

dimensionens som de tre facetternas benämningar har hållits intakta. Vidare ligger dessa 

facetters innebörd relativt nära Skot-Hansens ursprungliga, dock har de återigen 

avgränsats till gallringsproblematik.  
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Yrkesroll 

Kulturförmedlare – Kulturstöttare – Kulturnavigatör 

 

Dimensionen rymmer de olika perspektiv som framkommer i olika utsagor kring 

gallring beträffande folkbibliotekariens roll gentemot sina användare. 

Kulturförmedlaren är mån om att beståndet skall innehålla redan erkänt kulturellt och 

vetenskapligt stoff, vilket skall förmedlas gentemot användaren. Kulturstöttaren betonar 

värdet av att vara lyhörd gentemot den kulturella samtiden och att tillhandahålla 

användaren ett diversifierat bestånd. Kulturnavigatörens yrkesroll är mer påverkad av 

efterfrågan och utlåningsstatistik, och präglas av en mer pragmatisk syn på beståndet i 

det avseendet att efterlyst material exponeras i högre utsträckning, medan stoff som 

sällan utlånas gallras oftare. 

 

I de kulturpolitiska sammanhang Skot-Hansen undersöker relateras yrkesroll till både 

vad för kulturellt material man gynnar och hur man går tillväga för att förmedla det. 

Hon förtäljer bl.a. hur bibliotekarien under 70-talet närmast kunde liknas vid en s.k. 

animateur, vars uppgift stod i att stötta lokala kulturaktiviteter av skilda slag och 

uppmuntra till aktivt deltagande i dessa bland olika grupperingar ute i orterna.
62

 De 

olika yrkesroller jag använder mig av i ovan presenterade dimension är delvis baserade 

på Skot-Hansens dito. Kulturstöttare och kulturnavigatör är dock egenhändigt 

framtagna benämningar jag bedömt lämpliga för sammanhanget och yrkesrollernas 

innebörd har i likhet med tidigare redogjorda dimensioner anpassats för studiens 

gallringskontext.   

 

Analysverktyget bedöms komma väl till pass vid analys av insamlat intervjumaterial, 

men även magisteruppsatser och annan forskningslitteratur, på så vis att jag med hjälp 

av dessa dimensioner kan sortera in olika ståndpunkter åskådligjorda i de olika 

utsagorna, samtidigt som de utsätts för granskning på mer än ett plan. 

 

 

3.3 Kunskapsanspråk 
 

Jan Hartman, filosofie doktor i teoretisk filosofi och universitetslektor vid filosofiska 

institutionen vid Lunds universitet, talar i sin bok Vetenskapligt tänkande – Från 

kunskapsteori till metodteori om den hermeneutiska relativistiska teorin som betonar de 

sociala och historiska sammanhang olika teorier förs fram i. Enligt detta perspektiv 

påverkar vår bakgrund förståelsen för de företeelser vi avser undersöka och således är 

sagda förståelse relativ vår sociala och historiska situation, vilket blir viktigt att 

begrunda när teori formuleras.
63

 Således finner jag det rimligt att anta att mina 

kunskapsanspråk med nödvändighet bör betraktas som barn av sin tid. Detta då såväl 

val och utformning av analysinstrument, samt de slutsatser jag drar utifrån dessa präglas 

av min egen förförståelse av forskningsproblemet, i sin tur färgad av min sociala 

bakgrund. Skulle således samma forskningsproblem undersökas av en annan individ 

med samma analysinstrument, men utifrån dennes egen bakgrund och förförståelse, 

förefaller det rimligt att anta att vi skulle nå olikartad förståelse för studieobjektet 

ifråga. 
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Vissa reservationer måste framföras vad beträffar de lösa ramar jag nämnt ovan. De 

dimensioner som definierats är inte nödvändigtvis ömsesidigt uteslutande och kan 

tyckas överlappa varandra vid vissa instanser. Det kan exempelvis ligga nära till hands 

att likställa utsagor som uppvisar inslag av kulturnavigatörens metoder (facett inom 

yrkesrollsdimensionen) att bedriva gallring med dylika inom vilka praxis legitimeras 

utifrån marknadens villkor (facett inom bakgrundsdimensionen). Som jag påpekat ovan 

ges betydande mängder tolkningsutrymme, vilket i detta fall lär präglas av min sociala 

bakgrund, vilket läsaren bör ha i åtanke. Vidare är dimensionerna ej att betrakta som 

allomfattande och skulle säkerligen kunna kompletteras med ytterligare infallsvinklar i 

syfte att ge en ännu mer nyanserad bild av resonemang vilka omger gallring. Det skall 

betonas att de dimensioner som framlagts ovan representerar de jag bedömt nödvändiga 

och tillräckliga för att täcka in mina frågeställningar, men det innebär inte 

nödvändigtvis att de utgör de slutgiltiga analysredskapen i frågan. 

 

 

4. Metod 
 

 

4.1 Metod, urval och tillvägagångssätt vid insamling av material 
 

Eftersom jag intresserar mig för yrkesmässigt förankrade attityder och motiveringar till 

gallring anser jag kvalitativa intervjuer av folkbibliotekarier vara en lämplig 

insamlingsmetod för ändamålet. 

 

Intervjumaterialet har insamlats vid ett västsvenskt folkbibliotek och urvalskriterier vad 

gäller intervjupersoner presenteras nedan under Kvalitativa intervjuer. Notera att mitt 

intervjumaterial därmed inte är att betrakta som representativt för den svenska 

folkbibliotekssektorn i stort, utan utgör snarare ett exempel på hur man inom denna kan 

uppfatta problematik kring gallring. Detta understryks av mitt val att genomföra 

intervjuer på endast ett bibliotek, vilket även det bidrar till att minska materialets 

representativitet. I det avseendet hade fler intervjuer vid ett större antal bibliotek varit 

önskvärt, men då jag bedömt mängden relevant insamlat material från dessa tre 

intervjuer förhållandevis stort skulle ytterligare insamlat material förmodligen medföra 

att fastställda begränsningar för uppsatsens omfång överstigs i allt för hög utsträckning. 

Vidare finner jag materialet uppbära tillräckliga mängder regelbundenheter och 

avvikelser vad gäller uppfattningar framlagda i olika utsagor, både intervjudeltagarna 

sinsemellan men även gentemot utsagor framlagda i tidigare forskning, för att det skall 

utgöra ett intressant bidrag till gallringsrelaterad forskning. Urvalskriteriet för det 

undersökta folkbiblioteket inskränker sig endast till att det är ett huvudbibliotek inom 

sin kommun, vilket jag bedömer är ett rimligt studieobjekt då det inte är alltför stort för 

att riskera att överskrida uppsatsens omfångsbegränsningar, men samtidigt tillräckligt 

stort för att fånga upp relevant problematik som relaterar till bl.a. filialers betydelse för 

gallring.   
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4.1.1 Kvalitativa intervjuer 

 

Karin Widerberg, professor på Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi vid 

Universitetet i Oslo, betonar i sin bok Kvalitativ forskning i praktiken vikten av att 

fundera kring vem man avser att intervjua, när så skall ske och vart intervjun tar plats, 

dels för att försäkra sig om att erhålla relevant information, men också för att inte 

inkräkta på den tid de intervjuade har för avsikt att ägna åt såväl arbete som fritid i 

orimliga proportioner, samt för att se till att intervjun genomförs i en miljö där den 

intervjuade kan känna sig väl till mods.
64

 

   

Mitt främsta relevanskriterium i val av lämpliga intervjupersoner är att de på något plan 

deltar i gallringsprocessen vid biblioteket ifråga. Tid och plats för intervjuerna lät jag 

bibliotekschefen jag kontaktat ordna med sina anställda. Samtliga intervjuer spelades in 

medelst diktafon för att säkerställa uppfångst av allt som sades.  

   

Pål Repstad, professor i religionssociologi vid universitetet i Agder, tar i sin bok Närhet 

och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap upp det potentiellt problematiska 

i att låta chefer och andra ledargestalter avgöra vem eller vilka som skall intervjuas. Han 

menar att denne såväl medvetet som omedvetet kan styra urvalet av intervjudeltagare i 

en riktning som vederbörande finner gynnar den egna agendan, eller att urvalet utgörs 

uteslutande av individer vars uppfattningar ligger i linje med chefens dito. Repstad 

understryker dock även att dessa personer i chefsposition i många fall är viktiga 

nyckelfigurer i arbetet med att få tillgång till intervjudeltagare. Detta då de besitter en 

överblick över den undersökta verksamheten man som forskare oftast saknar, samtidigt 

som man i regel måste ansöka om tillstånd för att överhuvudtaget få bedriva studier vid 

den givna arbetsplatsen.
65

 

   

Vid mitt undersökta folkbibliotek var man så pass få till antal att arbetsgivaren erhöll ett 

begränsat antal potentiella intervjudeltagare att välja mellan. Lägg därtill att jag 

efterlyste sådana som var involverade i gallringsprocessen så sjönk urvalet ytterligare. 

Därmed finner jag den potentiella problematiken i arbetsgivarens möjligheter att 

påverka urvalet i den ena eller andra riktningen relativt begränsad i det egna fallet. 

Vidare bedömer jag det intressant med hänsyn till min problemformulering och de 

framlagda frågeställningarna huruvida det föreligger påfallande likriktningar eller 

avvikelser i uppfattningar och attityder rörande gallring hos verksamma bibliotekarier. 

Således betraktar jag det inte som någon studiemässig förlust i fall de anställda uppvisar 

förhållandevis likartade uppfattningar i relation till sin arbetsgivare. 

   

Under utbildningens gång har samtliga studenter fått genomföra en pilotstudie vid 

egenvalt bibliotek och jag valde att genomföra min vid samma bibliotek som 

kontaktades i samband med uppsatsskrivandet. Under denna genomförde jag den första 

av tre intervjuer och deltagaren var bibliotekschefen. Intervjun fortlöpte efter öppen 

modell, dvs. frågorna i intervjuguiden (se bilaga nedan) tjänade som den röda tråden i 

samtalet, emedan möjligheten att ställa följdfrågor bibehölls. Resultaten av denna studie 

presenterades senare vid ett gruppseminarium och själva frågorna diskuterades därefter 

vid ett grupphandledningsmöte, där redan existerande frågor genomgick vissa 

modifieringar vad gäller deras respektive formulering och ytterligare två frågor lades till 
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i intervjuguiden. Denna intervjuguide blev således den slutgiltiga mall efter vilka 

samtalen med de två andra bibliotekarierna bedrevs, samt den kompletterande intervju 

som genomfördes med bibliotekschefen i syfte att få besvarat de två nytillagda frågorna. 

Intervjuguiden är strukturerad efter en serie teman som bedömts anknyta till 

gallringsproblematik i vidare mening. De inledande tre frågorna rör spörsmål som 

anknyter till själva gallringsförfarandet, emedan frågor fyra till sex anknyter till de 

motiv bibliotekarier finner giltiga för att legitimera gallring. De sjunde, åttonde och 

nionde frågorna berör de möjligheter och svårigheter bibliotekarier tycker sig skönja i 

samband med gallring av tryckta böcker. Den tionde frågan är specifikt kopplad till 

kulturrådsböcker och deras eventuella påverkan på gallringsprocessen. Den elfte frågan 

var menad att undersöka bibliotekariers förhållningssätt till den tekniska utvecklingen 

och dess eventuella påverkan på gallring av tryckta böcker. Vid närmare granskning av 

insamlat intervjumaterial fann jag dock att denna fråga genererat svar av förhållandevis 

spekulativ art, rimligen eftersom den förhåller sig vid ett framtida scenario, vilket blir 

svårt att koppla till såväl mitt analysredskap som studiens frågeställningar. Därför har 

jag valt att exkludera frågan från texten. Den ordning dessa fyra kvarvarande teman 

följer i intervjuguiden har bevarats i resultat-, analys- och slutsatsdelen. 

 

 

4.2 Urval och tillvägagångssätt vid insamling av tidigare forskning 
 

Urval i kandidat-, magisteruppsatser och forskningslitteratur har gjorts både utifrån 

källor som specifikt berör gallring i bokbestånd hos svenska folkbibliotek, men även de 

som diskuterar gallring vid bibliotek i mer generell mening och då även utanför Sverige. 

Jag har även bedömt det nödvändigt att granska forskningslitteratur som mer allmänt 

berör beståndsutveckling, inom vilket gallring ingår, litteraturförmedling, vars inverkan 

på gallring finnes intressant att undersöka, samt kulturrådsböcker och då mer specifikt 

hur dessa behandlas vid gallring i förhållande till de ordinarie bokbestånden. Detta 

delvis till följd av att litteratursökning i BADA och dylika databaser samt mer fysiskt 

betingade sökningar på högskolebiblioteket och universitetsbiblioteket i Göteborg 

kammat hem relativt magra resultat rörande forskning om gallring av bokbestånd hos 

svenska folkbibliotek, men även för att kunna genomföra jämförelser av praxis och 

uppfattningar beträffande denna både innan- och utanför svenska förhållanden. Urval 

inom detta material har dock alltjämt avgränsas till folkbiblioteksförhållanden och 

sådana mer generella resonemang som är applicerbara inom en sådan kontext.  

 

 

4.3 Koppling mellan forskningsproblem och vald metod 

   

Widerberg ställer frågan varför man väljer intervjuer framför exempelvis observationer 

i en av sina diskussioner kring att arbeta sig fram till ett lämpligt metodval.
66

 Jag skulle 

ha kunnat be olika företrädare för diverse folkbibliotek att få närvara vid ett av deras 

gallringsmöten för att på så vis kunna syna hela processen från början till slut, men min 

uppfattning är att då skulle jag troligen missa de mer eller mindre yrkesmässigt 

förankrade attityder och motiveringar till gallring vilka jag bedömer bättre utvinns via 

kvalitativa intervjuer. 
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En likartad bedömning görs av Sharan B. Merriam, professor i pedagogik vid 

universitetet i Georgia, USA, i boken Fallstudien som forskningsmetod när hon lyfter 

fram resonemang som yrkar på svårigheten att observera bl.a. tankar och avsikter, 

människors meningsskapande och hur detta påverkar vad som sker. Intervjuer ger oss en 

möjlighet att sätta oss in i andra människors perspektiv i deras betraktande av olika 

företeelser, menar hon.
67

 Eftersom idéer inom folkbibliotekssektorn som relaterar till 

gallring svårligen står att kartlägga enkom genom observation av själva förfarandet vid 

densamma, har kvalitativa intervjuer framstått som en mer lämplig metod. Detta till 

följd av ovan nämnda egenskap hos metoden att blicka in i deltagarnas tanke- och 

föreställningsvärld. 

 

     

4.4 Presentation och analys av material, samt forskningsetik  
 

Det insamlade materialet kommer i resultatavsnittet att presenteras på följande vis. 

Intervjuresultaten redogörs och sorteras in i fyra underkategorier. Eftersom samtliga tre 

intervjuer genomfördes med individer verksamma vid samma bibliotek kommer jag 

hädanefter referera till dessa som Bibliotekschef, Skönlitteraturansvarige och 

Facklitteraturansvarige. För presentation av uppgifter återfunna inom 

forskningslitteraturen hänvisas läsaren till avdelningen för tidigare forskning ovan.   

 

Uppfattningar åskådliggjorda i såväl intervjuresultaten som tidigare forskning granskas 

efter de dimensioner jag valt att inkludera i mitt analysinstrument. Analysen går tillväga 

på så vis att den styckas upp efter de dimensioner som presenterats ovan. Varje rubrik 

anknyter till sin respektive dimension med tillhörande facetter. Utsagor i 

intervjuresultaten och tidigare forskning som bedöms anknyta till en given dimension 

kommer att granskas, diskuteras och kopplas till de facetter som formulerats för 

dimensionen ifråga. Detta upplägg, där dimensionerna utgör ramverket för 

analysavsnittet, har valts i syfte att försöka nyansera och problematisera bilden av de 

attityder och föreställningar som omger gallring av bokbestånd på folkbibliotek, både 

lokalt, nationellt och internationellt, men med större tonvikt på de två förstnämnda. 

Slutligen kommer jag inom avsnittet för avslutande reflektioner ta upp eventuella 

tolknings- och reliabilitetsbrister i min utförda analys i syfte att tydligare illustrera 

begränsningarna i mina kunskapsanspråk samt mitt materials användbarhet för den 

tänkte läsaren. 

 

Samtliga deltagare har informerats om studiens syfte och erbjudits valet att undslippa 

intervju om de så önskat, vilket dock ingen gjorde. Deras identiteter kommer att hållas 

konfidentiella och försäkran har getts för att materialet endast kommer att nyttjas för 

uppsatsens ändamål, i enlighet med de forskningsetiska rutiner Repstad omnämner.
68

  

 

 

 

 

 

                                                 
67

 Merriam, Sharan B. (1994). Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur. s. 86 
68

 Repstad, Pål (2007). s. 90 



 23 

5. Resultat 
 

 

5.1 Redovisning av intervjuresultat 
 

Innan resultaten redovisas här nedan ges först en kortfattad presentation av de tre 

intervjuade bibliotekarierna. Bibliotekschefen är 57 år gammal. Denne genomgick 

bibliotekarieutbildning mellan 1980-82, men poängterar samtidigt den vidareutbildning 

som anordnas av kommunen som viktig för utveckling av den egna yrkeskompetensen. 

Tidigare yrkeserfarenhet inom biblioteksväsendet sträcker sig tillbaka till 1982 då denne 

vikarierade vid folkbibliotek på annan ort i Västsverige. Detta följdes upp med 

tjänstgöring som barn- och ungdomsbibliotekarie vid folkbibliotek i Jämtland, som 

dock, enligt utsago, övergick till tjänst som förstebibliotekarie vid samma bibliotek 

relativt fort. Sedan 1989 har denne arbetat vid det för denna studie undersökta 

biblioteket. 

 

Skönlitteraturansvarige är 64 år gammal. Denne är i grunden utbildad fritidspedagog, 

vars utbildning företogs mellan 1978-80. Omskolade sig till bibliotekarie 1990-91. 

Arbetade inledningsvis som vikarierande lärare inom kommunen där det studerade 

biblioteket befinner sig, för att efter avslutad utbildning tjänstgöra som fritidspedagog. 

Efter slutförd bibliotekarieutbildning arbetade denne vid filial inom kommunen, vilket -

98 övergick till nuvarande tjänst vid huvudbiblioteket. 

 

Facklitteraturansvarige är 40 år gammal. Slutförde sin bibliotekarieutbildning, med 

inriktning kunskapsorganisation samt organisationen och dess informationsresurser, 

2003. Har även läst 40 högskolepoäng medie- och kommunikationsvetenskap. Efter 

avslutad utbildning har denne uteslutande tjänstgjort vid det undersökta biblioteket.   

 

  

5.1.1 Gallringsförfarandet 
 

Vid mitt undersökta bibliotek beskrev bibliotekschefen det litterära kretsloppet som så 

att tryckta böcker inledningsvis placeras på öppen hylla till allmän beskådan, varefter de 

omlokaliseras till olika magasin. Skönlitteratur placeras i öppet magasin, medan 

facklitteratur placeras i ett mer slutet dito. Slutligen är det i dessa magasin man gallrar 

ut tryckt material. 

   

Vid tidpunkten för intervjuerna genomgick biblioteket ifråga en process att ”chippa” sitt 

bokbestånd med s.k. RFID-teknik. RFID står för Radio Frequency Identification och är 

ett samlingsbegrepp för en uppsättning metoder vilka möjliggör identifikation av såväl 

personer som föremål av skilda slag medelst radioteknik,
69

 i det här fallet tryckta 

böcker. Bibliotekschefen uppgav att det i samband med denna process bedrevs gallring. 

Gallring kunde även företas vid flytt av hyllor, då man funnit att en ny upplaga av en 

bok inom beståndet publicerats, eller då en given boks fysiska skick bedöms så pass 

undermåligt att man finner det tvunget att ersätta den.     
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Skönlitteraturansvarige nämner att denne tar initiativ till gallring när vederbörande 

finner att hyllorna blivit alltför överfyllda och plockar ut verk efter stigande ålder och 

slitage. Böcker som bedöms ha ett litterärt värde för det egna biblioteket ställs i öppet 

magasin, emedan övrigt gallras. 

   

Facklitteraturansvarige betonade ett givet verks aktualitet och dess betydelse för 

huruvida den gallrades eller ej. Denne drog upp facklitteratur om diverse datorprogram 

och debattböcker inom vitt skilda områden som exempel på material som förhållandevis 

snabbt riskerar att bytas ut och därmed utgallras. Just hos facklitteraturen uppges nya 

upplagor av redan existerande verk föranleda gallring, då vederbörande betonar vikten 

av att hålla sådant material uppdaterat. 

 

Gallring uppges av samtliga deltagare bedrivas ständigt och kontinuerligt. 

Bibliotekschefen lyfter fram somrarna som en period då gallrandet ges utökad 

uppmärksamhet till följd av minskade öppettider och denne finner att detta möjliggör 

översikt av enskilda verks skick och utlånsstatistik. Den facklitteraturansvarige nämner 

att det tidigare satts ut enskilda dagar då biblioteket hållits stängt för att se över 

beståndet, men att man valt att frångå det arbetssättet. Denne betonar vidare att även om 

alla har sitt ansvarsområde så är detta att betrakta som flytande och således kan de olika 

medarbetarna föreslå gallring vid andra avdelningar än de som ingår i deras respektive 

huvudansvarsområde. Samtliga deltagare finner att nuvarande upplägg fungerar väl. 

 

Vid frågan rörande vad för slags kriterier och systematik man gallrar ut böcker efter 

hänvisar bibliotekschefen till bibliotekets medieplan. Denne nämner bokens fysiska 

kondition, inaktualitet i facklitteraturens fall och dubbletter främst i skönlitteraturens 

fall, även om dessa oftast lånas ut till de olika filialerna först. Utlåningsstatistik 

konsulteras, men låg eller obefintlig dito leder inte nödvändigtvis oavkortat till gallring, 

utan återigen kommer filialerna in i bilden. Detsamma kan även sägas om de 

kulturrådsböcker som erhållit svalt intresse. Bibliotekschefen hänvisar till en stark 

efterfrågan vad gäller nytt material vid filialerna och att även litteratur som annars kan 

betraktas som förhållandevis smal uppskattas vid dessa.  

 

I mångt och mycket ekar de ansvariga för skön- respektive facklitteraturens utsagor av 

det bibliotekschefen yttrat. Dock betonar skönlitteraturansvarige frigörandet av yta, 

emedan facklitteraturansvarige nyanserar aktualitetskriteriet gentemot fackbeståndet 

med resonemang kring att även förhållandevis daterad litteratur kan uppvisa frekventa 

utlån. Således finner denne det inte helt oproblematiskt att gallra dylika böcker och 

magasinering lyfts då fram som ett alternativ. 

 

När frågan ställs huruvida litteratur gallras annorlunda beroende på typ uppger 

bibliotekschefen att emedan denne finner att facklitteratur ”ger sig själv” i det avseendet 

att den förlorar sin aktualitet eller nya upplagor tillkommer, upplever vederbörande att 

skönlitteraturen inte påverkas av sin ålder i samma avseende. Detta medför att denne 

finner det svårare att gallra just den typen av litteratur då det upplevs som svårt att veta 

vilka verk som kan komma att stiga i aktualitet i framtiden. Här menar vederbörande att 

såväl filialerna som det öppna magasinet, där litteratur brukligt förvaras i tre till fem år 

innan den återigen granskas, fyller en viktig funktion. Barn- och ungdomslitteratur inom 

såväl skön- som fackavdelningarna uppges gallras efter samma metodik som sina 

motsvarigheter inom vuxenlitteraturen. Ovanstående uppfattningar delas av 
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facklitteraturansvarige, även om det skall sägas att denne aldrig gallrat facklitteratur 

riktad till barn. 

 

Både bibliotekschefen och den skönlitteraturansvarige betonar en viss försiktighet i att 

gallra just barn- och ungdomslitteratur till följd av att de fått erfara att äldre 

biblioteksanvändare återkommande efterfrågat äldre litteratur av sagda slag vilken de 

har haft för avsikt att förmedla till barn och/eller barnbarn och tillskriver magasinen en 

viktig roll för att säkerställa att denna litteratur tillhandahålls över längre tidsrymder. 

 

Vad beträffar eventuella ekonomiska hänsynstaganden respektive spörsmål som 

relaterar till kvaliteten hos bokbeståndet vid gallring upplever bibliotekschefen att man 

funnit en fungerande balans. I sina resonemang lägger denne dock betoning på 

tillhandahållande av sådan litteratur som inte nödvändigtvis genererar höga utlån eller 

syns i dagspress och dylikt men som de verksamma vid biblioteket ändå upplever 

uppvisar en litterär kvalitet, då denne menar att folkbibliotek har ett ansvar för att sådant 

material tillvaratas. Denne understryker även sambindningshäftenas roll i 

gallringsprocessen och menar att dessa utgör en avgörande referenspunkt vid 

bedömning av kvalitet på stoffet ifråga. Vederbörande sätter även 

beståndsutvecklingsarbetet i perspektiv rent tidsmässigt i sin uppfattning av samtida 

praxis som övervägande orienterad på efterfrågan genom att kontrastera mot den A-, B- 

och C-märkning av litteratur som enligt utsago var förekommande vid bl.a. 

folkbiblioteken i Göteborg. A-märkt litteratur ansågs uppbära de kvaliteter som krävdes 

för att tillhandahålla dem, B-märkt stoff kunde tillhandahållas om man fann att rimlig 

motivering framförts, medan C-märkta böcker var otillåtna i bestånden.  

 

Skönlitteraturansvariges reflektioner går i mångt och mycket i linje med 

bibliotekschefen i den här frågan, men menar samtidigt att resonemang kring kvaliteten 

hos bokbeståndet kontra vad som är ekonomiskt hållbart att tillhandahålla mer präglar 

inköpsmöten än gallringsprocessen och denne hänvisar vidare till politiska riktlinjer 

som stakar ut att det lokala folkbiblioteket skall tillgodose kommuninvånarnas 

önskemål i högsta möjliga utsträckning, vilket vederbörande finner rimligt då denne 

understryker att det är invånarnas skattemedel de disponerar. 

 

Den facklitteraturansvarige bibliotekarien framhåller att verk som erhållit priser av 

skilda slag kan nyttjas som riktmärke för litterära kvaliteter i bibliotekariers 

urvalsarbete. Författarkännedom, gärna i samband med utlåningsstatistik, betonas som 

viktigt i att avgöra huruvida en bok skall behållas inom beståndet eller ej. Tycker mig 

även skönja ett visst åberopande av intuition i sagda resonemang, då denne menar att 

författare av förhållandevis smal litteratur vars namn bedöms som återkommande 

troligen erhåller någon form av pris förr eller senare och således avvaktar man med 

gallring av sådana verk inledningsvis, medan dylik litteratur av författare vars namn ej 

känns igen upplevs som relativt oproblematisk att gallra av vederbörande. Dock betonar 

samtidigt bibliotekarien ifråga svårigheten i att bedöma ett givet verks värde på längre 

sikt. 

 

 

5.1.2 Motiv för gallring och dess funktioner 

 

Bibliotekschefen uppger att motiv till gallring i mångt och mycket går i linje med 

tidigare nämnda kriterier för att gallra enskilda exemplar, men tillägger även att det inte 
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går att undkomma utrymmesskälet, då denne menar att biblioteket dels redan är relativt 

fullbelamrat, men också för att bereda plats för de statliga försändelserna av 

kulturrådsböcker. Denne uttrycker en viss kluvenhet inför dessa, då vederbörande å ena 

sidan upplever att dessa böcker förmedlar ett innehåll som övrigt material i 

bokbestånden i flera fall saknar, samtidigt som denne finner att dessa böcker tränger 

undan material bibliotekarierna själva valt ut.     

 

Skön- och fackavdelningarna präglas enligt respektive utsago av högst likartade 

motiveringar till gallring i förhållande till vad som angivits ovan, med det tillägget att 

facklitteraturansvarige återigen understryker aktualitetsprincipen. 

 

Samtliga deltagare tillskriver frigörandet av hyllyta gallring medför en estetisk funktion, 

vilken finnes viktig, och betonar den känsla av ett inbjudande och attraktivt bestånd 

man önskar förmedla gentemot användaren. Alla tre deltagare uppger även 

platsberedning för skyltning som en viktig funktion för gallrandet, i syfte att användaren 

lätt skall kunna orientera sig bland hyllorna. Gallringens funktion, såsom den beskrivs 

av deltagarna, bär även inslag av förnyande, om än i olika avseende. Bibliotekschefen 

vill mena att även om gallring förnyar såväl de delar av skönlitteraturbeståndet denne 

betraktar som färskvara (här nämns bl.a. deckare) som inaktuell facklitteratur anser 

denne att nytt material inte konkurrerar med äldre dito då man avsatt särskild hylla för 

såväl ny skön- som facklitteratur, ett grepp som dock, enligt utsago, får vissa 

konsekvenser, då vederbörande uppfattar det som att många användare ofta begränsar 

sitt sökande till denna hylla och finner således inte att gallringen i sig själv får som 

funktion att synliggöra nyinköpt litteratur. Skönlitteraturansvarige dryftar dock 

uppgifter som indikerar att äldre litteratur inom avdelningen successivt får ge vika för 

yngre dito: 
 

”.. Jag kan ju bara under de här åren som jag har arbetat nu då inom den här branschen, det är knappt 

tjugo år, så började jag ju med att ta bort 60-talslitteraturen, sen blev det 70-, 80-, för helt plötsligt så 

är 80-talslitteraturen.. då är den mindre, för att man ska få plats med 2000-talslitteraturen..” - 

Skönlitteraturansvarige 

 

Facklitteraturansvarige tillägger även att gallring fyller den funktionen att det kan tjäna 

till att motverka uppfattningar hos frekventa biblioteksanvändare att beståndet stagnerat, 

vilket denne menar kan bidra till att påverka huruvida en användare återvänder eller ej. 

 

Vad gäller mer problematiska gallringsmotiv finner bibliotekschefen att uteslutande 

efterfrågansstyrd gallring är att betrakta som svårberättigad, då denne upplever att sådan 

praxis indikerar ett likställande mellan utlåningsstatistik och tryckta böckers värde. 

Samtidigt finner vederbörande att dylikt handlande vittnar om kortsiktigt 

beståndsutvecklingsförfarande. 

 

Skönlitteraturansvarige betonar att det är viktigt att undvika att särskilda författare 

särbehandlas till följd av att de erhållit nobelpriset eller dylikt. Att litteratur av sagda 

slag finns representerad finner denne viktigt, men det skall inte bli på bekostnad av 

mindre erkända författare. 

 

Den facklitteraturansvarige bibliotekarien tar fasta på lokalsamlingarna och att även 

dessa med tiden drabbas av utrymmesbrist. Samtidigt som denne finner att dessa böcker 

hör till det lokala bibliotekets ansvar att tillhandahålla blir det med tiden allt svårare att 

husera allt material till följd av en stadig ackumulering av nytt material. Trots detta 
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menar vederbörande att dylika samlingar skall hållas intakta och därmed kan ett visst 

utrymmesrelaterat dilemma rörande dessa samlingar skönjas. 

 

Ifråga om vad man finner vara nödvändiga kunskaper för att avgöra när gallring är 

nödvändig var samtliga deltagare överens om att den samlade ämnesexpertisen kollegor 

emellan spelade betydande roll, samt att god lokalkännedom är nödvändig i syfte att 

fatta genomtänkta beslut. Vidare betonade bibliotekschefen att denne fann att dylik 

kompetens byggs upp med tiden, allteftersom man får mer erfarenhet av såväl 

beståndsutvecklingsarbete och den ort man är verksam inom. I dennes resonemang 

skymtas också ett visst samband mellan mer djupgående intresse för en given avdelning 

och ett mer försiktigt gallringsförfarande. I viss kontrast till detta står 

facklitteraturansvariges utsaga, i vilken djupare ämnesbevandring tycks medföra en 

upplevd trygghet gentemot det egna förfarandet, emedan denne uttrycker en viss 

avsaknad av litteraturvetenskaplig kompetens vilken vederbörande bedömer användbar 

för att kunna bedriva mer reflekterad gallring av skönlitteratur. Skönlitteraturansvarige å 

sin sida understryker lyhördhet gentemot användarna i det avseendet att när en bok väl 

gallras först undersöka möjligheten att ge den en ny hemvist hos en intresserad 

låntagare. 

 

Vad beträffar att inhämta ämnesexpertis utifrån i gallringsprocessen ställer sig 

deltagarna tveksamma till om det är nödvändigt vid ett folkbibliotek av mindre storlek 

och bibliotekschefen inflikar att större folkbibliotek troligen redan besitter nödvändig 

ämnesexpertis. Emedan bibliotekschefen dock inte skulle tacka nej till sådan hjälp 

betonar istället facklitteraturansvarige hänsynstagande till lokala variabler som kan 

bidra till att enskilda verk blir mer populära på en given ort än vad de är på en annan 

och att sådan kunskap troligen redan finns hos de på orten verksamma bibliotekarierna. 

Samtidigt noterar både bibliotekschefen och skönlitteraturansvarige att man tillsammans 

med fem andra folkbibliotek som ingår i en fjärrlånegrupp kommer att deltaga på en 

föreläsning som bl.a. kommer att beröra gallring. 

 

 

5.1.3 Möjligheter och svårigheter 

 

Både bibliotekschefen och skönlitteraturansvarige förefaller ha svårt att finna några 

möjligheter som gallring kan medföra för biblioteksverksamheten och betonar istället 

vikten av ett försiktigt gallringsförfarande med hänvisning till tryckta böckers allt 

kortare tillhandahållande i bokhandlar. Således resonerar de som så att det därmed faller 

på bl.a. folkbibliotek att säkerställa att litteratur tillhandahålls och åberopar 

bokmagasinens betydelse. Dock anser de att gallring kan bidra till att hålla beståndet 

estetiskt tilltalande och aktuellt. 

 

Facklitteraturansvarige bedömer att alltmer utbredd digitalisering av tryckt material kan 

medföra möjligheter för gallring på så vis att man kan tillhandahålla gallrat bokmaterial 

i fulltext via webben istället. Denne menar att dylik metod skulle underlätta utlån av 

flera exemplar av samma bok utan att det skulle kräva att man beredde mer fysisk plats 

åt dessa på hyllorna och i förlängningen påverka gallringen på ett fördelaktigt vis på så 

sätt att vissa utrymmesrelaterade bekymmer avlastas. 

 

Intervjudeltagarna tycks se desto fler svårigheter gallringen kan medföra. 

Bibliotekschefen identifierar verk som av användare uppfattas som mer obekanta och 
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därmed inte utlånas i särskilt hög utsträckning som en litteraturtyp vilken riskerar att 

överrepresenteras bland det gallrade materialet. Vidare finner denne att gallring skapar 

luckor i författarskap och att detta på sikt kan leda till att enskilda titlar blir allt svårare 

att få tag på via fjärrlån och dylikt. Vederbörande uttrycker även frustration över att 

vissa avdelningar måste gallras kontinuerligt trots att redan existerande material ännu 

inte sett ett enda utlån. Denne omnämner här särskilt lyrikavdelningen, vilken beskrivs 

som i stort sett helt negligerad, och identifierar nyutkommen lyrik författad av icke 

namnkunniga diktare som den mest utsatta i gallringssammanhang. 

 

Skönlitteraturansvarige upplever att beståndsutvecklingen i viss utsträckning påverkas 

av en mer övergripande tidsanda. Sådan, menar denne, kan uppmuntra till såväl 

sparande som mer omfattande gallring. Men då anser vederbörande att det är viktigt att 

ta ett steg tillbaka och istället relatera gallringsförfarandet till institutionens uppdrag och 

ansvarsområde vad beträffar sådant man har i uppgift att tillhandahålla, detta i syfte att 

tillvarata sådant material som faller under folkbibliotekets ansvar och för att se till att 

stoff som faller under depåbiblioteket i Umeå och Kungliga Bibliotekets ansvar inte 

upptar hyllutrymme avsett för mer lokalt betingat material. 

 

Facklitteraturansvarige resonerar kring hur en allt större mängd titlar, främst inom 

skönlitteraturen, med tiden erhåller klassikerstatus och vad detta kan få för 

konsekvenser för gallringsprocessen. Denne finner det problematiskt att sådana titlar 

ges något slags företräde i bokbestånden, emedan nyare författarskap tvingas stryka på 

foten och anser att i ett scenario av dylik natur blir folkbibliotek mer att likna vid 

bokmuseum eller -arkiv. 

 

Frågan rörande användares önskemål beträffande bokbeståndets innehåll och i vilken 

utsträckning bibliotekarierna anser att man kan såväl tillmötesgå som bortse från dessa 

genererade blandade resonemang. Bibliotekschefen åberopade de politiska riktlinjer 

som betonar tillmötesgående gentemot användarnas önskemål och uppfattar det som att 

man är mer liberal med vad man tillhandahåller jämfört med tidigare. Denne tillägger 

även att användare oftast uppvisar förståelse för att vissa titlar har valts att ej inkluderas 

i beståndet och att en webbenkät utförd i november 2009 uppvisade, även om 

deltagarantalet var lågt, utbredd belåtenhet beträffande bibliotekets bestånd i största 

allmänhet. Samtliga intervjudeltagare tycks uppfatta det som att användare överlag är 

relativt omedvetna om gallringsprocessen vid biblioteket och att deras huvudsakliga 

kontakt med företeelsen inskränker sig till försäljning av utgallrat material, vilken 

skönlitteraturansvarige upplever är uppskattad bland användarna. 

 

Skönlitteraturansvarige yrkar på nödvändigheten med att bortse från önskemål att 

behålla vissa titlar med jämna mellanrum för att beståndet inte skall stagnera, emedan 

facklitteraturansvarige uppvisar en viss kluvenhet på så vis att denne ställer sig 

tvekande till gallring av litteratur som genererat höga utlån trots att den inte uppfyller 

vad man på biblioteket finner vara goda kvalitetskriterier samtidigt som vederbörande 

finner det problematiskt att motivera magasinering av dylikt material vars utlånsstatistik 

dalat. 

 

De intervjuade bibliotekariernas uppfattningar kring vad de finner lättare att gallra 

överlappar till viss del varandra. Bibliotekschefen omnämner litteratur inom 

samhällsvetenskaps- och geografiavdelningarna som förhållandevis oproblematisk att 

gallra, till följd av aktualitetskriterier vad gäller nya upplagor och dylikt, ett resonemang 
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som går igen hos facklitteraturansvarige som också hänvisar till geografiavdelningen 

men även till inaktuell facklitteratur i största allmänhet som relativt lättgallrad. 

Bibliotekschefen anser även lagtexter, vilka denne menar måste hållas uppdaterade, 

vara lätta att gallra. Vederbörande pekar vidare ut deckare som lättgallrade, då deras 

utlånsstatistik sjunker efter en tid och eftersom vederbörande finner deras artistiska 

meriter bristfälliga. 

 

Både skön- och facklitteraturansvarige upplever vissa skönlitterära titlar relativt 

lättgallrade. Facklitteraturansvarige formulerar sig på följande vis:  
 

”Det är egentligen det jag sagt också, det här, ja, facklitteratur som tappat sin aktualitet, den är lätt att 

gallra. Inga problem. Även skön- som man känner att det här är färskvara, det tycker jag inte är några 

problem att gallra den heller. Eller supersmal skönlitteratur som har några år på nacken och har få 

utlån, inga problem heller.” - Facklitteraturansvarige 

 

Dock uppvisar skönlitteraturansvarige medvetenhet om riskerna i ett sådant 

gallringsförfarande då skönlitteratur av det slag citatet berör kan komma att 

uppmärksammas i samband med prisutdelningar och dylikt. Denne omnämner även 

slitna exemplar som lättgallrade, emedan facklitteraturansvarige talar om litteratur 

denne bedömer vara färskvara och exemplifierar med deckare. 

 

Vad man finner svårare att gallra spretar mer mellan deltagarna. Bibliotekschefen anser 

lyrikhyllan svårgallrad, då denne ej upplever sig själv som särskilt bevandrad inom 

genren ifråga och därmed har svårt att bedöma vilka titlar som är lämpliga att gallra. 

Lokalsamlingen gallras i regel inte, men om ett exempelvis bedöms oläsbart och 

omöjligt att restaurera finner man det tvunget att gallra. Vederbörande exemplifierar 

med kokböcker och böcker om stickning som svåra att gallra, eftersom denne menar att 

recept och stickbeskrivningar är tidlösa, om än trendberoende, varför magasinering 

funnes vara en mer lämplig åtgärd. Slutligen talar denne om biografier som en 

svårgallrad kategori, då vederbörande upplever dessa besitta en slags tidlöshet, men 

understryker nödvändigheten i att gallra sådan litteratur till följd av att man köper in 

mycket biografier. 

 

Skönlitteraturansvarige omnämner litteratur av erkända författare med stor utgivning 

och som efterfrågas i hög utsträckning av användarna som svårare att gallra, men 

påkallar samtidigt nödvändigheten i att gallra bland dessa då denne ej finner det rimligt 

att dessa upptar merparten av det tillgängliga hyllutrymmet. 

 

Facklitteraturansvarige ställer sig tveksam inför att gallra skönlitteratur som tilltalar ett 

smalare klientel men vars författare är relativt välkänd, då denne upplever att sådana 

besitter potential för att eventuellt bli pristagare. Denne finner även i motsats till 

bibliotekschefen samhällsvetenskaplig litteratur svårare att gallra och nämner mer 

specifikt teoretiskt inriktad litteratur, vilket vederbörande finner besitta en högre 

varaktighet, samt vissa debattböcker vars ämnesinnehåll visat sig intressera över längre 

perioder, något vederbörande dock menar är svårt att bedöma på rak arm. Medicinsk 

litteratur tycks betraktas av denne utifrån ett mer blandat perspektiv, då tillskottet av 

nya upplagor inom ämnet bidrar till att förenkla gallringsarbetet, men samtidigt finner 

vederbörande att vissa titlar uppvisar en varaktig popularitet vilket då gör det svårare att 

bedöma lämpligheten i en eventuell gallring, i synnerhet om titeln är ålderstigen men 

om det samtidigt inte utkommit ny upplaga.    
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5.1.4 Kulturrådsböcker 

 

Uppfattningar gentemot frågan hur man prioriterar mellan kulturrådsböcker, egenvald 

inköpt litteratur och titlar inköpta på efterfrågan förefaller vara mångbottnade. 

Bibliotekschefens resonemang indikerar en viss ansvarskänsla för att folkbibliotek 

uppfyller det statliga påbud att dessa böcker skall komma användarna till gagn, men 

denne betonar samtidigt att man gör bedömningar utifrån enskilda titlar. Samtliga 

respondenter beskriver hur man avsatt en särskild hylla där dessa böcker placeras. 

Allteftersom nya försändelser kommer tittar man på redan existerande titlars utlån och 

avgör på så vis huruvida dessa skall införas i det övriga beståndet eller ej. 

Bibliotekschefen förtäljer att böckerna redan vid uppsättning registreras och görs 

sökbara, och uppskattar att nio av tio titlar integreras i det ordinarie beståndet och söker 

på så vis illustrera att i gallringshänseende gör man ingen åtskillnad på böckerna med 

avseende på deras ursprung, utan bedömningar görs utifrån varje enskild titel och 

vederbörande upplever det som att kulturrådsböckerna på det hela taget utgör en 

tillgång för biblioteket. 

 

Skönlitteraturansvarige lägger mer tonvikt på kulturrådsböckernas villkorliga vistelse på 

biblioteket och understryker att dessa böcker inte skall uppta hyllutrymme på bekostnad 

av att man gallrar ut sådant som användarna efterfrågat, utan de måste uppvisa ett värde 

för bibliotekets användare för att stärka sin position inom beståndet. 

 

Facklitteraturansvarige tillägger att det bedrivs en gallring bland kulturrådsböckerna 

redan innan de sätts upp på sin särskilda exponeringshylla och att man i denna plockar 

bort sådant som bedöms generera obefintligt intresse från användarnas sida. 

Kulturrådsböckerna förses även med en särskild stämpel för att de lätt skall kunna 

identifieras vid gallring. Om dessa uppvisar få utlån samtidigt som det fastslås att de ej 

vare sig är egenhändigt utvalda eller inköpta på efterfrågan så ökar sannolikheten att de 

gallras. Denne upplever att efterfrågad litteratur och sådan man själva valt att köpa in 

ofta sammanfaller och gör således ingen betydande distinktion mellan dessa, även om 

vederbörande bedömer att litteratur inköpt på efterfrågan tenderar att gallras tidigare än 

egenvalt inköpt dito. 

 

 

6. Analys och diskussion 
 

Analysen kommer att redovisas efter följande modell: Varje underrubrik återkopplar till 

en av de fem dimensioner som presenterades i teorikapitlet. Inom varje rubrik kommer 

utsagor från både intervjuer och tidigare forskning jag bedömt anknyter till dimensionen 

i fråga granskas, diskuteras och kopplas till de facetter som artikulerats för densamma.  

 

 

6.1 Strategi 
 

Det kan upplevas bekvämt att efter en inledande granskning av intervjuresultaten sluta 

sig till att subjektiv gallring dominerar, till följd av de många nyanserande utsagor som 

delges gentemot olika litteraturtyper, men det ger nödvändigtvis inte en rättvisande bild 

av gallringsförfarandet. Det som talar för det subjektiva gallringsförfarandet är 
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återkommande betoning på individuella bedömningar av enskilda titlar och 

framlyftande av undantagsfall gentemot de kriterier som återfinns i medieplanen. 

Exempelvis åberopar bibliotekschefen och skönlitteraturansvarige försiktighet vid 

gallring av barn- och ungdomslitteratur, medan facklitteraturansvarige hänvisar till att 

överväga magasinering istället för gallring av ålderstigen facklitteratur som dock 

uppvisar högt antal utlån. Att man i medieplanen har ställt upp fyra mer övergripande 

kriterier (skick, inaktualitet, dubbletter, avsaknad av utlån) samt att de olika utsagorna 

åberopar dessa vittnar dock, i min mening, om att inslag av objektiv gallring 

genomsyrar betydande delar av gallringsarbetet. Möjligen kan det uppfattas som att 

gallring av facklitteratur överlag bedrivs mer objektivt till följd av aktualitetskriteriets 

betydelse för sagda avdelning, emedan skönlitteratur, som av deltagarna tycks betraktas 

som mer tidlös, generellt upplevs kräva mer individuella bedömningar och således 

gallras efter mer subjektiv modell. Statistisk gallring förefaller, i min bedömning, 

förekomma minst vid mitt undersökta bibliotek, då utlåningsstatistik anges som viktig, 

men ej avgörande. Jag finner att denna bedömning stärks av bibliotekschefens 

poängterande av att tillhandahålla litteratur i beståndet som inte nödvändigtvis genererar 

stora mängder utlån, men som man finner besitta hög kvalitet. Ett undantag kan dock 

skönjas: Kulturrådsböckerna. Dessas fortsatta vistelse vid biblioteket tycks i betydande 

utsträckning bero på hur pass stort antal utlån de genererar, vilket talar för ett statistiskt 

gallringsförfarande gentemot dessa. Dock finner jag behandlingen av sagda böcker mer 

komplex, då det framkommer att de förses med särskild stämpel, en möjlig indikation 

på ett mer kollektivt betraktande av kulturrådsböcker, samtidig som man vidhåller att 

man granskar varje exempelvis för sig. Kulturrådsböckerna behandlas således, i min 

bedömning, efter en blandning av objektiv, subjektiv och statistisk gallring, där det är 

problematiskt att identifiera vart tyngdpunkten ligger. 

 

Resultaten som lyfts ifrån Ann Östmans studie finner jag uppbära ett flertal likheter, 

men också vissa skillnader. Individuella bedömningar av enskilda böcker betonas även 

här som viktigt, samtidigt som utformning av gallringskriterier uppges vara avhängiga 

enskilda bibliotekariers intresse, två faktorer som kan tyckas vittna om subjektiva 

element i gallringsförfarandet. Att hennes respondenter poängterar mer översiktlig 

granskning av kataloger, samt att dubbletter, inaktuellt och (särskilt återkommande) 

slitet material tycks uppfattas som mer eller mindre givna gallringskandidater kan dock 

tjäna som en indikation på att dessa understryker vikten av ett objektivt förhållningssätt 

till sina samlingar vid gallring. Sådant balanseras dock av utsagor som skvallrar om att 

man ogärna gallrar slitet material som bedöms svår- eller oersättligt, varvid ett mer 

subjektivt gallringsförfarande gör sig påmint. Även bland Östmans respondenter 

omtalas utlåningsstatistik som viktig, men ej fällande, för gallringsbeslut,
70

 vilket, enligt 

min bedömning, minskar indikationerna på att gallring vid svenska bibliotek 

huvudsakligen bedrivs efter statistisk modell. Den tidigare forskning som bedrivits 

kring kulturrådsböcker bjuder på en mer nyanserad bild av hur dessa behandlas. 

Emedan Maria Jonassons undersökta bibliotek uppvisar dels objektiva inslag i det 

avseendet att dessa böcker ofta gallras efter ett och samma kriterium: Utlån.
71

 
72

 
73

 
74

 

Subjektivt förfarande kan skönjas i att enskilda böcker utgallras redan innan de åkt upp 
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på hylla,
75

 samtidigt som statistisk gallring tycks spela betydande roll då 

kulturrådsböckers värde tycks mätas i just de antal utlån som genereras. Joakim 

Granlund och Jonas Ståls studie finner jag dock utgör ett intressant undantag så till vida 

att dessa böcker tycks likställas med det övriga beståndet, då det ofta bedrivs gallring 

inom detta för att frigöra utrymme för försändelser av kulturrådsböcker.
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 Graden 

av objektivt respektive subjektivt gallringsförfarande berörs dock inte närmare och blir 

därmed problematisk att uttala sig om, intressant är dock avsaknaden av betoning på 

utlånens betydelse. Slutligen uppvisar Slotes gallringsstrategi, såvitt jag bedömer det, en 

blandning av objektivt och statistiskt gallringsförfarande, då antal utlån blir fällande för 

gallringsbeslut för samtliga titlar i det ordinarie beståndet,
79

 vilket kan sägas skilja sig 

markant från de svenska utsagorna kring gallringsförfarandet ovan. Subjektivt 

gallringsförfarande bedöms inte stå högt på dennes agenda, eftersom han uppvisar 

uttalad skepsis gentemot enskilda bibliotekariers möjligheter att fatta omdömesfulla 

gallringsbeslut genom granskning av enskilda titlar.
80

  

 

 

6.2 Bakgrund 

 

De riktmärken man legitimerar gallringspraxis utifrån förefaller vid mitt studerade 

bibliotek balansera mellan facetterna jag valt att benämna som stat och civilsamhälle, 

dock ej helt utan undantag. Det är intressant att notera att de politiska riktlinjer som 

åberopas i utsagorna dels illustrerar att bibliotekarierna finner dessa viktiga att visa 

hänsyn till, samtidigt som riktlinjen i detta fall understryker användarnas möjligheter att 

påverka beståndet. Möjligen får civilsamhällets betydelse viss betoning, då samtliga tre 

deltagare talar om vikten av lokalkännedom i arbetet med att utveckla beståndet. 

Samtidigt är inte marknadsfacetten helt frånvarande, vilket kan exemplifieras i skön- 

och facklitteraturansvariges resonemang kring att det är relativt oproblematiskt att gallra 

skönlitterärt material som ej genererar utlån, även om den dämpas av bibliotekschefens 

resonemang kring vikten av att tillhandahålla litteratur som inte nödvändigtvis genererar 

höga utlån. Bilden blir dock mer splittrad vad gäller kulturrådsböckerna. Emedan 

bibliotekschefen poängterar det statliga påbudet att dessa böcker skall komma 

användarna till gagn, anser skönlitteraturansvarige att dessa titlar måste uppvisa ett 

värde för användarna, samtidigt som facklitteraturansvarige delger att litteratur som 

man bedömer ej kommer tilltala användarna gallras redan innan de sätts upp på hylla. 

Slutligen så gallras de titlar som ställs upp bland kulturrådsböckerna efter huruvida de 

finnes generera tillräckligt antal utlån eller ej och således blir det svårt att uttala sig om 

vilken av de tre facetterna som väger tyngst beträffande dessa böcker. 

 

Vad som blir särskilt tydligt vid granskning av tidigare forskning är frånvaron av 

hänvisningar till statliga eller kommunala direktiv vid legitimering av gallringspraxis. 

Därmed dock inte sagt att de ej existerar, snarare kan detta bero på de olika studiernas 

forskningsfrågor och att politiska direktivs betydelse för rådande praxis intar en mer 

underliggande position inom dessa.  
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 Vad som däremot framkommer, bland Östmans respondenter, är återigen 

understrykande av vikten av god lokalkännedom för att fatta lämpliga gallringsbeslut,
81

 

vilket står i kontrast till Slotes misstro till att sådan kunskap överhuvudtaget kan 

uppnås.
82

 Att två av hennes respondenter finner att gallring gynnar cirkulationen inom 

beståndet,
83

 vilket även Slote anser,
84

 kan sägas indikera ett visst marknadsperspektiv 

gentemot det egna beståndet. Vidare tycks utsagorna i Jonassons material beträffande 

kulturrådsböckerna pendla mellan civilsamhälls- och marknadsfacetten med tanke på de 

uppfattningar som framförs att dessa böcker upptar hyllutrymme bibliotekarierna 

uppfattar som avsedda för litteratur efterfrågad av användarna,
85

 eller att vissa titlar 

gallras redan innan de placeras på hylla då de anses omöjliga att låna ut,
86

 samt 

återkommande praxis att mäta kulturrådsböckers värde i antal utlån de genererar.   

 

 

6.3 Funktioner 
 

Samtliga deltagare vid mitt undersökta bibliotek hänvisade till den estetiska funktion 

gallring fyller i det att man gallrar slitet material i syfte att hålla beståndet inbjudande 

och attraktivt för användaren. Samtidigt kan den funktion i att gallring frigör utrymme 

på hyllorna enligt utsago verka i såväl mer utpräglat instrumentell betydelse på så vis att 

det bereds utrymme för skyltning i syfte att underlätta orientering för användaren som i 

en mer estetisk riktning i det avseendet att man finner att den bidrar till ett mer visuellt 

tilltalande bestånd. Dock kan även ett inslag av tvång infinna sig i den instrumentella 

funktionen gallring fyller, då samtliga deltagare betraktar utrymmesskälet som 

oundvikligt, och således bedöms möjligen den instrumentella funktionen mer som 

nödvändig än utvecklande för beståndet. I kontrast står, såvitt jag bedömer det, den 

aktualiserande funktionen, då deltagarna (i synnerhet i facklitteraturens fall) tillskriver 

gallring en uppdaterande funktion. Även skönlitteraturen tycks bedömas som 

aktualiserbar i vissa avseenden, trots utsagor om dess upplevda tidlöshet gentemot 

facklitteraturen. Detta då bibliotekschefen omtalar bl.a. deckare som en litterär 

färskvara vilken då den minskar i utlån finnes rimlig att gallra i syfte att ersätta med mer 

nyutkommen dito. Skönlitteraturansvariges utsaga kring att äldre skönlitteratur 

successivt får ge vika för yngre sådan kan även uppfattas som en indikation på att 

litteratur av sagda slag ej betraktas som immun mot aktualiseringskrav. Slutligen finner 

även jag att facklitteraturansvariges resonemang kring hur gallring kan bidra till att 

motverka av användaren upplevd stagnation hos beståndet står med ena foten i 

aktualiseringsfunktionen, samtidigt som det mer kontinuerligt uppdaterade beståndet då 

antyds te sig mer inbjudande för användaren och således ges en estetisk funktion. 

 

Även Östmans respondenter förefaller betrakta den instrumentella funktionen hos 

gallring av utrymmesskäl som ett nödvändigt ont, samtidigt som dock en av hennes 

respondenters resonemang kring nödvändigheten av gallring även i ett scenario där 

obegränsat utrymme finns att tillgå understryker gallringens fortsatt aktualiserande 

funktion, både för daterad facklitteratur och ålderstigen skönlitteratur.
87

 Den 
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aktualiserande funktionen framhävs ytterligare i hennes material av de respondenter 

vilka finner att gallring ökar omsättningen inom beståndet,
88

 vilket är i linje med Slotes 

ovan redogjorda resonemang. Det är intressant att notera att såväl Slote, ett antal av 

Östmans respondenter samt Sara Appelqvists och Elin Boardys informanter är inne på 

ett likartat instrumentellt spår då de påtalar vikten av att gallra i syfte att bereda plats för 

exempelvis skyltning.
89

 
90

 
91

 Att sedan utgallring av slitet material förefaller 

förhållandevis utbrett hos Östmans respondenter kan tjäna som en indikation på 

erkännande av den estetiska funktionen.
92

 Även Slotes resonemang kring att välgallrade 

hyllor ter sig inbjudande för användaren kan sägas vittna om det estetiska inslaget. Han 

är dock samtidigt inne på ett mer instrumentellt spår när han vidhåller vikten av att 

gallra i syfte att motverka behovet av dyra utbyggnader och frigöra utrymme för teknisk 

apparatur (datorer etc.).
93

 Slutligen tillägger Sara Appelqvists och Elin Boardys 

informanter en instrumentell funktion, då dessa enligt utsago gallrar för att motverka 

bristande aktualitet inom det egna beståndet.
94

 

 

 

6.4 Mål 
 

Det har i det insamlade intervjumaterialet varit påfallande få utsagor som jag finner har 

betonat frigörelsefacetten i denna dimension. Detta kan dock ha sin förklaring att 

emedan jag i mina intervjuer berört såväl kvalitet som exponering, har frågor 

beträffande beståndets mångfald inte uttryckligen behandlats i varken de nedtecknade 

intervjufrågorna (se bilaga nedan) eller eventuella följdfrågor som uppstod under 

intervjutillfällena. Därför bör vissa reservationer uttryckas vad gäller förekomsten av 

olika utsagor och hur pass representativa de är för alla dem tänkbara mål man finner att 

gallring gynnar. Såsom jag uttolkat det kan dock vissa indikationer skönjas som 

skvallrar om bildningsfacettens betydelse i resonemangen kring vikten av att 

tillhandahålla de mest uppdaterade utgåvorna inom fackbeståndet, eller 

bibliotekschefens betoning på att ansvara för att litteratur tillhandahålls som kanske inte 

genererar särskilt höga utlån men som bedöms uppvisa god kvalitet. Denna uppfattning 

kan, i min mening, även återspeglas i dennes och facklitteraturansvariges 

förhållningssätt till deckare, vars upplevda avsaknad av betydande litterära kvaliteter 

bidrar till en förhållandevis frekvent gallring av materialet ifråga. Jag finner även 

resonemanget återkomma i bibliotekschefens understrykande av att konsultera 

sambindningslistorna, samt i skön- och facklitteraturansvariges användande av olika 

pristagare som riktmärke för kvalitet, även om detta dämpas av skönlitteraturansvariges 

poängtering av att sådant stoff inte obehindrat får tränga ut icke-prisbelönade titlar. 

Huruvida gallringen gynnar synliggörandet av ny litteratur är, i min bedömning, en inte 

helt motsägelsefri fråga, med tanke på bibliotekschefens hänvisning till särskild 

exponeringshylla och att äldre och yngre litteratur således inte tävlar om användarnas 

intresse. Dock kan skönlitteraturansvariges utsaga kring att äldre litteratur med tiden 

trängs ut av yngre dito och facklitteraturansvariges resonemang kring att gallra i syfte 

att förebygga att beståndet betraktas som statiskt av användaren tjäna som indikationer 
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på att den synliggörande facetten har en indirekt påverkan på beståndet. Det enda 

inslaget av den frigörande facetten hos deltagarnas utsagor jag kan skönja är 

bibliotekschefens uppfattning att kulturrådsböckerna tillför beståndet ett litterärt 

innehåll som annars kanske inte inköpts. Dessa titlar kan även sägas präglas av den 

synliggörande facetten på så vis att allteftersom nya försändelser kommer gallras det 

eventuellt ut enskilda exemplar för att exponera nyanlända dito. 

 

De uppgifter som kan skönjas rörande måldimensionen i tidigare forskning finner jag 

förhållandevis knapphändiga. Bildningsfacetten förefaller tydligast förekommande hos 

Östmans respondenter och deras betoning på att hålla främst facklitteraturen 

uppdaterad, i syfte att tillhandahålla aktuella rön.
95

 Sara Appelqvists och Elin Boardys 

informanter finner att gallring av äldre skönlitteratur kan nyttjas för att exponera yngre 

dito, men de uppvisar samtidigt en viss skepsis mot att enbart tillhandahålla nyare 

stoff,
96

 varför deras tillämpning av den synliggörande facetten möjligen är att betrakta 

som mer pragmatisk inriktad. De uppgifter som står att finna om kulturrådsböckerna i 

Jonassons text bär vissa likheter med de jag själv samlat in, dels då en respondent 

betonar det frigörande inslaget i att kulturrådsböckerna breddar utbudet inom 

beståndet,
97

 men även eftersom det finns vissa indikationer på att exponering av dessa 

titlar i särskild hylla, där förhållandevis outlånat material gallras ut för att synliggöra 

nya försändelser, är en relativt återkommande företeelse.
98

 
99

 

 

 

6.5 Yrkesroll 
 

Jag finner att resultaten från de utförda intervjuerna ger ett splittrat intryck beträffande 

bibliotekariernas perspektiv gentemot den egna yrkesrollen. Bibliotekschefens 

uppfattning att gallring orsakar luckor i författarskap kan uttolkas som ett uttryck för ett 

kulturförmedlande perspektiv, då kompletta författarskap förefaller önskvärda att 

tillhandahålla för användaren. Samtidigt kan skönlitteraturansvariges utsaga kring att 

erkända författare inte skall särbehandlas på mindre namnkunnigas bekostnad bedömas 

motsäga ett sådant perspektiv, vilket kan indikera ett mer kulturstöttande perspektiv så 

till vida att man söker upprätthålla ett diversifierat bestånd. Detta kompliceras dock 

ytterligare av skön- och facklitteraturansvariges bedömning att förhållandevis smal 

skönlitteratur som uppvisar få utlån är relativt lättgallrad, vilken såvitt jag bedömer det, 

talar för kulturnavigatörens lyhördhet för utlån och efterfrågan, vilket även kan sägas 

om förhållningssättet mot deckarlitteraturen. Sådana uppgifter bör dock ses i ljuset av 

utsagor som understryker att utlåningsstatistik, om än viktig, inte är fällande för 

gallringsbeslut. Att det samtidigt ges uttryck för bekymmer kring att litteratur som 

deltagarna finner vara av smalare art eller tillhörande vissa avdelningar (exempelvis 

lyriken) överrepresenteras vid gallring kan i min bedömning betraktas som indikation på 

motsättningar mellan att tillhandahålla sådant stoff som bedöms intressera användarna 

och sådant som breddar beståndets litterära mångfald. I synnerhet om man noterar 

bibliotekschefens resonemang kring att tillhandahålla litteratur som inte nödvändigtvis 

genererar höga utlån men som finnes uppvisa god litterär kvalitet. De poängterar 

politiska riktlinjer som fastställer att man skall tillgodose användarnas önskemål, 
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samtidigt som vissa utsagor dels understryker vikten av att emellanåt bortse från sagda 

önskemål för att motverka stagnation inom beståndet och dels uppfattar det som 

problematiskt att låta beståndsutvecklingen påverkas uteslutande av efterfrågan. Att en 

given titel erhållit pris av något slag kan bidra till att man undviker att gallra den för en 

tid framöver, men samtidigt åberopas en upplevd ökande mängd verk som erhåller 

någon form av klassikerstatus och att bibliotek omöjligt kan tillhandahålla enbart dessa. 

Denna kluvenhet kan, enligt min bedömning, även skymtas i arbetet med 

kulturrådsböckerna, där deltagarna å ena sidan tycks finna att dessa titlar erbjuder en 

välkommen innehållsmässig bredd, samtidigt som de utifrån utlånsstatistik måste 

uppvisa ett värde för bibliotekets användare. 

 

Jag finner förekomsten av uppgifter som relaterar till yrkesrollen i den tidigare 

forskningen vara knapphändiga. Det förekommer, såvitt jag uttolkar det, inga utsagor 

som lutar åt det kulturförmedlande perspektivet, men det kan återigen vara avhängigt de 

frågeställningar dem berörda forskarna granskat sitt material utifrån och de urval de 

bedömt nödvändiga att avgränsa sig inom snarare än att sådant perspektiv icke existerar. 

Således blir det nödvändigt att framhålla vissa reservationer för vilka eventuella 

slutsatser som kan dras utifrån nedanstående material.  

   

Eftersom gallring i syfte att öka omsättning av tryckt material finnes rimlig bland vissa 

av Östmans respondenter kan inslag av kulturnavigatörens perspektiv skönjas. Detta 

balanseras dock av utsagor från de respondenter i hennes material som betraktar 

utlånsstatistik som viktigt, men ej fällande för gallringsbeslut.
100

 Att Sara Appelqvists 

och Elin Boardys informanter ger uttryck för en viss frustration över användares 

huvudsakliga intresse för nyare skönlitteratur på bekostnad av äldre, vilken de finner 

viktig att folkbibliotek tillhandahåller,
101

 skulle kunna uttolkas som ett kulturstöttande 

perspektiv i det avseendet att de finner det önskvärt att erbjuda användaren material som 

uppvisar förhållandevis stor åldersmässig spridning. Det förefaller rimligt att 

klassificera Slotes resonemang enligt studiens definition för kulturnavigatörs dito, 

eftersom dennes resonemang i största allmänhet är så fokuserade till användning och 

utlån. Slutligen bedömer jag att bland Jonassons respondenter kan huvudsakligen två 

perspektiv urskiljas. En av hennes respondenter finner att kulturrådsböcker kompletterar 

det redan existerade beståndet,
102

 och kan således sägas luta åt ett mer kulturstöttande 

perspektiv, medan de respondenter som poängterar utlån och efterfrågan från 

användarna i samband med dessa titlar mer ger uttryck för en kulturnavigatörs 

perspektiv. 

 

 

7. Slutsats 
 

 

7.1 Gallringsförfarandet 
 

Det förefaller, i min mening, finnas relativt återkommande indikationer för att gallring 

vid svenska folkbibliotek bedrivs efter en blandning av främst objektiva och subjektiva 

strategier, emedan statistisk gallring mer tycks utgöra ett komplement till de två 
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förstnämnda förfaringssätten. Vidare kan vissa tendenser i materialet skönjas till att 

gallra facklitterärt material efter mer objektiv modell till följd av utbredd praxis att 

gallra daterat material och ersätta detta med nyare upplaga. Det är intressant att notera 

hur Slotes resonemang i mångt och mycket går stick i stäv med de framförda av svenska 

bibliotekarier, då han förespråkar ett mer objektivt-statistiskt gallringsförfarande och 

uppvisar en explicit skepsis gentemot subjektiva gallringsmetoder baserade i litteratur- 

och lokalkännedom. Huruvida dennes resonemang är representativa för verksamma 

bibliotekarier vid amerikanska folkbibliotek förtäljer dock inte mitt material. 

 

Kulturrådsböcker tycks vara föremål för särskild gallringspraxis, då utlån förefaller 

spela en mer avgörande roll överlag för deras fortsatta vistelse vid bibliotek. Eftersom 

det förekommer utsagor som vittnar om såväl särskild märkning av dessa titlar som 

individuell granskning av enskilda verk redan vid ankomst finner jag det ej rättvisande 

att tala om en uteslutande statistisk gallring, då sådana inslag kan uttolkas som att de 

faller inom en mer objektiv respektive subjektiv gallringskategori.   

 

 

7.2 Hur motiveras gallringen? Vilken/vilka funktioner tillskrivs den? 
 

De riktmärken man legitimerar gallringsförfarande utifrån tycks i huvudsak pendla 

mellan civilsamhälls- och marknadsfacetten, både vad gäller ordinarie bestånd och 

kulturrådsböckerna. Tonvikt förefaller dock läggas på civilsamhällsfacetten beträffande 

de ordinarie bestånden med tanke på de återkommande hänvisningar till vikten av god 

lokalkännedom som förekommer i de olika utsagorna. Förhållningssättet gentemot 

kulturrådsböckerna, vars fortsatta vistelse vid biblioteken betraktas som avhängig det 

värde de uppvisar för användarna (vilket ofta mäts i utlån), är mer kluven mellan de 

bägge facetterna. Reservationer bör dock återigen framhållas för frånvaron av 

statfacetten hos olika utsagor inom den tidigare forskningen, då ingen av de studerade 

har ett uttalat fokus på politiska direktiv. 

 

Vad gäller gallringens olika upplevda funktioner är det svårt att tala om en eller ens två 

som dominerar, i synnerhet eftersom det insamlade materialet uppvisar relativt tydliga 

indikationer på att dessa funktioner bedöms påverka varandra. Exempelvis uppfattas 

den instrumentella funktionen (gallring i syfte att bl.a. bereda plats för skyltning) gynna 

den aktualiserande funktionen (gallring i syfte att hålla beståndet uppdaterat), vars roll i 

att motverka upplevd bristande aktualitet inom beståndet enligt vissa utsagor fyller en 

estetisk funktion (gallring i syfte att tillhandahålla ett inbjudande bestånd), som med sin 

återkommande betoning på att gallra ut slitet material kan sägas uppbära vissa 

instrumentella drag. Möjligen kan vissa tendenser till att den aktualiserande funktionen 

väger tyngre gentemot facklitteraturen skönjas, emedan de estetiska och instrumentella 

funktionerna åberopas i samband med samlingarna som helhet. Slutligen är det även 

intressant att notera att svenska utsagor och Slotes resonemang beträffande denna 

dimension ofta sammanfaller, då även den senare förefaller identifiera funktioner hos 

gallring som sträcker sig över samtliga tre facetter. 

 

Även om uppgifter inom tidigare forskning kring vilka mål man finner att gallring 

gynnar är förhållandevis tunnsådda kan ändå vissa indikationer skönjas. Exempelvis 

förefaller bildningsfacetten väl synlig i såväl intervjumaterialet som tidigare studier och 

då i synnerhet i de utsagor där vikten av att gallra facklitteratur i syfte att tillhandahålla 

de senaste upplagorna, även om den också förekommer i samband med skönlitteraturen, 
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dock endast i intervjumaterialet. Jag finner det intressant att notera att frigörelsefacetten 

främst kan skönjas i samband med kulturrådsböcker på så vis att somliga upplever att de 

breddar beståndet innehållsmässigt och därmed anser sig ha identifierat ett legitimt skäl 

att bereda utrymme för dessa. Den synliggörande facetten tycks i regel inte betraktas 

som ett självändamål i sig, utan snarare förefaller bibliotekarier anse att gallring av 

äldre stoff i syfte att exponera det nyare bedrivs eftersom användare annars riskerar att 

uppfatta beståndet som mindre aktuellt. Dock finns indikationer på att den 

synliggörande facetten finnes mer berättigad vad gäller kulturrådsböcker, då utsagor 

talar om att dessa gallras i syfte att synliggöra nya försändelser. 

 

 

7.3 Möjligheter respektive svårigheter gallring upplevs medföra                             

 

Eftersom bibliotekarier, både de jag själv intervjuat och de som får komma till tals i 

tidigare forskning, förefaller ha lättare att identifiera svårigheter med gallring blir mina 

slutsatser beträffande deras yrkesroll avhängiga naturen hos kanske framförallt just de 

svårigheter de kan skönja i beståndsutvecklingsarbetet. Bibliotekschefen jag intervjuat 

illustrerar svårigheterna i följande fundering: 
 

”.. Det är svårt att gallra, därför att man vet inte vad man ska gallra, jag har inte läst dem. Finns 

ingenting att fästa i, alltså, ska man gå på omslaget? Fula omslag? Ska vi gallra.. alltså, det där är 

jättesvårt, fast det kan tyckas enkelt, därför att det är ingen som vill ha dem, men det är lika svårt. 

Och.. lättare att gallra deckare till exempel, tycker jag, därför att mycket är, liksom, färskvara hela 

tiden. I princip samma mord som skrivs om och om igen, så där känner jag inte att vi har något 

nationellt.. eller något ansvar att ha kompletta deckarförfattarskap eller serier, eller vad det nu kan 

vara, så det är lättare, ehm, ja, det är väl det som lättare.. sen är det mycket lättare att tala om vad som 

är svårare.” - Bibliotekschefen 

 

Det är vidare, som tidigare nämnt, svårt att uttala sig om hur pass utbredda 

uppfattningar är som relaterar till det kulturförmedlande perspektivet. Men eftersom det 

förekommer, om än dock endast i intervjumaterialet, reflektioner kring hur gallring 

försvårar tillhandahållande av kompletta författarskap samt ängslan kring att gallra 

litteratur som upplevs besitta potential för att erhålla priser av olika slag, kan det tjäna 

som en möjlig fingervisning om att perspektivet ifråga finns återspeglat (även om det 

aldrig blir dominerande) i de mer bekymmersamma följder man finner att gallring 

medför. Det tycks som att de två andra perspektiven är desto mer återkommande i olika 

utsagor, även om det återigen bör understrykas att uppgifter åskådliggjorda inom 

tidigare forskning är förhållandevis fåtaliga. Upplevda motsättningar beträffande hur 

gallring påverkar balansen inom bestånden mellan såväl mer och mindre erkända 

författare som äldre och yngre stoff, samt omtalandet av kulturrådsböckernas breda 

ämnesinnehåll som något positivt kan sägas illustrera det kulturstöttande perspektivet. 

Samtidigt förefaller det föreligga lutningar gentemot attityder som mer är i linje med 

kulturnavigatörens perspektiv i det att trots poängterande att utlånsstatistik, om än 

viktig, inte nödvändigtvis blir fällande för gallringsbeslut så upplevs det svårt att 

berättiga fortsatt vistelse inom samlingarna för de titlar som ej bedöms generera intresse 

hos användarna, vare sig det rör sig om ålderstigen skönlitteratur eller kulturrådsböcker. 

Det är dock aldrig, i de svenska utsagorna, tal om någon uteslutande efterfrågansstyrd 

gallring likt den Slote presenterar.                
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7.4 Sammanfattning av slutsatser 

 

Sammanfattningsvis tycks det föreligga indikationer på att gallring vid svenska 

folkbibliotek bedrivs efter en blandning av objektiv och subjektiv metod, med vissa 

statistiska inslag. Dock förefaller kulturrådsböcker gallras utifrån ett förfarande som 

inkluderar drag av samtliga tre metoder, dels då bibliotekarier betraktar dessa titlar 

utifrån ett kollektivt perspektiv gentemot det egna beståndet, samtidigt som de i 

återkommande fall synar enskilda titlar redan vid ankomst och dels eftersom utlån ofta 

blir fällande för huruvida dessa böcker stannar inom samlingarna eller ej. 

 

Gallringsförfarande förefaller huvudsakligen legitimeras utifrån vad bibliotekarier kallar 

för lokalkännedom, även om bristande utlån åberopas emellanåt. Just utlån tycks stiga i 

betydelse vad beträffar kulturrådsböckerna, dock gallras även dessa titlar utifrån 

bedömningar kring huruvida de lär ådra sig intresse från de berörda användarna eller ej. 

Hänvisningar till statliga och/eller kommunala direktiv i legitimering av 

gallringsförfarandet är i det insamlade materialet inte särskilt frekventa, men eftersom 

ingen av de tidigare studier jag lyft fram här har ett explicit fokus på politiska riktlinjers 

betydelse för praxis bör man kanske inte helt utesluta deras eventuella inflytande 

gentemot hur gallringsprocessen utformas. Gallring ges såväl estetiska, aktualiserande 

och instrumentella funktioner i de olika utsagorna. Dock kan en viss betoning skönjas 

gentemot den aktualiserande funktionen i samband med facklitteratur, emedan de två 

övriga funktionerna huvudsakligen relateras till beståndet som helhet. Gallring 

förefaller vidare nyttjas som medel i syfte att säkerställa att de senaste rönen 

tillhandahålls, då dess betydelse för exponering av nyare titlar inom beståndet mestadels 

tycks uppfattas som en nödvändighet för att attrahera användare som man annars 

befarar uppfattar beståndet som mindre aktuellt samt för att belysa nya försändelser av 

kulturrådsböcker. Gallring som medel i syfte att bredda beståndet rent innehållsmässigt 

förefaller ej vara särskilt återkommande, även om det tycks förekomma i viss 

utsträckning i samband med kulturrådsböcker.  

 

Slutligen tycks bibliotekarier identifiera betydligt fler svårigheter än möjligheter 

gallring kan medföra. Dessa förefaller huvudsakligen uppehålla sig kring hur gallring 

påverkar sammansättningen av skönlitteraturen i det avseendet att de finner det svårt att 

balansera mängden litteratur som härstammar från mer respektive mindre namnkunniga 

författare, samt problematik rörande att tillmötesgå efterfrågan från användare att 

inköpa ny skönlitteratur emedan äldre dito successivt upptar en allt mindre del av 

beståndet. Detta samtidigt som de finner det svårt att berättiga svårutlånad litteraturs 

fortsatta vistelse inom samlingarna, vare sig det handlar om det egeninköpt material 

eller sådant som inkommer via försändelser av kulturrådsböcker. Undantag kan 

möjligen anas i förhållningssättet till facklitteratur, vilken de menar ”ger sig själv” i 

gallringssammanhang till följd av det återkommande poängterandet av att hålla sådant 

material uppdaterat med aktuella rön, eller att somliga ser möjligheter i att bredda 

ämnesinnehållet i beståndet vid nya försändelser av kulturrådsböcker. Gallringens 

konsekvenser för sammanhållning av författarskap förefaller ej uppfattas som en central 

fråga i olika utsagor, även om indikationer på att man reflekterar över dylika spörsmål 

förekommer.    
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8. Avslutande reflektioner 
   

Det bör noteras att till följd av studiens hermeneutiskt relativistiska ansats dras mina 

analyser, diskussioner och slutsatser vilka här framförts med en uppsättning möjliga 

reliabilitetsproblem, dvs. skulle någon annan genomföra samma studie igen ett antal år 

framöver, skulle då resultaten bli desamma? Tveksamt, kanske i synnerhet eftersom jag 

haft för avsikt att undersöka uppfattningar som troligen inte enbart är professions- och 

individbundna, utan även tidsbundna. Finner det rimligt att anta att uppfattningar 

gentemot gallring med tillhörande problematik skiftar över tid till följd av mer 

övergripande idémässiga strömningar inom professionen, förändrade teknologiska 

förutsättningar eller politiskt initierade förskjutningar i frågan om folkbiblioteks ansvar 

gentemot tillhandahållande av tryckt material, infallsvinklar vilka falla utanför denna 

studies ramar. 

 

Mer specifika reliabilitetsproblem rör mitt analysredskaps oförmåga att delge den tänkte 

läsaren en fullständigt uttömmande bild av gallringsproblematik. Exempelvis kan här 

nämnas ovanstående bakgrundsdimension med tillhörande stat-, civilsamhälls- och 

marknadsfacetter som i sin nuvarande utformning ej uppfångar legitimering av 

gallringsförfarande utifrån argument som hänvisar till olika kvalitetsprinciper från den 

undersökte bibliotekariens sida. Denna problematik kan med all säkerhet appliceras på 

övriga dimensioner som presenterats och använts ovan, varför det blir viktigt att 

återigen understryka för läsaren att dessa på intet vis är att betrakta som 

slutgiltiga/definitiva på något vis och mycket väl skulle kunna kompletteras med såväl 

ytterligare dimensioner som facetter i framtida liknande studier. 

 

Det kan även framföras befogade synpunkter på redskapets utformning ur 

validitetsperspektiv, dvs. hur pass ”korrekt” det återspeglar gallring med tillhörande 

problematik, så som det upplevs av yrkesverksamma. Exempelvis kan mitt valda fokus 

på just gallringsförfarande och uppfattningar kring detta, med endast flyktigt berörande 

av bokinköps- och litteraturförmedlingsarbete, ge en inkomplett bild av en mer 

övergripande problematik som relaterar till beståndsutveckling. Således finner jag det 

rimligt att anta att denna studie skulle kunna fungera mer nyanserande i det fall att den 

kompletterades med framtida forskning som mer explicit fokuserar på inköp och 

förmedling av tryckta böcker vid folkbibliotek och då möjligen avgränsat till 

yrkesverksammas perspektiv och föreställningar. Vidare kan det diskuteras huruvida de 

yrkesroller jag applicerat på bibliotekarierna ifråga överensstämmer med deras egna 

uppfattning kring denna, återigen eftersom analyserna närmast uteslutande är baserad på 

uppgifter som relaterar till gallringsförfarande. 

 

Ovan framlagda reliabilitets- och validitetsproblem blir möjligen särskilt påtagliga i 

samband med tidigare forskning eftersom jag i mina analyser, diskussioner och följande 

slutsatser valt att integrera sådan med uppgifter åskådliggjorda i min egen empiri: 

Intervjuresultaten. Utsagor i tidigare forskning har granskats med samma analysredskap 

som intervjuerna. Detta tillvägagångssätt för med sig en del problem då jag applicerar 

mina dimensioner på ett material vars avgränsningar inte nödvändigtvis 

överensstämmer med mina egna och följaktligen tecknar en bild av 

gallringsförhållanden där uppgifter av relevans för den egna studien riskerar att saknas. 

Detta kan medföra en skevhet och en ofullständighet i mina analyser och diskussioner, 

då de uppgifter som framlagts i texterna eventuellt endast delger delar av ett 

ursprungligen rikare och mer nyanserat källmaterial. Detta får även konsekvenser för de 
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slutsatser jag dragit, som sålunda blir baserade på ett material av ovan beskrivna slag. 

Jag bedömer det ändock nödvändigt att relatera den egna empirin till uppgifter 

framförda av de som undersökt ämnesområdet innan mig. För att denna studie skall 

kunna utgöra ett bidrag till redan existerande forskning har jag funnit det nödvändigt att 

syna tidigare studier efter samma modell som empirin i syfte att identifiera inslag som 

kan indikera såväl regelbundenheter som skillnader i uppfattningar gentemot gallring 

hos yrkesverksamma bibliotekarier. Detta tillvägagångssätt för tveklöst med sig 

problem av tidigare nämnda slag, men jag bedömer samtidigt att utan att relatera till 

tidigare studier inom ämnet kan min empiri te sig lösryckt ur en vidare 

professionsrelaterad biblioteksforskningskontext.     

 

Det kan vidare förefalla högst diskutabelt om s.k. objektiv gallring överhuvudtaget är 

möjligt att bedriva då definitionen, så som den beskrivs i teorikapitlet, dras med en del 

paradoxer. De s.k. objektiva kriterier efter vilka samtliga titlar i ett givet 

biblioteksbestånd gallras kan i sig själva sägas utgöra ett uttryck för subjektiva normer 

och uppfattningar vilka man funnit det rimligt att använda som måttstock för allt det 

stoff som tillhandahålls. I det avseendet blir således all gallring subjektiv. Distinktionen 

mellan de två förstnämnda gallringsstrategierna dras således vid ett mer kollektivt 

förhållningssätt gentemot de egna samlingarna (objektiv gallring) respektive ett dylikt 

där större hänsynstagande vad gäller enskilda titlars kvaliteter betonas. 

 

Användbarheten hos materialet i denna studie bedömer jag ligga i dess belysande av 

förekommande uppfattningar som specifikt relaterar till gallring och vad för möjliga 

implikationer dessa medför för sammansättningen av tryckt bokmaterial vid främst 

svenska folkbibliotek. För yrkesverksamma kan texten möjligen användas i syfte att 

sätta det egna gallringsförfarande i perspektiv och uppmuntra till diskussion kollegor 

emellan samt ytterligare förkovring, detta i syfte att stärka medvetenhet inför alternativa 

gallringsmetoder och uppmana till reflektion. Det är även min förhoppning att den 

metod med vilken denna studie genomförts kan tjäna som en startpunkt för andra att 

utgå ifrån i fall de önskar undersöka liknande spörsmål som relaterar till gallring och 

kanske även andra aspekter av beståndsutveckling, för att på så vis bidra till en stadig 

ackumulering av ny forskning inom detta fält. På så vis kan jämförelser av framlagda 

uppfattningar och hur de eventuellt skiftar över tid möjliggöras, vilket förhoppningsvis 

kan komma till användning i syfte att kartlägga hur dylika uppfattningar samspelar med 

dito som relaterar till andra delar av folkbiblioteksverksamheten.    
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Bilagor 
 

 

Intervjufrågor 
 

1a. Kan du beskriva hur gallringsprocessen av bokbeståndet går till här på 

biblioteket?  

 

b. Hur ofta gallrar ni? Finner du detta upplägg tillfredställande, eller anser du att 

man skulle behöva gallra oftare/mer sällan? Varför? 

 

c. Efter vad för slags systematik och vilka kriterier gallrar ni ut böcker? 

 

d. I anslutning till vilka andra aktiviteter bedriver ni gallring? 

 

2. Gallras litteratur annorlunda beroende på typ och i så fall hur? Ser kriterierna 

annorlunda ut vad gäller exempelvis skönlitteratur gentemot facklitteratur, eller 

barn- och ungdomslitteratur gentemot litteratur avsedd för vuxna? 

 

3. Finner du att gallringsprocessen huvudsakligen präglas av ekonomiska 

hänsynstaganden, eller spörsmål rörande kvaliteten hos bokbeståndet, eller av någon 

slags balans mellan de båda? Hur upplever du att detta yttrar sig? 

 

4. Vad finner du är giltiga motiv för gallring av bokbestånd vid folkbibliotek och 

vilken funktion finner du att gallring fyller? 

 

5. Anser du det finnas motiv för gallring som är mer problematiska att berättiga i en 

folkbibliotekskontext? Vilka och varför? 

 

6. Graden av nödvändig ämnesexpertis för att kunna bedöma hur nödvändig gallring 

är inom en given avdelning har diskuterats i tidigare forskning. Vilka kunskaper 

anser du nödvändiga för att göra dylika bedömningar på folkbibliotek? 

 

7a. På längre sikt, vilka möjligheter ser du att gallring medför, både för 

bokbeståndet och för biblioteksverksamheten i stort? 

 

b. Svårigheter i ett längre tidsperspektiv? 

  

8. Intervjuer som genomförts i tidigare forskning med folkbibliotekarier angående 

gallring lyfter fram användarperspektivet i det avseendet att man fått erfara uttryck 

för ängslan kring eventuellt borttagande av viss litteratur. I vilken utsträckning anser 

du att hänsynstagande till användarnas önskemål beträffande vad bokbeståndet ”bör 

innehålla” kan visas? 
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    9. Finner du särskilda typer av litteratur.. 

 

a. lättare att gallra? Varför? 

 

b. svårare att gallra? Varför? 

 

10. Det förefaller vara en återkommande uppfattning bland folkbibliotekarier att 

valet kring huruvida man skall prioritera de statligt understödda kulturrådsböckerna, 

de egenvalt inköpta titlarna, eller de köpta på efterfrågan utgör ett komplicerat 

inslag i beståndsutvecklingsarbetet. Vad finner du är rimliga respektive mindre 

rimliga motiveringar i samband med att avgöra vilken slags böcker man skall gallra 

bort ur samlingarna? 

 

11. Man har inom biblioteks- och informationsvetenskapsforskningen gjort 

distinktioner kring boken (den form i vilken ett konstnärligt eller vetenskapligt 

uttryck kan förmedlas) och litteraturen (ett konstnärligt eller vetenskapligt uttryck 

som kan förmedlas genom en rad olika former). Hur finner du att ett framtida 

scenario i vilket det är möjligt att förmedla delar av skön- och/eller facklitteraturen i 

annat än bokform, utan i elektroniskt dito, skulle påverka gallringsproblematiken 

vid folkbibliotek? Vilka möjligheter och svårigheter kan du se att det medför?  

 

 

 

 


