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Abstract: The aim of this master´s thesis is to describe the management of
free Internet resources in three Swedish research libraries. With the
starting point in the increased quantity and importance of these
resources, together with reflections on the change of the concept of
����������, the thesis shows how and to what extent these freely
accessible Internet resources are being integrated in the day-to-day
work with collection development. It also elucidates the problems
with the free Internet resources from the research libraries’ points
of view.

The study is based upon analyses of collection management
literature and qualitative interviews with librarians at the chosen
libraries.

The thesis shows that the research libraries still have not
come very far in their work of integrating the free Internet
resources in their collections. Only one of the examined libraries
mentions the free Internet resources in its collection development
policy, and none of them have worked out routines for how to
manage these resources.

What characterizes the management of free Internet resources
in the examined libraries is a kind of uncertainty of what is possible
to do with them, a fear of the uncontrollable part of the medium,
and an expectant attitude. There are no signs of a fundamental
transformation of collection management, but rather of a cautious
modernization of already existing structures and routines.

The barriers for a more widespread use of the free Internet
resources that were found, are almost identical with those
mentioned in the literature, and consist of institutional inertia as
well as the transient character of Internet resources.
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Biblioteken har ännu inte lärt sig hantera texter på Internet och ger dem inte heller samma
status som tryckta texter.1

The challenge to this generation of librarians is to seamlessly knit together a multiplicity of
formats and access mechanisms into one intellectually cohesive, user-friendly set of
information resources and services.2

Internet och World Wide Web (WWW) fortsätter att skölja över oss med information av
olika slag. För varje dag som går växer Internet och antalet webbresurser blir fler och
fler. I NORDICOMs rapport ����������%�����&�'���(���� �������� hittar man uppgifter
om att antalet värddatorer/servrar för Internet i hela världen ökade från 9,5 miljoner år
1995 till 72,4 miljoner år 2000.3 Användningen av Internet har genomgått en
motsvarande ökning. 1995 använde fyra procent av svenskarna Internet minst en gång i
veckan och 1999 hade den siffran mångdubblats till 42 procent.4

Till skillnad från åren då webben fick sitt stora genomslag, är det knappast längre
någon som tvivlar på dess betydelse. Visserligen kan man fortfarande hitta mycket
skräp på Internet, men också den seriösa informationen har hittat sin självklara plats på
nätet. Det talas allt mer om webbdokumentet som primärkälla och mycket tyder på att
webbresursernas betydelse i rask takt blir allt större, dess status allt högre, acceptansen
och användandet av dem allt mer utbredd.

Frågan är då hur biblioteken ställer sig till denna förändring. Traditionellt sett har
det varit bibliotekets uppgift att samla, ordna, bevara och tillhandahålla dokument av
olika slag. Webbresursernas utbredning och ökade betydelse sätter således en viss press
på biblioteken, att på något vis ta sig an denna relativt nya typ av material.

På många ställen kan man läsa att bibliotekens roll i och med de digitala dokumenten
har blivit än viktigare. Med dagens överväldigande informationsflöde blir behovet av
kvalitetsfilter och selektionsinstanser allt mer påtagligt. Thomas Hylland Eriksen,
professor i socialantropologi vid universitetet i Oslo, skriver till exempel att: ”I denna
situation uppstår ett akut sorteringsbehov. Hur ska man kunna skilja på snus och grus,
väsentligt och oväsentligt, information och desinformation, kunskap och oväsen, när
utbudet av absolut allting är gränslöst”5 och fortsätter ”Behovet av filter, stigfinnare,
organiserande principer blir enormt stort i en sådan tid”.6

Brister i dagens sökmotorer bidrar likaså till detta behov. Vi har väl alla fått
sökresultat från webben som ser ut som oändliga osorterade listor att gå igenom, utan
någon som helst garanti för att den information som eftersöks verkligen finns med.
Venkat Gudivada beskriver i artikeln ”Information Retrieval on the World Wide Web”

                                                
1 Almerud, Peter 2000. %����������!��$����)�*�((������+������(��,���, s 49
2 Demas, Samuel 1994. ”Collection Development for the Electronic Library: a Conceptual and
Organizational Model”, s 72
3 ����������%�����&�'���(���� ��������)��������������������!������� 2000, s 66
4 Ibid s 21
5 Hylland Eriksen, Thomas 2001, -���$���������������)����$$��� ��+��������������������������� �����, s
30
6 Ibid s 31
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sökmotorernas problem med relevansrankning. Han pekar på att dagens sökmotorer
återvinner alltför många dokument, som kanske inte ens är relevanta för sökfrågan, och
att de med sökfrågan bäst överensstämmande dokumenten dessutom ofta hamnar långt
ned i listan av sökresultat.7 Något som varken är särskilt roligt eller effektivt ur
användarens synvinkel. I slutändan måste det också vara just användarnas krav som styr
bibliotekens service och utbud. F W Lancaster och Beth Sandore beskriver i .�� ������
������������������/�$��������������������0������� skälen för att implementera ny
teknik i en organisation, skäl som alla i någon mån utgår från användaren, och som
likaväl skulle kunna användas för att motivera bibliotekens hantering och integrering av
nya dokumenttyper. Några av skälen är:

- att tillgodose ökade krav från användarna
- att förbättra existerande service
- att erbjuda ny service8

Dessutom skulle man kunna tillägga att de fria webbresurserna är just fria, det vill säga
gratis, och att detta skulle kunna vara ett argument för forskningsbiblioteken, att i högre
utsträckning använda sig av dessa resurser. Kostnader för teknisk utrustning, mjukvara,
online-sökningar etc har biblioteken redan tagit en stor del av, och att då inte släppa in
de relevanta och kostnadsfria resurser som finns på nätet i samlingarna verkar
irrationellt.

Med ovanstående i beaktande borde det vara ganska självklart att forskningsbiblioteken
satsar på att välja ut och integrera relevanta webbresurser i sina samlingar. För sina
användares skull, för samlingarnas kvalitets skull, och i förlängningen för sin egen
överlevnads skull. Enligt Lancaster skrev P Johnson redan 1990 om nödvändigheten i
detta. ”Libraries, in their central role as providers and organizers of information, cannot
afford to ignore computer files or approach them in a piecemeal fashion. To do either
places the library at risk of becoming less valuable to and less supportive of the
academic community”.9

Men hur ser det i praktiken ut på svenska forskningsbibliotek? Ursprunget till denna
uppsats är iakttagelser av att anpassningen till de digitala informationsresurserna och
hanteringen av fritt tillgängliga webbresurser fortfarande inte har kommit särskilt långt.
Trots att Internet nu måste anses vara väl etablerat och accepterat och innehåller
mängder av, för forskningsbiblioteken, användbar information.

Vid en snabb undersökning av hur olika forskningsbibliotek tar sig an fritt
tillgängliga webbresurser kan man, via deras webbplatser, se en mängd strategier.
Spridda skurar webbdokument i katalogen, separata ämnesindelade länksamlingar och
ämnesportaler10, eller ibland till och med ett helt eget bibliotek för de digitala
dokumenten.11 Och den övergripande känslan är att man fortfarande inte riktigt har
kommit underfund med hur de fritt tillgängliga webbresurserna ska hanteras, hur
samlingen ska definieras, hur beståndsutvecklingen med hänsyn till de webbaserade
informationsresurserna ska bedrivas.
                                                
7  ”Information Retrieval on the World Wide Web” 1997, s 58
8 Lancaster, F W 1997, .�� �������������������������/�$��������������������0�������, s 1
9 Ibid, s 86
10 I uppsatsen används länksamling som en överordnad term för samlingar av länkar till fria webbresurser
utan hänseende på grad av beskrivning, medan med ämnesportaler avses de av ansvarsbiblioteken
utarbetade samlingarna av kvalitetsbedömda fria webbresurser som också är indexerade och
systematiserade.
11 Se till exempel Göteborgs universitetsbiblioteks digitala bibliotek, www.gu.se/Gdig
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Syftet med denna uppsats är således att beskriva hur hanteringen av fria webbresurser
ser ut på några svenska forskningsbibliotek, samt hur intervjuade bibliotekarier
uppfattar den. Med utgångspunkt i reflektioner kring hur begreppet samling har
förändrats, visar jag hur och i vilken mån fritt tillgängliga webbresurser integreras i det
dagliga beståndsarbetet och i samlingarna. Jag försöker också att komma fram till hur
problematiken kring de fria webbresurserna ser ut ur forskningsbibliotekens synvinkel.

Min förförståelse innan uppsatsarbetets start, med grund i egna iakttagelser och
jämförelser med engelskspråkig forskning på området12 var, som tidigare nämnts, att
arbetet med att integrera webbresurser i samlingarna går ganska långsamt på de svenska
forskningsbiblioteken. Stämmer det, är det därför också intressant att undersöka varför
det tar så lång tid för biblioteken att komma igång med detta arbete.

Uppsatsen bygger på fyra frågeställningar:

1. Hur har begreppet samling förändrats i och med de elektroniska dokumentens
ökade betydelse, och hur uppfattas det av respondenterna?

2. Har samlingsbegreppets ändrade innebörd och webbresursernas allt större
betydelse fått några praktiska följder i forskningsbibliotekens dagliga arbete
med beståndsutveckling? Det vill säga, hur och i vilken utsträckning integreras
fritt tillgängliga webbresurser i beståndsarbetet?

3. Hur motiveras bibliotekens hantering (eller brist på hantering) av fritt
tillgängliga webbresurser?

4. Vilka hinder finns för att integrera de fritt tillgängliga webbresurserna i
forskningsbibliotekens beståndsutveckling?

Den första delen av fråga ett besvaras främst genom litteraturstudier, medan den senare
delen av denna samt frågorna två och tre besvaras genom resultatet från intervjuerna.
Fråga fyra besvaras genom en kombination av dessa källor.

��%�&:�
8������9


Problematiken kring elektroniska och webbaserade informationsresurser är komplex,
och för med sig en mängd frågor och överväganden för biblioteken. När det gäller såväl,
ekonomiska, strategiska och juridiska frågor, som rent praktiska ställningstaganden i det
dagliga arbetet. För att göra uppsatsarbetet hanterbart har jag därför varit tvungen att
göra vissa avgränsningar.

Bland annat har jag valt att inrikta undersökningen på de fritt tillgängliga resurserna
på nätet13. Att inkludera cd-rom och e-böcker har känts mindre intressant, då de till sin
karaktär påminner mycket om tryckta dokument (ej manipulerbara på samma sätt, mer
fysiskt avgränsade, publicerade i den traditionella distributionskedjan etc). Även e-
tidskrifter har jag i möjligaste mån försökt att undvika, då problematiken kring dessa
ofta handlar om licenser, upphandlingar, sammanslutningar i konsortier, nya

                                                
12 I den engelskspråkiga litteraturen kan man hitta både beskrivningar av projekt där webbresurser
integreras i beståndsutvecklingen och praktiska manualer för hur man ska gå till väga, som inte verkar ha
någon svensk motsvarighet. Se till exempel Demas 1995, Gregory 2000, Kovacs 2000, Porter 1999.
13 Se definitionen i avsnitt 2.3
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publiceringsvägar för forskningsrön osv, vilket hade krävt större utrymme än jag har
kunnat erbjuda i denna uppsats.

Något som inte heller berörs i denna uppsats är hur katalogisering av de fria
webbresurserna tekniskt sett går till, eller den angränsande problematiken kring
metadata (Dublin Core) för webbresurser.

Som framgår av uppsatsens syfte är det svenska universitets- och högskolebibliotek
som har undersökts. Folk- och företagsbibliotekens hantering av samma problematik får
därför inte plats i denna studie.

��)��
:9��4���6��43

För att undersöka de digitala och webbaserade informationsresursernas påverkan på
samlingsbegreppet och bibliotekens dagliga beståndsarbete har jag valt att rikta in mig
på svenska forskningsbibliotek, det vill säga universitets- och högskolebibliotek. Trots
att dessa bibliotek har mycket arbete kvar innan de digitala dokumenten har fått en
naturlig plats i beståndsutvecklingen, är det ändå troligt att forskningsbiblioteket, med
tanke på sitt syfte att stödja universitetens undervisning och forskning, har kommit
längre i denna utveckling än folkbiblioteket, och därmed har haft mer att tillföra denna
uppsats.

Tidigare erfarenhet av uppsatsarbete och letande efter respondenter till de
nödvändiga intervjuerna, har lärt mig att det dels kan vara svårt att hitta intresserade
personer, dels att omotiverade respondenter kan vara till mer skada än nytta för
uppsatsen. I urvalsprocessen försökte jag därför att hitta respondenter som ställde upp
frivilligt. För att få tag på motiverade intervjusubjekt skickade jag vid två tillfällen ut en
förfrågan på e-postlistan BIBLIST, som riktar sig till verksamma inom
biblioteksområdet.14 På förfrågan fick jag fem svar (av cirka 3 600 möjliga
prenumeranter vid tillfället för inlägget), varav jag valde ut tre bibliotek. I detta så
kallade bekvämlighetsurval15 föll det sig så turligt att det blev en spridning både av
bibliotekstyp och av bibliotekarietyp, vilket överensstämde bra med Bo Eneroths ord
om den kvalitativa metoden: ”Det gäller alltså att finna så olika exemplar av företeelsen
i så olika naturliga situationer som möjligt”.16 När det gäller både storlek och
ämnesinriktning på biblioteken blev spridningen bra, liksom när det gäller kön, ålder
och erfarenhet hos de intervjuade bibliotekarierna.

De tre huvudrespondenterna blev således:

A. 30-årig bibliotekarie vid litet högskolebibliotek
B. 50-årig chef för förvärvsavdelningen vid stort universitetsbibliotek
C. 30-årig bibliotekarie vid stort universitetsbibliotek av specialbibliotekskaraktär

(det vill säga inriktat på ett enda ämnesområde)

Ett problem vid bearbetningen av materialet från intervjuerna har varit att
intervjun på bibliotek C skiljde sig från de två övriga intervjuerna. Efter starka
önskemål från bibliotekets sida, startade intervjun nämligen som en
gruppintervju, med fyra deltagare. För att inte riskera att biblioteket skulle dra sig

                                                
14 Se bilaga 1
15 Trost, Jan 1993, 1�����������������,���, s 71
16 Eneroth, Bo 1984, 2������������3��������3��4����$���������������������, s 67
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ur eller att få en dålig start på relationen med respondenterna valde jag att till en
början tillmötesgå önskemålen om flera deltagare. Detta visade sig ha positiva
följder som att personer med olika kompetenser fick komma till tals, och
negativa, som att det blev betydligt svårare att hantera det material som blev
resultatet av intervjutillfället.

Under den första halvtimman av intervjun på bibliotek C närvarade således
fyra respondenter, medan den sista timman av intervjun genomfördes med endast
huvudrespondenten C1 (se ovan).

Troligtvis har utskicket på BIBLIST medfört att urvalet har fallit på relativt IT-
intresserade bibliotekarier. Även om listan behandlar de flesta ämnesområden inom
bibliotekssfären, finns det antagligen en tröskel i och med att man måste ha kunskap om
att listan överhuvudtaget finns, och aktivt måste ansluta sig. Jag tror också att det krävs
någon typ av vana vid och vilja att frekvent använda e-post för att man ska göra detta.
Med tanke på uppsatsens syfte har denna begränsning i urvalet dock antagligen varit en
förutsättning för intervjuerna och i alla fall en fördel. Man kan dock tänka sig att mindre
IT-intresserade bibliotekarier hade gett andra svar och andra perspektiv att tillföra
uppsatsens resultat.

När det gäller antalet respondenter kan de kanske tyckas vara för få. Med tanke på
att antalet forskningsbibliotek i Sverige är ganska litet och att de deltagande biblioteken
är av så olika slag, tror jag emellertid att urvalet ger en bra bild av de överväganden som
de fritt tillgängliga webbresurserna har fört med sig för svenska universitets- och
högskolebibliotek.

Ett generellt problem vid hanteringen av resultatet från intervjuerna har varit
respondenternas rätt att vara anonyma. Om man väljer att hålla de undersökta
biblioteken och de intervjuade bibliotekarierna anonyma gäller det också att genomföra
detta fullt ut, vilket i viss mån begränsar och utesluter. Det gäller att väga orden rätt för
att inte riskera en identifikation av de inblandade. Och även om ett offentliggörande av
de deltagande i undersökningen inte i sig hade tillfört uppsatsens resultat något, så hade
det i alla fall möjliggjort mer detaljerade redovisningar av hur biblioteken hanterar de
fria webbresurserna och vilka förutsättningar som gäller på varje bibliotek.

För att komma åt uppfattningar om hur begreppet samling har förändrats och
förklaringar till hanteringen av fritt tillgängliga webbresurser har uppsatsen en kvalitativ
ansats. I enlighet med uppsatsens syfte har fokus varit inställt på att undersöka dels hur
arbetet med beståndsutvecklingen ser ut, dels varför. För att få svar på det senare har
den kvalitativa metoden ”som fokuserar på process, förståelse och tolkning” 17 känts
mest naturlig. Eller med Jan Trosts ord:

Om jag […] är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller
reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ
studie rimlig. 18

Om frågeställningen […] gäller att förstå eller att hitta mönster så skall man göra en
kvalitativ studie19

                                                
17 Merriam, Sharan B 1994, 5������������������������������, s 35
18 Trost 1993, s 13
19 Ibid
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Grunden för uppsatsarbetet har varit dels litteraturstudier (mestadels collection
management-litteratur), dels kvalitativa intervjuer med tre av uppsatsämnet intresserade
bibliotekarier. Intervjuerna, mellan en och en halv och två timmar långa, genomfördes
under en vecka i oktober och spelades in på band för att sedan skrivas ut i
sammanfattningsform och analyseras.

Föresatsen var att i intervjuerna ha så öppna frågor som möjligt, för att ge de
intervjuade större spelrum, och att ha samma struktur till alla intervjuerna, men att låta
denna anpassas efter de olika intervjusituationerna.20 De övergripande frågorna21

skickades till huvudrespondenterna en vecka innan intervjuerna genomfördes, för att ge
möjlighet till reflektion innan intervjutillfället. Förhoppningsvis resulterade detta i mer
genomtänkta svar av de komplexa frågorna och ett effektivare utnyttjande av
intervjutiden.

Som komplement till intervjuer och litteraturstudier har jag också undersökt respektive
biblioteks webbplats och –katalog för att få bakgrundsinformation om organisationernas
eventuella visioner, strategier, årsredovisning etc, samt hur och i vilken mån man
hanterar webbresurser (integrerar dem i katalogen eller i speciella länksamlingar). Ett
problem vid undersökningen av webbkatalogerna var att de begränsade
sökmöjligheterna (till exempel avsaknad av möjlighet att söka på medietyp) gjorde det
svårt att utröna i vilken utsträckning webbresurser förekom i katalogerna. Information
om detta har jag därför delvis också fått under intervjuerna.

I analysen av intervjuresultaten har jag utgått från de teman som man kan utläsa ur
uppsatsens syfte. Informationen från varje intervju och från bibliotekens webbplatser
grupperades således i fyra olika delar för att sedan tolkas i uppsatsens analysavsnitt:

1. bakgrundsfakta
2. synen på samlingen
3. hanteringen av webbresurser
4. problematiken och framtiden

Då urvalet till undersökningen bestod av bibliotekarier från tre olika bibliotek föll det
sig ganska naturligt med en viss komparativ ansats. Syftet har dock inte varit att
framhålla goda och dåliga exempel, utan i stället rent deskriptivt, det vill säga att
beskriva hur situationen verkligen kan se ut på några olika svenska forskningsbibliotek,
samt orsaker till detta.

Mina resultat vilar till stor del på att jag har tolkat respondenternas utsagor på ett
rättvisande sätt. Genom att respondenterna i efterhand har fått läsa och kommentera
intervjuutskrifterna tror jag mig ha redovisat deras uppfattningar riktigt, och ha minskat
riskerna för felsägningar och missuppfattningar. Att diskutera reliabilitet och validitet i
kvalitativa sammanhang är emellertid svårt. Jan Trost uttrycker det som följer: ”Idéerna
om reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ metodologi. I samband med
kvalitativa studier blir dessa begrepp och termer en smula annorlunda […] Att
kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat eller
till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier. Självklart skall ändå intervjuer och
annan datainsamling ske så att data blir tillförlitliga, trovärdiga, adekvata etc”.22

                                                
20 Jfr Trost 1993, s 15 f och s 25 f
21 Se bilaga 2
22 Trost, s 68
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Undersökningens resultat är på grund av det begränsade underlaget naturligtvis inte
generaliserbara. De liknande svaren från de tre huvudrespondenterna ger, genom att de
representerar olika typer av bibliotek och bibliotekarier, dock en fingervisning om att de
undersökta förhållandena skulle kunna vara liknande på många svenska
forskningsbibliotek.

��+����;4����4�

Uppsatsen inleds med definitioner av några för uppsatsen viktiga termer (samling,
beståndsutveckling, fritt tillgängliga webbresurser) och en redogörelse för vad som
tidigare har skrivits om uppsatsämnet.

Avsnitt fyra utgör uppsatsens teoretiska referensram, som handlar om begreppet
samling, hur arbetet med beståndsutveckling har förändrats i och med de digitala
informationsresurserna, och om de hinder som finns för en integrering av de fria
webbresurserna i det dagliga beståndsarbetet.

Avsnitt fem innehåller resultatet från undersökningen av de tre biblioteken,
redovisat bibliotek för bibliotek, och i avsnitt sex analyseras detta resultat i förhållande
till den lästa litteraturen. Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion kring resultatet
och en sammanfattning.
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Ett antal termer förekommer oftare än andra i denna uppsats. För att klargöra hur de
används i denna kontext definieras här �������, $���+������������� och 6�$$��������.

����"96����

Samling används i denna uppsats i betydelsen bibliotekssamling, det vill säga utvalda
och organiserade informationsresurser i olika format som kan vara lagrade på olika
ställen, men hålls samman av ett informationsåtervinningssystem (IR-system) och ett
syfte.23 För en utförligare diskussion och definition se avsnitt 4.1.

Ett biblioteks bestånd kan bestå av en eller flera samlingar. Bestånd har till sin
karaktär mer än termen samling en bindning till platsen där det befinner sig, det fysiskt
existerande biblioteket. Jag använder därför inte denna term i uppsatsen, mer än i det
allmänt vedertagna begreppet beståndsutveckling.

���� �����3�1�:������

I engelsk biblioteksterminologi finns två termer jämförbara med den svenska termen
beståndsutveckling – �����������������(���� och ���������������������. 7���������
������(�����används då ofta för de aktiviteter som är förknippade med uppbyggnaden
av en samling, det vill säga urval och förvärv, medan ��������������������� täcker ett
vidare begrepp, som innefattar såväl förvärv som bevarandefrågor, gallring och mer
organisatoriska frågor i förhållande till beståndsutvecklingen (till exempel budget,
personalfrågor etc).24

På svenska används oftast termen beståndsutveckling. I 8�$�������������25 översätts
till exempel �����������������(���� med just denna term. I föreliggande uppsats
används dock beståndsutveckling som ett mer övergripande begrepp, vilket omfattar
såväl �����������������(���� som ���������������������, det vill säga överväganden
som har att göra med allt ifrån vad en samling egentligen är, till förvärv, lagring,
gallring och budgetfrågor.

I den engelska litteraturen förekommer en diskussion om att dessa termer, i och med
ifrågasättandet av den lokala samlingens betydelse, borde bytas ut mot till exempel
�������������������.26 I svensk biblioteksforskning verkar denna diskussion helt
förbisedd, men man skulle kunna tänka sig att även den svenska termen i framtiden byts
ut mot till exempel resursutveckling.

Synonymt med beståndsutveckling använder jag också termen beståndsarbete.

                                                
23 Jfr definitionen hos Lee, Hur-Li 2000, ”What is a collection”?, s 1111
24 Jenkins, Clare 1997, “Collection management”, s 61 f
25 Benito, Miguel 1997, 8�$�������������, s 61
26 För en utförligare redogörelse om denna fråga se avsnitt 4.2
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Ett dokument är enligt %��������������(���� ”aktstycke, urkund, skriftlig handling eller
redogörelse”.27 Men med denna förklaring kommer man inte särskilt långt inom
biblioteks- och informationsvetenskapen (B&I). Då passar den vidare tolkningen ur
�������������������$�����������$����$�� bättre. Där definieras dokument som
”overbegreb for tekster, billeder, datafiler og andre informationsbærende materialer,
d.v.s. som informationsbærer”.28

Mats G Lindquist reder i KB-rapporten /+����������$������������������������
��������)����������� �!����������� ut termerna elektroniska och digitala dokument.
Han antar definitionen ”ett eller flera föremål som lagrar information för läsning,
avlyssning och/eller visning, och vars innehåll kan återges endast med hjälp av
elektroniskt hjälpmedel”29, för elektroniskt dokument, och även om man kan ha
invändningar mot ordet ”föremål” i denna definition så fungerar den. Denna typ av
dokument kan sedan, menar han, också delas in i digitala eller analoga beroende på
vilken teknik man använder för att läsa av dem.

I fokus för denna uppsats är de ännu något snävare termerna webbdokument och
webbresurs. I och med hypertexttekniken har dokumentets gränser blivit otydligare och
definitionen av begreppet mer problematisk. Många frågar sig var hypertextdokumentet
egentligen börjar och slutar. Med termen webbresurs, som uppfattas som vidare än
webbdokument, kommer man delvis ifrån gränsdragningsproblematiken. Jag väljer
därför att genomgående använda denna i uppsatsen, och menar med den elektroniska,
digitala resurser som finns fritt tillgängliga på World Wide Web.

Dessa fritt tillgängliga webbresurser kan innehållsligt vara precis vad som helst.
Från personliga hemsidor eller kommersiella sajter, till vetenskapliga texter som liknar
det tryckta dokumentet. Från statiska pdf-filer till interaktiva resurser uppbyggda av
html eller XML.30 Inom ramen för denna uppsats handlar det emellertid om resurser av
vikt för universitets- och högskolebiblioteken, det vill säga de fritt tillgängliga
webbresurser som passar in på bibliotekens verksamhet, syfte och användargrupp.
Exempel är referensverk, vetenskapliga publikationer eller myndighetsrapporter av
intresse för universitetens/högskolornas undervisning och forskning.

Synonymt med termen �������������������6�$$�������� använder jag också den något
enklare �����6�$$��������.

                                                
27 Dokument. I %��������������(���� 1991, Bd 5, s 69
28 Hjørland, Birger 1995. �������������������$�����������$����$��, s 66-67
29 Lindquist, Mats G 1995, /+����������$���������������������������������)����������� �!�����������,
s 10
30 Se också den taxonomi över Internetresurser som Demas m fl kom fram till genom sitt
mainstreamingprojekt 1994. Demas 1995, appendix B
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I den svenska B&I-litteraturen finns en stor brist på texter om bibliotekens samlingar
och beståndsutveckling. Talande är, som nämnts tidigare, också att den engelska termen
��������������������� egentligen inte har någon svensk motsvarighet. Kanske har
begreppen samling och beståndsutveckling länge setts som så självklara att det helt
enkelt har verkat onödigt att skriva om dem?

I den engelskspråkiga forskningen finns det desto mer litteratur i ämnesområdet,
såväl ny, anpassad till dagens IT-samhälle, som gammal och mindre intressant för
denna uppsats. Definitioner av och diskussioner kring det för ämnet grundläggande
begreppet samling får man däremot leta efter med ljus och lykta. Hur-Li Lee vid
universitetet i Wisconsin-Milwaukee är en av få som försöker att ge begreppet samling
en ny innebörd i ljuset av IT-utvecklingen. Hennes artikel ”What is a collection?” 31 och
den intervjuundersökning om hur verksamma bibliotekarier uppfattar begreppet
samling, som redovisas i artikeln “Networked Collections in Question: an Exploratory
Study” �� har därför betytt mycket för denna uppsats. En ny och vidare definition av
begreppet samling samt uppfattningen att den lokalt utvecklade samlingen fortfarande
har stor betydelse är essensen i dessa texter.

När det gäller litteratur om beståndsutveckling i förhållande till den nya tekniken finns
en hel del att välja på. I 7�������������������������� ��
����7������33�finns texter med
olika perspektiv på hur förutsättningarna för ��������������������� har förändrats.
Förvärvsplaner, urval, bevarande, konsekvenser för organisation och budget, samt
���(�������������������������(���� är något av det som tas upp. Av bidragen kan
nämnas tre av särskild betydelse för denna uppsats:

John M Budd och Bart M Harloes text ”Collection Development and Scholarly
Communication in the 21st Century: from Collection Management to Content
Management” fungerar bra som en introduktion till hur de nya publiceringsvägarna
påverkar beståndsutvecklingen på forskningsbiblioteken, och visar på en framtid där
informationens innehåll blir viktigare än formen.

Thomas Nisonger analyserar i ”The Internet and Collection Management in
Academic Libraries” möjliga konsekvenser av Internet i beståndsutvecklingen, men
menar att det i grunden ändå är samma uppgift som ska utföras.

I texten ”The Role of Selection in Collection Development: Past, Present, and
Future” av William S Monroe finns delvis samma perspektiv som i Nisongers text, det
vill säga att arbetet med beståndsutveckling fortfarande ska bedrivas på samma grunder
som tidigare. Monroe betonar dock en del av beståndsarbetet som viktigast – nämligen
urvalet.

7������������������������9��������/�$�������� är liksom föregående bok en bra
genomgång av beståndsutvecklingens problematik, om än inte i lika hög grad anpassad
till de tekniska förändringarna som den förra. Michael Breaks bidrag i boken,
”Management of electronic information”, ger dock en bra beskrivning av de

                                                
31 Lee, 2000
32 Lee, Hur-Li 2001, “Networked Collections in Question: an Exploratory Study”
33 Gorman,�G E 1997, 7�������������������������� ��
����7������)���2���$��������/�$�������
34 Jenkins, Clare 1999, 7������������������������9��������/�$������
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förändringar beståndsutvecklingen har genomgått de senaste åren, med betoning på den
sömlösa samlingen som tillgängliggör både tryckta och elektroniska dokument.

Många av texterna handlar således om hur den nya tekniken har förändrat villkoren för
beståndsutvecklingen, men att kärnan i den trots allt består. Likaså gör Michael
Bucklands *�����������/�$�����0�������)������������.35 I detta manifest samsas
jämförelser mellan det pappersbaserade biblioteket och det elektroniska med förslag om
framtidens beståndsarbete, där den flexibla organisationen och användarnas behov är i
centrum.

Även Peter R Youngs “Librarianship: a Changing Profession”36 handlar om den
pågående förändringen av bibliotekens och bibliotekariernas roller. Young ser
förändringarna som tecken på det kommande postmoderna biblioteket, och menar att det
är ett paradigmskifte, med en radikalt annan situation som resultat, vi ser.

Huruvida alla dessa förändringar är en modernisering av traditionella
biblioteksfunktioner eller en omvandling till helt nya finns det alltså olika uppfattningar
om. Från Clifford Lynchs artikel ”The Transformation of Scholarly Communication and
the Role of the Library in the Age of Networked Communication” 37 har jag hämtat
diskussionen kring huruvida den förändring som äger rum på biblioteken kan kallas för
modernisering eller omvandling.

Vicki L Gregory behandlar i 0����������������������'����������*��������38�ämnet ur
ett praktiskt perspektiv. Hon går igenom alla de traditionella beståndsdelarna av
beståndsutveckling i förhållande till de nya dokumenttyperna, med viss betoning på
bevarande- och copyrightaspekterna.

Även Diane Kovacs 8��������'����������/�$�����7����������39�handlar om
beståndsarbete och elektroniska resurser ur en praktisk synvinkel, med urval och
värdering av information i fokus.

Som inspirationskällor för uppsatsarbetet i ett tidigt stadium var beskrivningarna av två
olika projekt, ett amerikanskt och ett danskt. Dessa projekt visar att man verkligen kan
lösa problemen med de fritt tillgängliga webbresurserna och att det är möjligt att
integrera dem i det dagliga arbetet.

I ”The Internet and Collection Development: Mainstreaming Selection of Internet
Resources”40 beskriver författarna hur man på Mann Library vid Cornell University i
Ithaka, NY, under 1993 utarbetade en metod för att integrera (����������) Internet i det
dagliga arbetet med beståndsutvecklingen. Urvalsstrategier, förvärvsplaner och en
taxonomi för webbresurser utvecklades genom regelbundet återkommande
urvalsdiskussioner i grupp, med syfte att göra de nya dokumenttyperna till en naturlig
del av det dagliga arbetet.

Den danska motsvarigheten till detta projekt är NETKAT, ett samarbete mellan
danska folkbibliotek, Dansk bibliotekscenter och Danmarks biblioteksskole. I
9���((������������(��,����%'.19. 41 kan man läsa om detta danska projekt som

                                                
35 Buckland, Michael 1992, *�����������/�$�����0�������)������������
36 Young, Peter R 1999, “Librarianship: a Changing Profession”
37 Lynch, Clifford 1993, ”The Transformation of Scholarly Communication and the Role of the Library in
the Age of Networked Communication”
38 Gregory, Vicki L 2000, 0����������������������'����������*��������)���2�6:��:��:���������
39 Kovacs, Diane 2000, 8��������'����������/�$�����7����������
40 Demas, Samuel 1995, ”The Internet and Collection Development: Mainstreaming of Internet
Resources”
41 9���((������������(��,����%'.19. 1999
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genomfördes mellan 1997 och 1998, med syfte att ”inkorporere internetkilder i
folkebibliotekernes lokaldatabaser”.42 Projektbeskrivningen behandlar bland annat den
utvärderingsmodell för Internetresurser som projektet resulterade i, katalogisering av
Internetresurser, problemet med uppdatering av URL:er och andra praktiska spörsmål i
arbetet med webbresurserna. I rapporten redovisas också den användarundersökning och
den bibliotekarieenkät som avslutade projektet.

Ett bredare perspektiv på ämnet har F W Lancaster och Beth Sandore. De har i
.�� �������������������������/�$�����0������� 43 en mer teoretisk än praktisk
utgångspunkt, och redovisar den tekniska utvecklingens följder för bibliotekens
organisation och beståndsutveckling i en vidare kontext. Boken innehåller en mängd i
sammanhanget intressanta referenser, och utgör en översikt över tidigare forskning på
detta område.

Det finns vidare en hel del texter kring elektroniska dokuments karaktär ur olika
perspektiv, som jag har använt till avsnittet om hinder för en integrering av de fria
webbresurserna i beståndsarbetet.

Mats Dahlströms texter #�$$�����������$��;�$����������och 1�������
�!� +��������������������������������;���)�5!��������������(�r45 samt Mats G Lindquists
/+����������$����������������������������������� har fungerat bra som introduktion till
detta ämne.

Till avsnittet om hinder har jag också använt litteratur om förändring i
organisationer. Lyndon Pughs 7 ������������������������������0��������� beskriver
i avsnittet ”Conflict and resistance” just de olika typer av motstånd till förändring som
kan finnas i en organisation, medan ������<������=�����(���������7 ������ i avsnittet
”Organization Development in the Public Sector” ger en bra bild av de speciella
förutsättningar som gäller för offentligt styrda verksamheter. Den senare jämför privata
och offentliga organisationer och kommer fram till att de offentliga är betydligt mer
byråkratiska. Grundläggande strukturer och värderingar, som till exempel att offentliga
verksamheter vilar på laglig grund och har det allmännas bästa för ögonen, mångfalden
av beslutsfattare och den stora insynen i offentliga verksamheter ses som orsak till
denna byråkrati.

 Även Richard Sweeneys beskrivning av det posthierarkiska biblioteket i
“Leadership in the Post-Hierarchical Library”49, som en flexibel och icke-hierarkisk
organisation med användarens bästa för ögonen, har använts i uppsatsen.

                                                
42 Ibid, s 2
43 Lancaster 1997
44 Dahlström, Mats 1997, #�$$�����������$��;�$��������)����������������������������:��;���
45 Dahlström, Mats 1996, 1���������!� +��������������������������������;���)�5!��������������(�r
46 Lindquist 1995
47 Pugh, Lyndon 2000, 7 ������������������������������0�������
48 Cummings, Thomas G 2001, ������<������=�����(���������7 ����
49 Sweeney, Richard 1994, “Leadership in the Post-Hierarchical Library”
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Library collections are our primary concern and effective management of them is in the
heart of our profession.50

Are collections still relevant to how information is transmitted, organized, and used in this
new environment?51

Två citat, med åtta års mellanrum (1993-2001), som tydligt visar på utvecklingen mot
ett allt större ifrågasättande av begreppet samling. Dess gränser, dess betydelse, dess
funktion - inget är längre självklart i den digitala världen. I detta avsnitt försöker jag att
reda ut problematiken kring begreppet och redovisar olika synsätt på vad en samling
kan vara.

I svensk, och delvis också utländsk, B&I-litteratur är frånvaron av diskussion kring
begreppet samling markant. Antagligen har det länge setts som så självklart att
definitioner av det har verkat onödigt. Men i den situation som nu råder, när hypertext
och nya accessmöjligheter utmanar samlingens gränser måste begreppet ifrågasättas och
omdefinieras.

Att stor förvirring råder kring vad bibliotekens samlingar egentligen har för
betydelse nu och i framtiden, är tydligt när man läser de få försök till diskussioner som
finns. Några forskare beskriver situationen närmast som ett sjukdomstillstånd präglat av
splittring och schizofreni.52 ”The academic library, particularly in its program of
collection development and information access, must behave almost chameleon-like
over at least the next decade as the current schizophrenic information environment is
transformed”, skriver James G Neal.53

För vad är egentligen en samling i tider när själva dess kärna, dokumenten, håller på
att upplösas? Eller snarare, att bli gränslösa. Hypertexttekniken och www ger oss helt
nya förutsättningar, utan gränser och stabilitet, och får oss att ställa grundläggande
frågor som:

- Kan man verkligen säga att ett dokument som lagras någonstans långt borta på
en avlägsen server tillhör det länkande bibliotekets samling?

- Var går samlingens gränser, när man inte ens vet var dokumentet börjar och
slutar? Finns det oändliga dokument/samlingar?

- Ingår de länkade objekten i en katalogiserad webbresurs i samlingen?
- Finns det efter Internets genombrott överhuvudtaget något behov av avgränsade,

lokalt uppbyggda samlingar?

Att fastställa vad bibliotekets samling egentligen är och vad den har för syfte och
funktion borde vara något fundamentalt för varje bibliotek, och därmed också för

                                                
50 Wortman, William A 1993, “Collection Management”
51 Lee 2001, s 3
52 Se till exempel Budd, John M 1997, ”Collection Development and Scholarly Communication in the
21st Century”, s 4 eller Neal, James G 1999,  “Chaos Breeds Life: Finding Opportunities for Library
Advancement During a Period of Collection Schizophrenia”
53 Neal 1999, s 4



14

biblioteksforskningen. I 7����������/�����=�����(����)�9�*����6����';�������>������� har
Jim Murray vid Skottlands nationalbibliotek sammanställt olika typer av samlingar,
efter vilka kriterier de är uppbyggda.54

1. 0�$,�������������� – som består av dokument kring något speciellt
ämnesområde. Kan vara ett helt bibliotek, en sammanhållen del av ett
bibliotek, eller utspridd i olika delar av biblioteket (”a collection of material
on a single subject, but not kept together and not referred to by a specific
name”).

2. 5�������������� – som hålls samman av dokumentens form eller medietyp,
snarare än dess innehåll. Vanligt till exempel när det gäller tidskrifter.

3. ?�������������� – som byggs upp med tanke på någon speciell användargrupp.
Till exempel kan nämnas svenska Tal- och punktskriftsbiblioteket, som
innehåller material i många olika ämnesområden och i flera former, men som
hålls samman av dess fokus på en särskild användargrupp.

4. =���$�������������� – som består av databaser online eller på cd-rom
5. =�����$����������������– det vill säga en samling som är gemensam för flera

bibliotek
6. =������@A������������������– som består av material tillgängligt online

Olika typer av samlingar alltså, och således också olika syften och funktioner med dem.
Michael Buckland beskriver i *�����������/�$�����0�������)�������������� samlingens
syften ur ett annat perspektiv, och tilldelar den fyra olika roller:

1. $�������������- att bevara dokument inför framtiden
2. �(����������� - att tillhandahålla dokument, att tillgängliggöra de dokument

som användaren vill ha
3. $�$��������������� – att beskriva dokument bibliografiskt för att underlätta

informationsåtervinning
4. ���$�����������– att ge status och prestige åt det ägande biblioteket

Hur-Li Lee pekar i artikeln ”What is a collection” på ytterligare en viktig funktion som
hon tycker har förbisetts alltför länge, nämligen samlingen som
informationssökningskontext för användaren, som en plats eller ett verktyg för att få tag
på den information man behöver. ”What is lacking is an explicit view of the collection
as an information-seeking context […] Does a collection provide a major locus for
information seeking? How heavily do users rely on the collection for their information
needs?”, frågar hon sig.56

Så långt alltså typer av samlingar, syften och funktioner som likaväl skulle kunna
användas i nätverkssamhällets bibliotek som i det traditionella biblioteket. Men det
finns delar av det nya IT-samhället som utmanar samlingsbegreppet i sin helhet och det
finns forskare som i grunden ifrågasätter dess existens. Hur-Li Lee ger hoten mot
bibliotekssamlingens existens två förklaringar.

=���������������� är inställningen att tekniken snart kommer att vara så sofistikerad
att användarna själva kan hitta det de söker i detta enda informationsuniversum, att
bibliotekarien som förmedlare och därmed samlingarna blir onödiga.57

                                                
54 Murray, Jim 1999, “What is a collection: 2.1 A library perspective”
55 Buckland 1992, kap 6
56 Lee 2000, s 1112
57 Ibid, s 1109-1110
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.���������$�����������������������������������, det vill säga avsaknaden av tydliga
gränser, av början och slut hos dokument och samlingar, är det andra hotet Lee
beskriver. Hypertexttekniken utmanar dokumentens och samlingarnas gränser, och
påverkar bibliotekens arbete i grunden. ”This instability and ambiguity inherent in
electronic resources is affecting every aspect of information work” skriver hon.58

Men även om det generella begreppet samling blir allt suddigare i konturerna, så är det
den lokalt utvecklade samlingen som främst står på spel. På många håll i collection
management-litteraturen kan man läsa om ökat behov av gemensamma samlingar och
samarbete mellan olika bibliotek. Den lokalt utvecklade samlingens
existensberättigande ifrågasätts i de globala nätverkens tidevarv. ”The assembling of
local collections becomes less important. Coordinated collection development and
cooperative, shared access to collections become more important” skriver till exempel
Michael Buckland.59

Peter R Young visar i “Librarianship: a Changing Profession” på en liknande
förändring av begreppet. Han kallar det framtida biblioteket postmodernt och beskriver
skillnaden mellan dagens och morgondagens samlingar som nedan60:

�
�� ����

fasta, permanenta textsamlingar flytande och flyktiga multimediaresurser

statiska biblioteksresurser med fria, flexibla och virtuella informationsrymder
fasta magasin

lokalt ägda, permanenta integrerade nätverkssystem
samlingar

centraliserade samlingar och service decentraliserad global access

Men trots en hel del ifrågasättande finns det ändå många som talar för den lokalt
utvecklade samlingens fortsatta betydelse. I den något konservativa 5������/�$������)
=�����&�������������*������ kan man till exempel läsa att ett bibliotek som överger
sina samlingar för att endast tillgängliggöra elektroniska informationsresurser upphör att
vara ett bibliotek.61

Hur-Li Lee som är en av de forskare som verkar ha lagt ner mest tankemöda på att
förnya begreppet samling, framhåller likaså den lokalt utvecklade samlingens
överlevnad och behovet av att förstå de lokala biblioteksanvändarnas
informationsbehov.62 Hon menar att samlingen utgör ett filter i informationsflödet, som
genom god kunskap om användarna och �����:������ (det vill säga att man i och med
urvalsprocessen tillför dokumentet värden som till exempel tillförlitlighet och aktualitet)
kan rädda människor ifrån att duka under av informationsstress.

Lee visar också i en intervjuundersökning från 2001 hur uppfattningen att den lokalt
utvecklade samlingen fortfarande behövs, är spridd bland verksamma bibliotekarier.

                                                
58 Ibid, s 1111
59 Buckland 1992, kap 9
60 Young 1999, s 115
61 Crawford, Walt 1995. 5������/�$������)�=�����&�������������*������, s 153
62 Lee 2000, s 1109
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www

e-tidskrifter

online-
databaser

”An aggregation of information resources made available locally for it´s user
community remains essential”63 skriver hon och med en något annorlunda formulering
längre fram ”a locally developed collection or collections remain highly desirable […]
regardless of format”.64

Men för att även i fortsättningen kunna använda begreppet samling menar Lee att det
måste omdefinieras. Hon föreslår en breddad definition, som innefattar de viktigaste
delarna av det man traditionellt har sett som en samling, men som också anpassar
begreppet till de tekniska förändringar som har skett.65

De tidigare kriterierna för en samling, �����$����� (att man bokstavligt talat kan ta på
den), �6���� �( (att den ägs av biblioteket), ( �������������������(att den finns i ett
begränsat rum, i en begränsad byggnad) och ������ (att den är i ett speciellt format,
består av en speciell medietyp) fungerar enligt Lee inte längre. Hon föreslår i stället en
definition som har som syfte att underlätta informationssökning i vilket format det än
vara må, och som har användarens behov i centrum.

Resources selected for the immediate collection may have a variety of formats, and may be
physically dispersed and owned by various parties. All resources in the immediate
collection should be selected, organized, and made easily accessible through one integrated
retrieval system that also supports navigation across collections [min understrykning]66

Denna definition betonar urvalet och det enda informationsåtervinningssystemet, den
enda katalogen eller sökverktyget, som samlingens sammanhållande länk.

Visualiserat kan man se förändringen av hur bibliotekssamlingen definieras som
nedan. Pilen symboliserar rörelsen mot den vidare definitionen av samlingen, som
kännetecknas av uppluckrade gränser och mindre betoning vid materialets fysiska
existens.

9��$�$���������������� ��!�������& 9��$�$������������������� �����:
���������;���������������� ��������,�����������&��������

�����&��!���������� �������

���1
��2�"96�����3�������4�����;�����3���	
8�3
��� (egen bearbetning)

                                                
63 Lee 2001, s 6
64 Ibid s 9
65 Lee 2000, s 1111
66 Ibid

Tryckt material

cd-rom

A/V-material

Tryckt material

databaser  e-tidskrifter
cd-rom

utvalda fria           A/V
webbresurser
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När man talar om den lokala samlingens fortsatta betydelse kan det också vara värt att
nämna det svenska projektet SVEBIB, Svenskt elektroniskt forskningsbibliotek, som
var en ansats till att skapa en mer centraliserad samling av utvalda webbresurser i
Sverige.67 Projektet utreddes 1999 i 5!�����������+�����0A'88��, och skulle enligt
planen ha satt igång på allvar under år 2000, men lades i stället i malpåse. Syftet med
SVEBIB skulle vara att skapa en samordnad elektronisk samling av webbaserade
informationsresurser (e-tidskrifter, databaser, universitetens egna elektroniska
publicering samt webbkataloger, kvalitetskontrollerade ämnesingångar till
Internetresurser etc) med ett enhetligt och gemensamt gränssnitt.

I en replik på KBs webbplats tidigare i år förklarar Thomas Lidman, Kjell Nilsson
och Mats Herder varför SVEBIB-projektet avstannade, just med den lokalt utvecklade
samlingen som argument. ”SVEBIB […] lades emellertid på is, eftersom man vid
många bibliotek (långt ifrån alla!) ansåg att sådana tjänster bäst utvecklas lokalt och
med utgångspunkt i lokala behov. Tiden var inte mogen”.69

Att debatten kring vad som ska skötas centralt respektive lokalt och hur de
webbaserade resurserna egentligen ska hanteras, stundtals har varit ganska hetsig går
också att se i samma replik. Ursprunget till denna var Lars Bjørnshauges artikel
”Kvalitetsbrister inom högskolans informationsförsörjning, eller inom myndighetens
kompetens?” i ����� 2002:370, där han menar att KBs och BIBSAMs brist på medel
och kompetens resulterar i sämre kvalitet på informationsförsörjningen inom den
svenska högskolan. Bjørnshauge skriver att den dramatiska ökningen av elektroniska
medier och krav på ”en ordentlig organisation och presentation av den explosion av fria
resurser på Internet som har växt fram under de senaste åren”71 i kombination med KBs
och BIBSAMs ointresse för att ”ta fram sådana system och tjänster som på en och
samma gång förenklar bibliotekens arbetsrutiner och gör forskares och studerandes
informationsförsörjning mera komplett och effektiv”72 skapar en ohållbar situation. Han
menar att bristen på en samlad strategi eller centrala satsningar har fått
forskningsbiblioteken att själva agera på sätt som inte är effektiva. ”Användningen av
den nya teknologin kräver en samarbetsorienterad strategi […] När övergripande
strategier saknas, tvingas enskilda bibliotek som vill göra nya saker att satsa befintlig
kompetens på att trots allt göra någonting”.73 Som exempel på detta nämner han
ansvarsbibliotekens ämnesportaler.74

Lidman med flera försvarar ämnesportalerna med att de bara är ”i sin begynnelse”
och håller med om att man kanske ännu inte har ”hittat den exakt rätta nivån eller
formen för dessa insatser”. Författarna nämner också den ”den långtgående
decentraliseringen av den svenska högskolan” som ett hinder för effektiva centrala

                                                
67 Däremot utelämnar jag Kulturarw3-projektet helt. Dels eftersom det innebär en insamling av samtliga
svenska webbresurser och därmed inte kan sägas vara ett aktivt urval. Dels för att det som samlas in inom
ramen för projektet fortfarande inte är tillgängligt utanför KB och därmed inte är särskilt intressant för
övriga forskningsbibliotek.
68 Lettenström, Frans 1999, 5!�����������+�����0A'88:�0A�������'����������������������88������
69 Lidman, Thomas 2002, ”Replik till Lars Björnshauge”
70 Bjørnshauge, Lars 2002, ” Kvalitetsbrister inom högskolans informationsförsörjning, eller inom
myndighetens kompetens?”
71 Bjørnshauge 2002, s 11
72 Ibid s 12
73 Ibid s 12-13
74 Ansvarsbibliotekssystemet innebär att ett antal forskningsbibliotek, genom ekonomiska bidrag från
BIBSAM, får möjlighet att vidareutveckla sin service inom ett för biblioteket centralt ämnesområde. Som
en del av detta arbete har de så kallade ämnesportalerna, där utvalda och kvalitetsgranskade webbaserade
informationsresurser beskrivs och presenteras, utvecklats lokalt på respektive ansvarsbibliotek. Det finns
idag elva sådana ämnesportaler, olika till form och innehåll.
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insatser när det gäller att utveckla informationsförsörjningen på de svenska
högskolorna/universiteten.

För närvarande pågår arbete med att vidareutveckla och samordna de befintliga
ämnesportalerna. NETLAB vid Lunds UB har av BIBSAM fått i uppdrag att utvärdera
den av danskarna utvecklade programvaran DEF-toolkit och att med denna sätta upp en
testportal utifrån svenska förhållanden. Det har också via BIBSAM tillsatts två
arbetsgrupper med medlemmar från forskningsbiblioteken, med syfte att titta dels på de
tekniska lösningarna för en samordning, dels mer generella överväganden om urval,
kvalitet och indexering av fria webbresurser.

Parallellt med detta förbereder BIBSAM en upphandling av mer avancerad
portalprogramvara som ska kunna möjliggöra samsökningar i många olika databaser
och samlingar samtidigt. Upphandlingen av denna beräknas vara färdig någon gång
under år 2003.75

                                                
75 Friberg, Tomas, BIBSAM, telefonintervju 2002-12-05
För mer information om en samordning av ämnesportalerna och om så kallad portalprogramvara se också
Åslund, Henrik 2002, 0��������������������$�$���������������(�������)�4�����������������(�����������
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It is time to get beyond fretting about the oversimplified dichotomy of access versus
ownership and on with the complexities of beginning to actually build
collections/connections which include networked resources.76

Arbetet med att på olika sätt hantera ett biblioteks samling kallas på svenska för
beståndsutveckling (jfr avsnitt 2.2). Detta avsnitt handlar om hur Internet och de digitala
dokumentens ökade betydelse har påverkat arbetet med beståndsutvecklingen. Avsnittet
mynnar ut i frågan om det är en modernisering av det traditionella beståndsarbetet eller
en omvandling till en helt ny verksamhet som vi ser.

4.2.1 I den trygga tryckta världen

Innan Internets genombrott, det vill säga från de allra första biblioteken till början av
1990-talet, kunde arbetet med beståndsutveckling bedrivas relativt enkelt och på samma
grunder som det alltid har gjorts. Till stor del är dessa grunder naturligtvis fortfarande
relevanta, även om vissa av beståndsarbetets delar har förändrats radikalt.

I Edward Evans =�����(����/�$��������������������7������7������������, Niels
Ole Pors .���B������ ��������B������� samt Peter Clayton och G E Gormans
��������������������*������������/�$�������� kan man alla, trots att de är skrivna i ett
tidsspann från 1987 till 2001, utläsa samma grundkomponenter för
beståndsutvecklingen.

Det handlar först och främst om att fastställa syftet med samlingen, en
användarpopulation att rikta sig till, samt dennas informationsbehov. ”Planlægningen af
samlingen må […] tage hensyn til brugerne, de systemer de indgår i samt til deres
informationsbehov og – søgeadfærd”, skriver Pors.80

Nästa steg är att upprätta en �����������������(�����(����� eller �+��B�����81, vilken
på svenska något missvisande ofta kallas för förvärvspolicy. Denna har enligt Evans
bland annat följande funktioner82:

- den ger information om samlingens bredd och natur
- den ger information om vad som ska prioriteras i beståndsutvecklingen
- den framtvingar reflektion över vilka överordnade mål i organisationen som

samlingen ska överensstämma med
- den fastställer vad som ska inkluderas/exkluderas i samlingen
- den hjälper till att bevara en stadga och konsekvens i beståndsutvecklingen över

en längre tid, och trots utbyte av personal

Beståndsutvecklingen handlar vidare om urval, förvärv (det vill säga inköp,
prenumerationer, gåvor), och budgetering. Den handlar om att utvärdera samlingen, att
undersöka om ”vi måler det, vi tror, vi måler”83, att gallra och att bevara den för
framtiden.

                                                
76 Demas 1995, s 289
77 Evans, Edward 1987, =�����(����/�$��������������������7������7����������
78 Pors, Niels Ole 1994, .����������� ���������������
79 Clayton, Peter 2001, ��������������������*������������/�$������
80 Pors 1994, s 26
81 Ibid s 28
82 Evans 1987, s 67
83 Pors 1994, s 13
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Alla dessa delar har haft, har och kommer troligtvis även i fortsättningen att ha
självklar betydelse i beståndsutvecklingen. Men för de flesta av dessa moment har ändå
situationen förändrats avsevärt i och med Internet och de digitala dokumenten.

4.2.2 I den diffusa digitala världen

The management of collections of electronic information resources raises a new set
of issues for librarians, but these issues can still fit within the classical theoretical
framework of collection development and management. Electronic information
resources need to be selected, acquired, catalogued, made available, and preserved,
but in radically different ways from traditional print materials.84

De förändringar som det talas mest om i litteraturen om beståndsutveckling, är dels den
från �6���� �(/ägande till ������/tillgängliggörande, dels den från en samlingsfilosofi
som bygger på ,���:��:���� till den som bygger på ,���:��:����. I samma anda
förekommer diskussioner om att byta ut termen ��������������������� mot något helt
annat. Allt i den ifrågasatta samlingens kölvatten.

Ruth Miller tar i sin litteraturöversikt över de senaste årens collection management-
litteratur, ”Selected Review of the Literature on Collection development and Collection
Management, 1990-1995”, upp motsatsparet ������:�6���� �( som en av de viktigaste
diskussionerna på senare tid. Det framryckande nätverkssamhället har fått många
forskare att ifrågasätta betydelsen av att äga informationen (jfr avsnitt 4.1) och i stället
betona vikten av att ge användarna tillgång till information, till exempel genom fjärrlån
eller online-förbindelse.

Som en följd av detta diskuteras också huruvida tanken att bygga upp en samling
kring just-in-case-principen, det vill säga att förvärva dokument för att kunna
tillhandahålla dem ifall någon skulle behöva dem, har spelat ut sin roll. Som ersättning
föreslås den så kallade just-in-time-principen, som bygger på att man skaffar
informationen i det ögonblick någon uttrycker ett behov av den. ”Tidligere har det ofte
dreiet seg om anskaffelser ’just-in-case’ – kanskje det blir behov for dokumentet. Nå er
kravet at brukeren skal få riktig informasjon til riktig tid, ’just-in-time’, dvs. så rask som
mulig”.85

I förlängningen har denna diskussion lett till ett ifrågasättande av termen ����������
���������� som sådan. John M Budd och Bart M Harloe föreslår att ����������
���������� ersätts av ������������������. ”Many academic libraries have found that
the classical model of collection development, one that assumed the existence of large,
self-sufficient research collections as the foundation of the system of scholarship,
simply no longer works. In light of this development, academic libraries will need to
redefine their role, their mission, and the very language used to describe what it is they
do”.86

Med termen ������������������ betonar Budd och Harloe, precis som det låter,
betydelsen av innehållet över formen. ”The medium, then, is not exactly irrelevant […]
but it is certainly of secondary, if not tertiary, concern”.87

                                                
84 Breaks, Michael 1999, “Management of electronic information”, s 107
85 Omsjø, Kristin 1999, 9�����������(������������������������������������������������, s 12
86 Budd 1997, s 4
87 Ibid s 17
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William S Monroe föreslår termen ���������������(����, nu när samlingarna “are
giving way to other means of access”88, och ytterligare ett förslag man kan se är
�����������������(����.

Alla dessa tendenser, mot en ökad betydelse för access/tillgängliggörande och ,���:
��:����, samt försöken att hitta en ersättningsterm åt ���������������������, pekar på
en utveckling mot större flexibilitet och fokus på den enskilde användaren. ”Internet
collections can be segmented, customized, repurposed to serve different patrons
differently”, som Stephen Toub uttrycker det.89

Ytterligare en tendens som de flesta håller med om, är den mot ökat samarbete, inom
organisationen såväl som i kontakten med andra.

Den nya tekniken och de nya dokumenttyperna kräver samarbete mellan olika slags
personal, mellan dataspecialister och ämnesbibliotekarier, medan nätverkssamhället
bereder väg för samarbete mellan olika bibliotek. ”The growth of electronic resources
will force librarians to become more collaborative in-house, with collection
development librarians consulting with other librarians and specialists […] The expense
of electronic resources is also bringing to the fore another type of collaboration –
cooperative purchasing/licensing arrangements carried out through library consortia”,
skriver Vicki Gregory.90

Det talas i litteraturen också om att ta steget fullt ut, att dela på
informationsresurserna och utveckla gemensamma, samordnade samlingar. Dan C
Hazen ger fyra olika förklaringar till de gemensamma samlingarna:

1. 8���������������� – det vill säga att man genom samarbetet får tillgång till
mer material än man hade kunnat få på egen hand

2. 7�������������� – det vill säga att man genom samarbete slipper köpa in
samma material flera gånger, och kan förhandla fram bättre avtal för databaser
eller e-tidskrifter etc.

3. �(����������������– det vill säga att samarbete ökar chanserna för att täcka
allt som publiceras

4. '��������� ���;�����– det vill säga att man genom samarbete som pressar ner
kostnaderna också får utrymme att köpa in det lite mer udda, utan krav på
frekvent användning91

Synen på hur framtidens beståndsutveckling ska bedrivas håller alltså på att förändras
ganska radikalt. Från att det enskilda biblioteket på egen hand köper in material som
man tror att användarna har behov av, till gemensamma samlingar eller
tillgängliggörande av material på användarnas uppmaning.

Också i beståndsarbetets olika delmoment kan man se en skillnad i och med
hänsynstagandet till de elektroniska resurserna, även om det fortfarande utförs inom
beståndsutvecklingens klassiska ramverk. När det gäller att utforma den så kallade
�����������������(�����(������, menar både Hazen92 och Gregory att den bör innehålla
riktlinjer för såväl tryckta som elektroniska dokument. ”An integrated collection
development policy approach is […] the only approach to take”, skriver Gregory.93

                                                
88 Monroe, William S 1997, ”The Role of Selection in Collection Development: Past, Present, and
Future”, s 106
89 Toub, Stephen E 1997, ”Adding Value to Internet Collections”, s 151
90 Gregory 2000, s 93-94
91 Hazen, Dan C 1997, ”Cooperative Collection Development: Compelling Theory, Inconsequential
Results?”, s 264
92 Hazen, Dan C 1995, ”Collection Development Policies in the Information Age”
93 Gregory 2000, s 14
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Båda författarna betonar dessutom vikten av en flexibel plan, som innefattar alla
möjliga typer av material och lätt kan förändras med omvärlden. ”Flexible descriptions
that encompass all formats of information and resources both local and remote will
require continuous adjustment as each field’s methods and materials evolve”.94

Nästa steg i arbetet med beståndsutveckling är urvalet. Många pekar på hur detta i
dagens informationsöverflöd har blivit både viktigare och svårare.95 Webben som
informationskälla för dessutom med sig överväganden av både teknisk och innehållslig
art (kvalitet, autenticitet etc), som delvis är annorlunda mot dem som förekommer när
det gäller tryckta medier.96

När sedan urvalet är avklarat gäller det att förvärva det valda dokumentet. På
webben sker detta naturligtvis annorlunda än tidigare. Det handlar inte längre om att
betala och få boken i handen, utan kanske om att förhandla sig till ett bra licensavtal
eller att helt enkelt lägga ut en länk till en webbplats. I 9�����������(����������
������������������������������������� nämns fem olika typer av förvärv i den digitala
världen97:

- etablering av konsortier for inngåelse av fellesavtaler
- tilgang via passord
- kjøp av lisenser
- nedlasting av et dokument fra Internett
- opprettelse av en lenke til et hypertekstdokument

Sheila Intner nämner i ”Impact of the Internet on Collection Development” dessutom att
lägga upp en webbplats som bokmärke/favorit på bibliotekets datorer som ett sätt att
förvärva webbresurser på.98

Även när det gäller att beräkna kostnader och fördela de ekonomiska resurserna, har
de elektroniska medietyperna fört med sig nya problem. Med en större del tillfälliga
förvärv, genom till exempel online-förbindelse eller köp av artikelkopior från andra
bibliotek, och osäkerhet kring vad den elektroniska informationen egentligen kostar, blir
det svårare att upprätta en budget. ”What is not known at this time is the cost of
electronic information in the 21st century”, skriver William Fisher och Barbara
Leonard.99 Det finns också en osäkerhet kring var i budgeten man ska lägga de olika
kostnaderna. Ska utgifter för tillfälliga förvärv läggas i förvärvsbudgeten? Ska
kostnader för teknisk utrustning som är nödvändig för att läsa de digitala dokumenten
bokföras på samma ställe? Och var ska man placera de ökande kostnaderna för online-
sökningar?100

När det handlar om utvärdering av samlingen har det skett en hel del förändringar i
och med hänsynstagandet till de elektroniska resurserna. De traditionella
beståndsdelarna i utvärderingsprocessen (till exempel att ta fram cirkulationsstatistik, att
se till dokumentens ålder, att ta fram fjärrlånsstatistik, att göra användarundersökningar
etc) kan nu också kompletteras med nya sätt att mäta hur de elektroniska resurserna
används. 0���(���������������� är ett slags elektroniska enkäter till användarna som

                                                
94 Hazen 1995, s 3
95 se till exempel Monroe 1997 eller Gregory 2000 s 21 ff
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97 Omsjø 1996, s 12
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99 Fisher, William 1997, ”Budgeting for Information Resources: Current Trends and Future Directions”, s
207
100 För beskrivning av olika sätt att hantera problemet se Gregory 2000, s 37
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poppar upp vid användandet av den elektroniska resursen, ���������������� registrerar
hur användarna beter sig på en speciell webbplats, och ���6������������������, ger
automatiskt registrerad statistik om hur nätverket används, till exempel vilken service
som används mest.101

Den sista delen av beståndsarbetet handlar om bevarande. Och detta är kanske också
den allra svåraste frågan att hantera inför framtiden, med såväl juridiska som tekniska
överväganden. Det handlar om att kunna garantera tillgången till viktig information
även i fortsättningen, att ha mjukvara som klarar av att läsa material av olika ålder, och
kanske om att spara ner datafiler på bibliotekets egen server, med alla de
upphovsrättsliga problem som det medför. Hur och vem som ska bevara de elektroniska
resurserna inför framtiden hänger fortfarande mycket i luften. Gregory ställer frågan om
det är den som publicerar materialet, biblioteket, eller någon central instans som ska stå
för lagrandet och bevarandet, och avslutar med att uttrycka stor osäkerhet kring ämnet.
”Preservation concerns regarding electronic resources are far from being adequately
resolved”.102

4.2.3 Modernisering eller omvandling?

Men trots alla de här troliga eller verkliga förändringarna av beståndsutvecklingens
förutsättningar, så finns det i collection management-litteraturen en stark enighet om att
en del av arbetet ändå kommer att förbli densamma som förut. Nämligen kärnan i
verksamheten som den alltid har varit – att välja ut, ordna, bevara och tillhandahålla
information. De flesta forskare och författare i ämnet skrider inför hotet om bibliotekets
död eller marginalisering, till försvar för det biblioteket alltid har varit bra på. ”Libraries
must play to their historic strengths. Libraries have always offered what the Internet so
tellingly lack: selectivity and organization”, säger till exempel William Monroe.103

Och just det fortsatta behovet av ett urval i denna informationsöverflödets tid
betonas på många ställen i litteraturen. ”Selection, whether of material containing
information or of paths to information, lies at the heart of library service”.104

Det talas i anslutning till detta också en hel del om betydelsen av att i och med
urvalet tillskriva de utvalda informationsresurserna ett värde, om �����:������. Genom
att välja ut och presentera vissa resurser i en lättnavigerad och välorganiserad samling
tilldelar man resurserna egenskaper som tillförlitlighet, aktualitet och kvalitet, som i sin
tur underlättar för användaren att välja ut relevant information.105

Hur dessa viktiga uppgifter ska utföras (eller om de kommer att ersättas av andra och
viktigare), via modernisering av den traditionella biblioteksverksamheten, eller
omvandling till något helt nytt, finns dock olika uppfattningar om. I Clifford Lynchs
text ”The Transformation of Scholarly Communication and the Role of the Library in
the Age of Networked Information” kan man hitta resonemanget om modernisering
kontra omvandling. Lynch beskriver modernisering/�������<����� som “the use of new
technology to continue to do what you have been doing, but in a more efficient and/or
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105 Se till exempel Lee 2000, s 1110 och Toub 1997
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cost-effective way”, medan omvandling/�������������� “adresses the use of new
technology to change processes in a fundamental way”.106

I litteraturen kan man hitta hållningar när det gäller detta som är allt ifrån
konservativa och omhuldande det traditionella biblioteket107 till drastiskt nydanande.
Till den senare får man räkna Peter R Young, chef för US National Commission on
Libraries and Information Science. Han menar att biblioteksvärlden just nu genomgår
ett paradigmskifte, och refererar texter där andemeningen är att den nya
informationstekniken medför förändringar inte bara för biblioteken utan också för
människans själva natur, och som jämför Internet med upptäckten av elden.108 Young
hävdar att biblioteken måste omdefiniera grundläggande procedurer, strukturer och
service så att de stämmer överens med den postmoderna kulturen.109

James G Neal talar om att det är en revolution som pågår i bibliotekens
beståndsutveckling, och nämner en mängd viktiga påverkansfaktorer. Bland dessa finns
persondatorns, MTVs, tv-spelens och hypertextens genombrott, den ökande strömmen
av information, privatisering, internationalisering och den allt större betoningen vid
samarbete. ”Academic libraries are confronted by a series of revolutionary changes
which are shaping collection development programs in dramatic ways”, säger han.110

Även Anders Ardö och Traugott Koch vid Lunds universitet tror på stora
omvandlingar av bibliotekens verksamhet. ”Digitala bibliotekstjänster är följaktligen
inte endast en samling nya media i våra existerande bibliotek, en ny addition till den
etablerade verksamheten […] De är ett nytt centrum för biblioteksarbete som
redefinierar samtliga verksamheter och prioriteringar”.111 Ardö och Koch menar att det
gäller för biblioteken att satsa på denna omvandling för att inte bli omsprungna av andra
aktörer. ”Det är långt ifrån självklart att bibliotekarierna övertar sitt eget arv”, som de
uttrycker det. En liknande hållning kan man också se hos Clifford Lynch, som tycker att
bibliotekens framtida roll, när det gäller de elektroniska resurserna, än så länge är oklar,
och att biblioteken än så länge har varit dåliga på att ta sig an dessa. ”With rare but
noticeable exceptions, however, it is striking how little libraries are doing to adress
access and management of the developing world of networkning information”.112

När det gäller omvandling kontra modernisering i biblioteksvärlden är det naturligtvis
ingen som egentligen vet vad framtiden bär på. Den väg som många förespråkar och
som kanske också är den mest troliga inom de närmaste åren är emellertid något som
man skulle kunna kalla för pragmatism. Denna hållning präglas av ett slags praktisk
realism, där man med ett steg i taget tar sig an de elektroniska resurserna inom ramen
för det traditionella beståndsarbetet, i avvaktan på den stora omvandlingen. “While the
Internet may lead to the transformation of libraries in the long run, in the near term it
can contribute to modernization by assisting the performance of traditional functions”,
skriver Thomas Nisonger.113 Michael Buckland menar att man måste skilja på
informationstekniken som medel och som mål. Han ser stora förändringar “in the means
of library service”, men menar att målen i stort sett är de samma, och att de elektroniska
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resurserna bör hanteras på samma sätt som de tryckta. ”There is little choice but to do
the same as we do with a paper document”, skriver han.114

Chris Rusbridge beskriver arbetet med att utveckla hybridbibliotek inom eLib-
programmet115 med ett citat från Ian Mowat, som är ett bra exempel på denna
pragmatiska hållning. ”One of its greatest strengths has been its practical realism.
Although there was a very necessary element of visionary thinking, the main thrust of
its recommendations was down-to-earth, practical and designed to take us half a step
forward to a clearly defined future, rather than forcing us to make giant leaps into the
dark”.116

Som ett förverkligande av denna pragmatism kan man se det så kallade
hybridbiblioteket. Stephen Pinfield förklarar begreppet som följer: ”The hybrid library
is on the continuum between the conventional and digital library, where electronic and
paper-based information sources are used alongside each other”.117 I denna
biblioteksform blandas alltså tryckta medier med elektroniska, med större vikt vid
resursernas innehåll än deras form. Många menar att de flesta forskningsbibliotek i
själva verket redan är hybridbibliotek, alternativt kommer att bli. ”The reality for most
academic libraries is that they will turn into […] hybrid libraries” skriver Derek Law.118

Om hybridbiblioteket sedan är en modernisering av verksamheten enbart som ett steg på
vägen mot omvandlingen till det digitala biblioteket, eller om det är en biblioteksform
som har kommit för att stanna finns det olika åsikter om. Pinfield ser hybridbiblioteket
som en helt egen modell. ”The hybrid library should not, then, be seen as nothing more
than an uneasy transitional phase between the conventional library and digital library,
but, rather, as a worthwhile model in its own right”.119

I enlighet med hybridbibliotekets natur finns också många bibliotekarier och forskare på
området som framhåller integrationen av de elektroniska medierna med det traditionella
biblioteket, och att arbetet med beståndsutvecklingen i grunden kommer att fortsätta
vara detsamma. Integrationstanken kan man bland annat se i det danska NETKAT-
projektet120 och i det av Demas beskivna mainstreamingprojektet på Mann Library121,
även om inget av dessa projekt använder just ordet hybridbibliotek.

Många är de som betonar vikten av sömlöshet, integration, mainstreaming eller vad
man nu vill kalla det. ”As the range and quantity of electronic resources increase,
libraries must develop strategies for providing seamless access to both print and
electronic resources”, skriver till exempel Michael Breaks.122

Som ett led i denna sömlöshet får man också se tanken om att integrera elektroniska
dokument och fria webbresurser i katalogen. Jan Hagerlid skriver i ”E-dokument i
katalogen: Inte en principfråga” att biblioteken för användarnas skull bör erbjuda
möjligheter till samsökning av många olika typer av informationskällor. ”Bibliotekens

                                                
114 Buckland 1993, kap 5
115 Det brittiska eLib-programmet är ett utvecklingsarbete, lett av de brittiska högskolemyndigheternas
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uppgift är då att ge ingångarna både till den elektroniska informationen och den tryckta
utgivningen inom en konsekvent och sammanhängande beskrivningsstruktur”.123

Hagerlid ser två möjliga alternativ när det gäller bibliotekens kataloger i förhållande
till de elektroniska dokumenten. Det ena är att katalogen begränsas till att täcka fysiska
objekt i bibliotekets ägo, medan separata länksamlingar får ta hand om de elektroniska
resurserna. Med denna lösning ser han flera problem, som att ”den traditionella
katalogen blir allt mer ointressant, det krävs likafullt en massa arbete med att beskriva
informationsresurser, vi kommer att beskriva samma innehåll i olika slags
beskrivningsformat” etc.

Det alternativ han i stället verkar förespråka, är att katalogen utvidgas till att täcka
även ett urval av webbresurser, som är av stort intresse för användarna. Han menar att
denna lösning innebär att man undviker att katalogen marginaliseras, men ser också
problem som minskad kontroll över det material som katalogiseras.

Hur-Li Lee menar liksom Hagerlid att den vanligt förekommande lösningen med att
ha separata länksamlingar för de fria webbresurserna i längden är ohållbar. ”This kind
of arrangement is apparently unsatisfactory, even though very popular across
libraries”.124 Hon ser möjliga nackdelar med de separata länksamlingarna som sämre
sökmöjligheter och fler ingångar att välja mellan, och menar att det skulle kunna vara en
betydligt bättre service till användaren att ha ett integrerat IR-system som erbjuder
access till allt som finns i bibliotekets samlingar.125 Hon talar om behovet av att tänka
om när det gäller katalogen, att i framtiden ha mer flexibla IR-system och att åtminstone
ha ett enda sammanhållande gränssnitt för de resurser som erbjuds användarna.

Vicki Gregory beskriver skillnaderna mellan de olika sätten att hantera fria
webbresurser som olika nivåer av organisation.126 Från ingen organisation alls, över
länksamlingar med eller utan tillägg av metadata, till den högsta nivån – katalogisering.
Katalogiseringen delas i sin tur sedan upp i olika nivåer. Man kan katalogisera det som
har sparats lokalt på den egna servern, man kan katalogisera det som bedöms vara
frekvent använt eller man kan tillämpa det som Gregory kallar ���������������, det vill
säga att man katalogiserar allt som väljs ut av bibliotekets ämnesspecialister oavsett
format, användningsgrad eller lagringsplats.

)�%�=��3
��

Trots den relativt stora konsensus som finns kring uppfattningen att biblioteken som
urvalsinstans fortfarande betyder mycket och att webbresurserna på något sätt bör
integreras i det dagliga beståndsarbetet, får man efter några besök i
forskningsbibliotekens verklighet snabbt uppfattningen att den praktiska verksamheten
ligger långt efter den teoretiska. I detta avsnitt pekar jag därför på möjliga hinder för
denna integration, som dels har sin grund i webbresursernas speciella karaktär, dels i
teorier om förändring i organisationer.
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4.3.1 Organisation och förändring

The only constant now is that things will inevitably, and in a huge variety of ways,
keep getting different.127

Individual and collective change can be difficult anywhere and anytime. But change
is particularly difficult for large organizations.128

7 ���������������, eller förändring i organisationer, är ett stort område som jag berör
helt kort i denna uppsats. Men för att ge en möjlig förklaring till varför arbetet med att
integrera de fria webbresurserna i bibliotekens samlingar går så långsamt, kan det ändå
vara på sin plats med en introduktion till detta ämnesområde.

På många ställen i litteraturen om �������������������(���� och förändring i
organisationer kan man läsa att förändring har blivit ett konstant tillstånd, och något
som vi måste lära oss att leva i. Olika omvärldsförändringar - informationssamhällets
framväxt, det livslånga lärandet, ny teknik, ökade kostnader för media i kombination
med krympande budgetar etc – sätter en allt större press på biblioteken att följa med i
utvecklingen och förändra sin service, sina tjänster och sin organisation. Och då handlar
det om planerad och regelbunden/����������� förändring såväl som oplanerad och
plötslig/�������������.���

För att förstå vilka hinder för förändring som kan finnas i en organisation är det bra
att först göra sig en bild av hur den ideala förändringssituationen ser ut. Den faktor som
verkar stå främst på listan över önskvärda egenskaper hos organisationen och dess
medarbetare är flexibilitet. Richard Sweeney skriver till exempel att ”flexibility is
paramount”,��� och att ”the staff of this type of library is characterized by its flexibility,
willingness and ability to learn and adapt”.���

Plattare organisationsstruktur, med mindre uttalade hierarkier och större delaktighet
för alla medarbetare är också en sådan egenskap som de flesta tror är positiv för
förändringsarbetet. I .�� �������������������������/�$��������������������0�������
kan man bland annat läsa att människor som arbetar i mindre hierarkiska organisationer,
och som har större delaktighet i de beslut som tas, är mer öppna för ny teknik på
biblioteken och kanske också mer nyskapande.���

Ytterligare för förändring gynnsamma förhållanden som nämns är till exempel mer
samarbete mellan organisationens olika delar och mindre ”territoriality”���, lagarbete���

och en informell atmosfär som präglas av öppenhet, transparens och god
kommunikation.���

Richard Sweeney beskriver i ”Leadership in the Post-Hierarchical Library” en
framtidens bibliotekstyp som bygger på just dessa egenskaper - flexibilitet, lagarbete
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och avsaknad av hierarkier – och som har användarens informationsbehov i centrum
snarare än gamla invanda strukturer. ”The post-hierarchical library may be thought of as
the ’antibureaucratic library’. It is an organisation which is much more focused on
patron or user service and much less bound by inflexible rules and the paperwork
tradition”.���

På många ställen i litteraturen talas det också om behovet av uttalade visioner och
konkreta strategier för att förändringar ska kunna genomföras. Anders Ardö och
Traugott Koch skriver om behovet av “en medveten strategi, många initiativ och
kraftfulla omprioriteringar under förändringsprocessen mot det nya biblioteket��	,
medan Samuel Demas talar för långsiktiga visioner som sedan bryts ned i hanterbara
delar.��


Ett jämförbart uttalande från den privata sektorn är James Collins och Jerry Porras
övertygelse om vikten av långsiktiga “kärnvärderingar” och verksamhetsmål, men
anpassningsbara strategier: ”Companies that enjoy enduring success have core values
and core purpose that remain fixed while their business strategies and practices
endlessly adapt to a changing world”.���

Organisationer som inte uppfyller dessa kriterier eller har dessa egenskaper är således
sämre rustade för stora förändringar. Lyndon Pugh beskriver de olika typer av motstånd
till förändring som man kan hitta. Det största av dessa, som ofta ses som den viktigaste
förklaringen till varför det kan vara svårt att förändra en organisation, är den inneboende
tröghet som finns i alla organisationer och hos de flesta människor, och som Pugh kallar
. ��������<������������:6��� �.��� Sweeney bekräftar: ”Perhaps the single greatest
reason why library leaders are currently unable to reengineer significant improvements
in library services is institutional inertia”, det vill säga ”the way things are or the way
things have been done”.���

Vidare nämner Pugh . ��( �����( �������������, som är ett slags principiellt
motstånd till den förändring som är på gång. Som exempel tar han upp han diskussionen
om man på biblioteken ska ta ut avgifter eller ej. Han menar också att det fortfarande
hos vissa bibliotekarier finns ett principiellt motstånd till teknikutvecklingen. ”There is
also still a small minority of librarians who will be ever the Luddites while
contemplating electronic futures”.���

'����������������� är den tredje typen av motstånd som Pugh beskriver. Oro, rädsla
och misstro uppträder ofta vid stora förändringar, och är som han skriver helt normalt
under de flesta förändringsprojekt.��� Det kan handla om osäkerhet om ens jobb
kommer att förändras eller ens finnas kvar, och om en känsla av att förlora kontrollen.���

8� ��������������������, eller skillnader mellan de olika människotyper som förs
samman i stora förändringsprojekt, (������������������, oenighet kring hur
förändringens mål ska uppnås, och ��� ��������������, oenighet kring de tekniska
lösningarna, är ytterligare några av dessa motstånd till förändring som Pugh beskriver.
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Ännu en viktig hindrande faktor är den stora kraftsamling och satsning av tid och
energi som faktiskt krävs vid stora förändringar. Sweeney beskriver det så här:
”Reengineering is threatening to some, does pose additional risks, and calls for huge
initial expenditures of energy, time, and resources”.���

När det gäller den typ av organisation som ett forskningsbibliotek utgör, det vill säga en
offentlig verksamhet finansierad av allmänna medel, finns enligt Thomas Cummings
och Christopher Worley också speciella förutsättningar för utveckling och förändring.
Författarna jämför i ������<������=�����(���������7 ���� privata och offentliga
verksamheter och kommer fram till en hel del intressanta skillnader.

Grundläggande för offentliga verksamheter är deras syfte att se till det allmännas
bästa. ”The overwhelming purpose of public sector organisations is to understand and
promote the public good and demonstrate responsiveness to public wants and needs”.���

Detta resulterar bland annat i att det är svårt att forma verksamheten så att den passar
alla potentiella användare, och att verksamhetens syften inte alltid delas av dem som
arbetar i organisationen.

En annan grundförutsättning för offentliga verksamheter är de juridiska ramarna,
”the legislative mandates, rules and procedures established to run public sector
organizations”147, som enligt Cummings och Worley gör dem mindre flexibla än de
privata. Offentliga verksamheter är dessutom ofta ”legislated into existence”, det vill
säga att deras existens vilar på laglig grund, och att de finansieras oberoende av vad de
presterar. Cummings och Worley menar att detta paradoxalt nog leder till att de
offentligt styrda verksamheterna blir mindre lyhörda för sina användare. ”The effect is
that public sector organisations, despite their purpose, can be much less responsive to
citizens and customers than private sector organizations because they aren’t directly
reliant on the customer for funding to sustain their existence”.��


Kännetecknande för offentliga verksamheter är också att det finns en mängd
beslutsfattare bakom det som utförs. För svenska förhållanden handlar det till exempel
om riksdag, kommunfullmäktige, kommunala nämnder och personer på olika nivåer
inom organisationen. Denna mångfald kan lätt få till följd att det är svårt att hitta vem
som är ansvarig för vilka beslut. Cummings och Worley menar också att dessa många
beslutsfattare gör det svårt att bestämma vem verksamheten vänder sig till samt vilka
resultat som önskas, och att stödet för utveckling och förändring inom organisationen
ofta blir svårare att hitta.���

Ytterligare en speciell förutsättning för offentliga styrda organisationer är den insyn
som måste finnas i verksamheten. Alla medborgare, politiker, anställda, kritiker med
flera har full insyn i verksamheten och tillgång till dokument av olika slag, beslut,
strategier etc, något som definitivt saknas i de privata motsvarigheterna.

Som en slutsats i ������<������=�����(���������7 ���� kan man läsa att, på grund
av ovanstående förutsättningar, den offentliga sektorn ofta är mer byråkratisk och
tungrodd än den privata. Trots det visar författarna på att utvecklings- och
förändringsprojekt i många fall har lyckats väl också i offentliga verksamheter.���

                                                
145 Sweeney 1994, s 64
146 Cummings 2001, s 602
147 Ibid, s 603
148 Ibid, s 604
149 Ibid s 605
150 Ibid s 609
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4.3.2 Webbresursernas karaktär

Förutom dessa möjliga hinder för förändring inom organisationen finns också något i de
fria webbresurserna i sig som måste övervägas när man talar om att integrera dem i
bibliotekens beståndsutveckling. Den stora mängden, de många olika formaten och
accessmöjligheterna, obeständigheten, samt de juridiska förutsättningarna kring de fria
webbresurserna är faktorer som ofta nämns som problematiska för biblioteken.

Om webbresursernas speciella karaktär kan man läsa på många ställen. En som har
skrivit om dokumenttypens särdrag i förhållande till mer traditionella former är Mats
Dahlström vid Högskolan i Borås. Han nämner en mängd egenskaper som gör att
webbresurserna skiljer sig från de traditionella. Till exempel menar han att
webbdokument i högre utsträckning karakteriseras av dynamik, transportabilitet, icke-
linearitet, interaktivitet, sökbarhet, reproducerbarhet (lätta att mångfaldiga), snabbhet,
aktualitet och tillgänglighet.151

Mats G Lindquist beskriver i /+����������$��������������������������������� vad
han kallar särskiljande egenskaper hos elektroniska dokument. Han nämner bland annat
gränsöverskridande (som verkar betyda multimedialitet), stor mängd, multiplicitet (som
har med varianter av text och autenticitet att göra), möjlighet att lätt kopiera dokument,
förutsebar vittring, samt svårkontrollerad upphovsrätt.152

På många andra ställen kan man läsa om webbresursernas speciella karaktärsdrag
och de problem som dessa medför. Återkommande är dock å ena sidan det lite abstrakta,
svårhanterbara i resursernas flyktighet och gränslöshet, å andra sidan det som är
dokumenttypens fördelar i jämförelse med de tryckta texterna -  sökbarheten,
interaktiviteten och enkelheten i att snabbt publicera och snabbt komma åt dokument på
webben.

Urval/kvalitet

Något som också är kännetecknande för de fria webbresurserna är den enormt stora
mängd som finns, och de följder som detta har för biblioteken. Det handlar då både om
svårigheterna med att överblicka och kunna navigera i informationsflödet, och om
innehållsliga frågor som rör dokumentens kvalitet, autenticitet, källkritik och urval.

Mats Dahlström skriver om hur den direkta distributionskedjan på Internet, det vill
säga att vem som helst själv kan publicera vad som helst, medför frågor om
webbresursernas kvalitet. De "kvalitetsfilter vi är vana vid från pappersvärlden, fungerar
inte på samma sätt när det gäller webbdokument", skriver han.153 I stället läggs en del av
denna granskningsfunktion över på den enskilde användaren eller på biblioteken. Dessa
måste nu bedöma upphovsmannens tillförlitlighet, innehållets sanningshalt och kvalitet
etc.

Det finns mycket skrivet om hur man kan kvalitetsbedöma webbresurser. Thorsten
Thurén och Göran Leth går i 1�����������!���������154 igenom granskningskriterier för

                                                
151 Dahlström 1996
152 Lindquist 1995, s 21-22
153 Dahlström 1997, 1.1
154 Leth, Göran 2000, 1�����������!���������
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fritt tillgängligt material på nätet, och tar bland annat upp bedömningspunkter som är
viktiga för tryckta dokument likaväl som för elektroniska. .�� (dokumentets tillkomsttid
i förhållande till det som behandlas, senaste uppdatering etc), $������� (återberättat i
andra, tredje hand eller primärkälla), ��� �� (i motsats till förfalskning, plagiat) och
������� (upphovsmannens syfte, överdrifter, känsloladdat språk etc) är dessa klassiska
delar av källkritiken som författarna ser som viktiga vid bedömningen av webbresurser.

Leth och Thurén skriver emellertid att det också finns särskilda frågor att ställa sig
när det gäller information på webben. "Internet är ett nytt medium som öppnar nya
möjligheter. Det innebär att de problem man möter när man ska värdera information på
Internet åtminstone till en del är annorlunda än dem man möter när man bedömer
skriftlig information".155 Till de tidigare nämnda bedömningskriterierna lägger
författarna därför också tre nya, som de anser gör bedömningen mer komplett. Det
första är den ������$���@������(���� som genomsyrar dokumentet, och som kan vara
viktigt att ta hänsyn till i och med Internets globala karaktär. Nummer två är
��������� ���� hos dokumentet, vilken bör bedömas genom att undersöka och
ifrågasätta dess upphov eller framställningssätt. Det tredje och sista är �������
�!���������������� ��������(��, det vill säga omständigheterna kring de människor som
skapar webbresurserna och som är orsaken till olika typer av fel och brister i
informationen på Internet.

Fler bedömningspunkter för att värdera webbdokument kan man hitta hos till
exempel Länkskafferiet.156 Där menar man att det är "extra viktigt att du kritiskt
granskar material som man hittar på nätet" på grund av frånvaron av andra
granskningsinstanser.

Access/standarder

Ytterligare en faktor är viktig att ta hänsyn till i hanteringen webbresurser, och det är de
accessmöjligheter som finns. När det gäller webbresursernas format finns en stor
mångfald som kan ställa till det för biblioteken, och som för med sig överväganden
kring access, standarder och lagring.

Hur man kommer åt webbresursen, om man behöver lösenord för att bli insläppt på
sajten, i vilket format dokumentet är, påverkar tillgängligheten och möjligheten att
erbjuda biblioteksanvändarna materialet, och måste tänkas över av bibliotekspersonalen.

Diane Kovacs menar att man i urvalet av fritt tillgängliga webbresurser bör ställa sig
frågor som har med access att göra, och återger bland annat Carolyn Caywoods access-
kriterier.157 Bland dessa:

- vilket format är dokumentet i?
- måste man ladda ner mjukvara för att komma åt det?
- tar det lång tid att ladda ner dokumentet?
- brukar det ofta vara svårt att komma åt dokumentet?
- kan vem som helst komma åt dokumentet, eller krävs någon form av lösenord eller
avgift?
På liknande sätt skriver Mats Dahlström i 1���������!� +�����������������������������

��;���, att biblioteken i urvalet av webbresurser måste ta hänsyn till standarder,
utrustningar, program och kompatibilitet. Vilken programvara behövs för att läsa filen?
Fungerar bibliotekets webbläsare och dokumentet väl ihop?158 etc

                                                
155 Ibid, s 11
156 9�����������6�$$(��������,��� 2000
157 Kovacs, Diane 2000, s 27
158 Dahlström 1996
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Lagring/bevarande

Ett av de stora problemen med de fria webbresurserna är deras flyktighet. Webben
förändras från dag till dag, webbplatser kommer och webbplatser går, och biblioteken
vet inte om en url som fungerade igår fungerar idag.

Hur man ska bevara och lagra viktiga webbresurser för framtiden nämner de flesta
som skriver om dokumenttypen som ett problem. Mats G Lindquist skriver i /+���������
$����������������������������������att en av dokumenttypens egenskaper är förutsebar
impermanens och vittring. "Elektroniska dokument är beroende av den teknik som
använts för framställningen [...] Elektroniska media har kortare livslängd än
traditionella".159

Mats Dahlström för in ett delvis annat perspektiv i diskussionen om lagring, och
menar att det i längden kanske till och med är tryggare med otryckta medier. "Är det
just genom det icke-fysiska hos de digitala dokumenten, det transportabla mellan
medier, som vi kan hoppas på en garanterad oförstörbarhet hos texter och dokument"
frågar han sig.160

Oavsett hur det är med detta, så är frågan om bevarande och lagring stor när det
handlar om att välja ut fria webbresurser. På vilken typ av bärare man kan lagra
resurserna är en del av denna fråga. Cd-rom har en livslängd på cirka två decennier och
magnetiska band ungefär halva den tiden.161 Dessutom har de program som används för
att komma åt och läsa de elektroniska resurserna också begränsad livslängd. Innebär det
att man kontinuerligt måste föra över de lagrade dokumenten till nya standarder? Är
äldre format kompatibla med ny programvara? etc

För det lokala biblioteket tillkommer också frågor som handlar om hur man kan och
får lagra för biblioteksanvändarna intressanta webbresurser - på en egen server eller i
utskriven form. Och detta för oss in på nästa stora fråga - upphovsrätten

Upphovsrätt

Ett kapitel för sig, eller snarare en hel bok för sig, är frågan om upphovsrätten på
Internet och hur den påverkar bibliotekens arbete med de fria webbresurserna. Får
biblioteken på sina egna webbplatser lägga ut länkar till vilka webbresurser som helst,
eller måste man ha upphovsmannens tillstånd? Kan man skriva ut särskilt efterfrågade
webbdokument och bevara dem fysiskt i biblioteket? Kan man spara fritt tillgängliga
webbresurser på den egna servern? Att dessa frågor engagerar kunde man bland annat
se på e-postlistan BIBLIST i början av juni 2002. Då diskuterades under några dagar
livligt hur man i praktiken kan och får göra. En av deltagarna frågar sig: ”Om man nu
funnit intressanta rapporter i PDF-format ute på nätet, kan man kopiera dem och lägga
dem på sin egen server”? En annan deltagare skriver att man på det egna biblioteket har
diskuterat att ”det kan vara fördelaktigt att ibland skriva ut, binda in och låna ut vissa
webb-dokument, i stället för att hänvisa låntagaren till webben”.162

Biblioteken har sannerligen mycket att tänka på när det handlar om Internet och
upphovsrätt. Det stora problemet är kanske att ingen riktigt vet vad som egentligen
gäller. Bland annat på grund av mediets globala karaktär är det svårt att hitta entydiga
                                                
159 Lindquist 1995, s 21
160 Dahlström 1997, 2.9
161 Ibid
162 Wettmark, Lennart 2002, “Ang: Re: SV: Katalogisering – Internetsidor”.
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svar på frågorna om Internet och upphovsrätten. Av Jan Roséns ?(( ���������
�������������������� kan man emellertid utläsa några av de vanligaste
upphovsrättslagstolkningarna. Han menar att det till exempel kan ifrågasättas om man
får lägga ut fasta länkar till en webbresurs utan tillstånd från upphovsmannen. "Det kan
nämligen göras gällande att sådan länkning i upphovsrättslig mening åstadkommer ett
nytt utnyttjande [...] Det kan röra sig om en ny exemplarframställning", skriver
Rosén.163 På BIBSAMs webbplats kan man dock läsa att länkning troligtvis är tillåtet,
under förutsättningen att det vid användandet av länken framgår att man blir förflyttad
till en annan webbplats. ”Det är inte helt klarlagt, men länkning är förmodligen tillåtet
under förutsättning att man inte ges intrycket av att ’vara kvar’ på den ursprungliga
hemsidan”.164

Att spara webbresurser lokalt på bibliotekets egen server eller att skriva ut dem för
tillgängliggörande, borde naturligtvis inte heller gå utan tillstånd, med tanke på att
upphovsmannen råder över all exemplarframställning och allt tillgängliggörande av det
skyddade verket för allmänheten. Undantaget är webbpublikationer som faller under
offentlighetsprincipen, det vill säga som är producerade vid svenska myndigheter.
”Material som produceras vid svenska myndigheter omfattas i princip inte av
upphovsrättslagen och får alltså laddas ner, skrivas ut, bindas in etc”.165

)�)�"9669��9������

Bibliotekens samlingar och beståndsutveckling, två av verksamhetens helt
grundläggande funktioner, befinner sig i ett läge av stor förändring. Båda har, under
inverkan av Internet och de elektroniska medierna, i viss mån ifrågasatts och
omdefinierats.

I stället för lätt avgränsbara samlingar av tryckta medier som ägs och förvaras av
biblioteken, ser vi nu definitioner av samlingar som rymmer alla typer av information så
länge de bara är utvalda och tillgängliggjorda via biblioteket, men också ifrågasättande
av den lokalt utvecklade samlingen överhuvudtaget.

I stället för den traditionella beståndsutvecklingen ser vi hur ökat samarbete, ������
och ,���:��:���� vinner mark på bekostnad av lokalt ägande och just-in-case-tänkande,
samt hur del efter del av beståndsarbetet måste anpassas efter de nya medietyperna.

I vilken utsträckning dessa nya förutsättningar påverkar biblioteken finns det olika
uppfattningar om. Man kan se förändringarna som ett steg mot en total och fundamental
omvandling till en ny typ av bibliotek, där också samlingar och beståndsutveckling får
helt nya betydelser, eller man kan se dem som en pragmatisk modernisering av tidigare
strukturer. Hybridbiblioteket och tankarna om integration/������������� av de fria
webbresurserna i den traditionella verksamheten kan betraktas som ett förverkligande av
denna senare hållning.

Om det är många som talar för en integrering av de fritt tillgängliga webbresurserna
i beståndsutvecklingen, så verkar det emellertid vara färre som förverkligar den. Hinder
för detta arbete kan man därför se dels i webbresursernas speciella särdrag, dels i teorier
om förändring i organisationer. Bland dessa hinder är hierarkiska strukturer,

                                                
163 Rosén, Jan 1997, ?(( ������������������������������, avsnitt 8
164 Broms, Susanna 2002, ?(( ��������C����������C���D
165 Wettmark 2002
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organisationers inneboende tröghet, traditioner och vanor, samt webbresursernas
flyktiga karaktär, med tekniska och juridiska implikationer, framträdande.
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I uppsatsens resultatdel återges de delar av intervjuerna som har varit av störst
betydelse för uppsatsens syfte och frågeställningar. Jag har försökt att återge citaten så
exakt som möjligt, men har i viss mån korrigerat grammatiska fel och dylikt, som har
gjort texten svårläst.

För att hålla de undersökta biblioteken och de intervjuade bibliotekarierna anonyma
utelämnar jag uppgifter om vad i hanteringen av fria webbresurser som hör till
bibliotekens eventuella roll som ansvarsbibliotek.

I detta avsnitt redovisas intervjuerna utan kommentarer. Analysen av dem i
förhållande till den lästa litteraturen genomförs i avsnitt sex.

+��� �5��4���&

Bakgrundsfakta

Bibliotek A är ett litet och ungt högskolebibliotek med cirka tio bibliotekarier.
Respondent A är en cirka 30-årig bibliotekarie, som har arbetat på bibliotek A i

drygt två år. A:s arbetsuppgifter är dels att ha hand om bibliotekets webbplats och
support av bibliotekets databaser, dels mer traditionella bibliotekarieuppgifter som
tjänstgöring i informationsdisken, undervisning av studenter, förvärv, katalogisering
etc.

Biblioteket har ingen uttalad eller nedskriven förvärvsplan/strategi för hur man skall
hantera fritt tillgängliga webbresurser.

Förvärvsarbetet på biblioteket fungerar generellt sett så att alla bibliotekarier är
kontaktbibliotekarier för ett eller flera av högskolans ämnesområden. För vart och ett av
dessa är respektive kontaktbibliotekarie sedan ansvarig för förvärv och katalogisering.

Beslut om förvärv tas individuellt, det vill säga man har inte gemensamma
bokmöten där inköpen diskuteras titel för titel.

Synen på samlingen

Respondent A beskriver begreppet samling som de resurser biblioteket
väljer ut, organiserar och tillgängliggör. ”Grundkriterierna som jag kommer att tänka på
är att någonting är organiserat och tillgängliggjort via biblioteket. Att biblioteket har
systematiserat det på något vis. Jag har svårt att tänka bort det ledet för att man ändå
ska kunna kalla det en samling. Och att åtkomsten till dokumentet på något sätt är
förmedlad via biblioteket”.

Denna definition kommer enligt respondenten att fungera också i framtiden, med
tanke på de elektroniska dokumenten såväl som de tryckta.

Respondenten tror att den lokalt utvecklade samlingen kommer att ha viss, men
mindre, betydelse i framtiden. Betydelsen kommer fortsatt att vara stor när det gäller
urval av tryckta dokument och för pengar förvärvade elektroniska medier samt när det
gäller uppsatser som är producerade vid den lokala högskolan och publicerade av
biblioteket. ”Biblioteket ingår i en organisation, inom den organisationen finns det
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specifika krav och önskemål, och där kommer man fortfarande att ha en lokal samling.
Böckerna kommer att finnas kvar”. A tror också att biblioteket kommer att spela en
större roll när det handlar om att delta i publiceringsprocessen för den egna
högskolans/det egna universitetets vetenskapliga publikationer. ”Att biblioteken är
involverade i att ta fram publiceringsverktyg […] för olika former av preprintsarkiv
eller uppsatsarkiv. Där tror jag att det kan finnas en uppgift, ja”.

I stort tror respondenten emellertid att man måste se den lokala samlingen i ett
större sammanhang än tidigare, att biblioteket kommer att vara mindre ”en isolerad ö”
och mer en ”del av ett nätverk”. ”Den lokala samlingen finns kvar, men blir en del i ett
annat sammanhang”, menar respondenten. A nämner förvärv av e-tidskrifter som ett
exempel på hur det enskilda bibliotekets betydelse har minskat de senare åren, eftersom
de flesta forskningsbibliotek köper färdiga paket av e-tidskrifter och inte själva väljer ut
vilka specifika titlar man vill ha.

När det gäller att integrera fria webbresurser i samlingarna inom den närmaste
framtiden, tror respondenten varken på att detta kommer att få ett genombrott på det
enskilda biblioteket eller genom centralt styrda initiativ. A nämner ansvarsbibliotekens
ämnesportaler som exempel på hur svårt det verkar vara att förverkliga denna uppgift.
”Mitt intryck är att det är väldigt svårt att få ens det arbetet gjort”.

Hanteringen av webbresurser

Webbresurser förekommer i mycket liten utsträckning166 i bibliotekets katalog. De få
som kan hittas i katalogen är sådana som har följt med när biblioteket har hämtat en
katalogpost från LIBRIS, i vilken något annat bibliotek har lagt in en länk till en
webbresurs. Det handlar då oftast om vetenskapliga texter eller offentliga rapporter.
Bibliotekarierna på bibliotek A lägger inte själva in fria webbdokument i katalogen.
Biblioteket har inte heller e-tidskrifterna i katalogen, utan i en speciell länksamling.

Bibliotek A har också ämnesguider, där ämnesvis indelade länkar till webbresurser
på portalnivå (i motsats till dokumentnivå) förekommer i liten utsträckning.
Webbdokument trycks inte ut för fysisk förvaring i biblioteket och sparas inte heller på
egen server.

Undantaget detta är när det gäller uppsatser som har skrivits på någon av
högskolans utbildningar. Dessa sparas i pdf-format på bibliotekets egen server och är
sökbara i katalogen.

Problematiken och framtiden

Hittills tror respondenten inte att Internet och webbresurserna har förändrat
beståndsutvecklingen på bibliotek A i någon större utsträckning, undantaget
hanteringen av e-tidskrifter och databaser, som tar en allt större del av
förvärvsbudgeten. De typer av fria webbresurser som A menar är troligast att
biblioteken någon gång kommer att integrera i sina samlingar är de som mest liknar det
tryckta dokumentet, det vill säga vetenskapliga texter och offentliga rapporter, gärna i
det beständiga pdf-formatet.
                                                
166 I samtliga undersökta biblioteks webbkataloger har saknats möjlighet att söka på medietypen fria
webbresurser, vilket har gjort det svårt att få fram exakt i vilken utsträckning dessa resurser katalogiseras.
Grund till de relativa mått som anges i uppsatsen (i liten utsträckning, en hel del etc) är i stället
fritextsökningar på termen ”www” och en manuell genomgång av sökresultaten, samt respondenternas
beskrivningar av hur de fria webbresurserna hanteras.
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De orsaker som respondenten nämner till att webbresurser hanteras i så liten
utsträckning som de gör, kan delas in i tre olika kategorier:

- juridiska
- tekniska
- organisatoriska/kulturella

Respondenten menar att det i dagens läge saknas strukturer som gör det möjligt att
effektivt ta sig an de fritt tillgängliga webbresurserna i beståndsarbetet. Katalogen och
katalogposterna är till exempel inte anpassade till denna typ av dokument.
”Katalogisering är varken till arbetsrutiner eller system effektivt att ta hand om den här
typen av resurser”. Respondent A ser också frånvaron av ett enda gränssnitt för att söka
i flera kataloger eller system, och de upphovsrättsliga frågorna som problematiska.
Skulle det vara juridiskt möjligt att spara webbresurserna lokalt tror respondenten att
integreringen av webbresurser i beståndsutvecklingen lättare skulle komma igång.
”Intresset för det egna biblioteket att göra något med dessa resurser skulle säkert öka
om man kunde hämta filen och lägga den lokalt, så att man vet att lägger jag en länk här
så finns den där tills jag eller möjligen någon IT-tekniker får för sig att flytta på den”.
Ett alternativ till detta menar A är om utvecklingen och användandet av beständiga
url:er blir mer allmänt accepterad och spridd. ”Det vore förstås ännu bättre eftersom
man då helt slapp ifrån lokal hantering. Man kunde ju tänka sig en
publiceringsplattform för det offentliga trycket som både integrerade metadata och
beständiga url:er och som garanterade att dokumentet inte ändrades”.

Respondenten tror att arbetet med att ta fram ett enda gränssnitt för att söka igenom
flera kataloger eller arkiv, till exempel ExLibris portalprogramvara MetaLib kan vara
en lösning för framtiden. ”Jag skulle tro att utvecklingen blir att man tar fram verktyg
för att göra sökningar samtidigt i olika former av resurser. Jag tror inte att utvecklingen
kan gå mot att bygga upp separata databaser för varje typ av resurs, utan på något sätt
måste de kunna sökas i ett svep”.

Organisatoriskt och kulturellt finns ytterligare hinder som respondenten nämner.
Det förekommer i organisationen inte några utarbetade rutiner för hur fria webbresurser
ska hanteras, eller avsatt tid för att välja ut relevanta webbdokument. Organisationens
tradition/kultur innebär att det fortfarande är tryckta medier som står i fokus och att
förändringar tar tid. ”Det är svårt att få tyngd, prioritet i dessa frågor. Det här ses som
något vid sidan av den egna samlingen [...] Många bibliotekarier tänker fortfarande på
biblioteket som lokal och arbetar utifrån den fysiska, tryckta samlingen”. Och även om
de tekniska och juridiska hindren var ur vägen tror respondenten att de fria
webbresurserna skulle komma i andra, eller tredje hand. ”Det skulle fortfarande vara
prioriterat efter tryckta medier och betalda elektroniska medier. Så skulle det hamna
efter där, och så skulle ingen hinna med det i alla fall”.

De egenskaper hos dokumenttypen i sig som respondenten menar kan vara
problematiska ur bibliotekets synvinkel är gränslösheten, föränderligheten och
manipulerbarheten, det vill säga att det är svårt för biblioteket att veta var dokumentets
gränser går, hur det ser ut från en dag till en annan eller om det överhuvudtaget finns
kvar. ”Att länka till en webbresurs – då har vi ju noll kontroll över den länken, då är
man helt utlämnad till publicisten av dokumentet”, menar respondenten och fortsätter
”Vad jag skulle tro är livslängden på länkarna ändå kort. På fem års sikt skulle jag inte
tro att många av dem kommer att fungera, utan det kräver ett sådant underhåll i så fall”.
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Respondenten tycker att bibliotek A:s hantering av webbresurser fungerar bra när det
gäller den del som handlar om högskolans uppsatser (som sparas på bibliotekets server
och finns med i katalogen), men mindre bra när det gäller övriga fria webbresurser, som
i stort sett inte har någon plats i bibliotekets beståndsutveckling alls. A menar att det,
om det var möjligt, naturligtvis vore bra om biblioteken på något sätt kunde ta sig an
relevanta webbresurser, och nämner urvalet och bevarandet som de viktigaste
funktionerna biblioteket i så fall skulle fylla. ”En lösning på de här frågorna, de
juridiska, tekniska, arbetsorganisatoriska, det vore förstås bra om de var lösta. Vad jag
tror skulle hända då är att dokument som man vet är intressanta, där det finns en vits att
göra något som de fria sökmotorerna inte gör, de är intressanta att göra något med.
Diskrepansen mellan vad till exempel Google gör och det vi tror oss göra är så enorm.
Det biblioteket skulle kunna komplettera en sådan tjänst med det är just att göra ett
urval som man vet är intressant för sin egen uppdragsgivare. Dels det, och dels en
bevarandeaspekt”. Respondenten menar dock att Google och de andra fria
sökmotorerna har ett stort försprång på biblioteken. ”Återigen kan man relatera till
Google, som inte bara indexerar utan som också kopierar och tillhandahåller
dokumenten. Deras övertag är så enormt. De är snabbare, effektivare och bättre på alla
plan, än vad vi kan vara”.

Om beståndsutvecklingen och webbresurserna i framtiden är respondenten osäker
och ger delvis motsatta svar. Å ena sidan säger A att det med dagens förutsättningar
inte är ”troligt att någon kommer att göra ett urval på nätet” och att det är ”svårt att se
själva ekvationen där – om man inte på något sätt kan kontrollera det materialet”, å
andra sidan att den föryngring av bibliotekariekåren som är på gång, kommer att ge
webbresurserna ökad betydelse i biblioteksarbetet. ”Ett perspektivskifte kommer att slå
igenom successivt”. Respondenten ser också en möjlig framtid där man ”i stället för att
bygga samlingar, arbetar med infrastrukturen kring informationen”, till exempel de
tekniska och juridiska ramarna kring den elektroniska informationen.

Respondenten ser möjligheter med de fria webbresurserna, som till exempel
tillgängligheten och mångfalden. ”Det är ju en fantastisk tillgänglighet, och väldigt
mycket finns där”.
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Bakgrundsfakta

Bibliotek B är ett stort universitetsbibliotek med cirka 100 anställda bibliotekarier.
Respondent B är chef för den avdelning på bibliotek B som har hand om förvärv

och katalogisering, och har arbetet som bibliotekarie i nästan 30 år.
Biblioteket har en övergripande förvärvspolicy där fria webbresurser nämns helt

kort, och där man kan läsa att dessa ska väljas ut till ämnesguider och länksamlingar
enligt samma urvalsprinciper som gäller för tryckta informationsresurser. Man kan i ett
på webben utlagt styrdokument också se att biblioteket har som mål att erbjuda
bibliotekets användare en samling bestående av såväl tryckta som elektroniska
informationsresurser.

Någon specifik strategi för hur man skall hantera fritt tillgängliga webbresurser
finns ännu inte. För framtiden finns dock tankar om att utarbeta mer konkreta
förvärvsplaner för universitetets olika ämnesområden, och att i dessa också specificera
tydligare riktlinjer för elektroniska dokument och fria webbresurser.
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Totalt arbetar cirka 40 bibliotekarier med förvärv på bibliotek B, uppdelat efter
universitetets olika ämnesområden eller fakulteter.

Beslut om förvärv tas individuellt, det vill säga man har inte gemensamma
bokmöten där inköpen diskuteras titel för titel.

Synen på samlingen

Begreppet samling beskriver respondent B som det biblioteket ”har gjort tillgängligt,
och lyft fram”. B menar att man då ”inte bara tittar på vad som finns i katalogen, utan
på vad biblioteket presenterar i katalogen och på sin webbplats. Det är bibliotekets
samlingar. Alltså det klassiska, traditionellt tryckta, de betalda elektroniska resurserna,
och urvalet från hela Internet. Det representeras sedan på en katalog eller en webbplats.
Jag kan inte komma fram till något annat – för närvarande”.

Om denna definition kommer att fungera också i framtiden är respondenten osäker
på, och betonar vikten av att vara öppen för förändringar av begrepp och arbetssätt.
”Jag tror att vi får lära oss att leva med flytande gränser och förändrade definitioner”.

Respondenten tror att den lokalt utvecklade samlingen kommer att ha fortsatt
betydelse när det gäller tryckt material, men ser ett minskat spelrum för det enskilda
biblioteket när det gäller elektroniska resurser. ”Då är vi ju inne på ett annat problem,
med de här upphandlingarna, och de stora kostnaderna för e-tidskrifter, där vi ju inte
har ett urval”. B tror emellertid att det stora utbudet av e-tidskrifter och databaser i
framtiden kommer att kräva någon typ av urvalsarbete från bibliotekets sida, att man till
exempel lyfter fram särskilt betydelsefulla källor mer än andra. ”Frågan är om man
kommer att tvingas till lokalt utarbetade profiler, för att det blir så stort utbud att det
blir svårt att orientera sig”.

När det gäller att tillgängligggöra ett urval av fria webbresurser, tror respondenten
mest på någon form av centralt samordnat initiativ, kanske likt det elektroniska
forskningsbibliotek som finns i Danmark eller det svenska avstannade projektet
SVEBIB. Ansvarsbibliotekens ämnesportaler, med ansvaret utspritt på olika bibliotek
och därmed också olika utseenden och struktur, tycker B inte har varit en särskilt bra
lösning. ”Jag tycker inte att arbetet med ansvarsbibliotekens portaler är speciellt
funktionellt […] Jag tillhör dem som tycker att man skulle göra något sådant centralt”.

Hanteringen av webbresurser

Bibliotek B:s katalog innehåller en hel del länkar till webbresurser, främst
vetenskapliga texter och rapportserier. Enligt respondenten handlar det uteslutande om
resurser som också finns eller som tidigare har funnits i tryckt form. ”Sådana kommer
in i katalogen, därför det är något tryckt som har ersatts av något elektroniskt. Då finns
det en logik. Då är det enkelt. Det blir inga problem att tänka att det är självklart att vi
ska katalogisera det här på samma vis”.

Biblioteket erbjuder också så kallade ämnesguider, där ämnesvis indelade länkar på
portalnivå förekommer. Dessa bygger, enligt principen ”lyft fram det som redan är gjort
någonstans”, mycket på vad andra har samlat ihop.

Respondenten menar att förvärven i katalogen och i länksamlingarna är på två helt
olika nivåer ambitionsmässigt. När det gäller de senare har biblioteket bestämt att ”vi
inte ska ha alltför hög ambitionsnivå, vi ska inte ha alla resurser, vi ska inte ha alla
ämnesområden, utan vi begränsar oss och försöker tala om tydligt vad man kan
förvänta sig”, medan man med katalogen har som avsikt att så långt det är möjligt
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täckta allt relevant material. Kvalitetsnivån på de utvalda resurserna menar B dock är
hög i såväl katalog som i länksamlingar.

Respondenten ger en bild av bibliotekets arbete med fria webbresurser som lite
avvaktande, lite i väntan på… ”Hur mycket tid ska vi lägga ner på det? Det är det som
är problemet, att vi faktiskt diskuterar om vi ska överhuvudtaget […] Det hänger lite i
luften”.

Biblioteket lägger inte in e-tidskrifterna i katalogen, utan har dem i en speciell
databas. Webbdokument trycks inte ut för fysisk förvaring i biblioteket och sparas inte
heller lokalt i elektronisk form.

Problematiken och framtiden

Respondenten ser att Internet och webbresurserna har förändrat beståndsutvecklingen
på bibliotek B på olika plan. Dels tar de specifika medietyperna e-tidskrifterna och e-
böckerna allt större plats, dels för de elektroniska dokumentens ökade betydelse med
sig generella överväganden när det gäller urval (ska man välja den tryckta eller den
elektroniska varianten?). ”För den som sitter och förvärvar tryckt material har det inte
förändrats. Jo, det har förändrats såtillvida att man måste vara observant på om det
finns något elektroniskt också, för då måste man välja”.

Den främsta orsaken till att biblioteken inte tar sig an fria webbresurser i någon
högre grad, som respondent B ser det, är brist på resurser. ”Tid, resurser, pengar! Helt
klart. Det finns nog många bibliotekarier som skulle vilja ägna mer tid åt det här, men
det går inte. Vi har inte tid”. Och på ett annat ställe i intervjun: ”Den sista verkligt
viktiga aspekten, det är: har vi resurser till det här? För börjar man då måste man också
fortsätta. Och det har ju visat sig att det är väldigt arbetskrävande. Och då undrar man:
vad händer i en framtid med intelligentare sökmotorer och automatisk indexering och
sådana saker? Och det gör att lite grann håller vi igen där. För att inte göra något som
sedan, om två år, visar sig var onödigt arbete, eftersom vi är så trängda ändå”.

B menar också att en teknisk utveckling av verktyg som skulle underlätta arbetet
med de fria webbresurserna (till exempel automatisk indexering) hade varit till stor
hjälp. ”Och så handlar det ju väldigt mycket om teknikutvecklingen. Vad händer med
sökmotorer, intelligenta indexeringar? En vacker dag tror jag att det löser väldigt
mycket […] Jag tror att vi alla går och väntar på någon slags teknisk lösning”.

Ytterligare ett imperativ för en integration av traditionella och webbaserade resurser
skulle enligt respondent B vara om bibliotekets uppdragsgivare (universitetets
institutioner) gav högre prioritet åt ett urval av webbresurser. ” Så länge våra
anslagsgivare inte säger att det här måste ni ägna tid åt. Vi vill att ni gör det. Men det
säger de inte. För de säger att det här fixar vi själva”.

De egenskaper hos dokumenttypen i sig som respondenten menar kan vara
problematiska är instabiliteten och obeständigheten.

B ser också fler frågor kring kvalitet, upphov och pålitlighet när det gäller fria
webbresurser än när det gäller traditionellt material. ”Om det inte är en pålitlig källa.
Det finns risk att det är ett rörligt dokument, att det förändras, att det inte har
vetenskaplig tyngd […] Jag tror man måste tänka mer på ursprunget, källan. För vem
som helst kan ju lägga ut vad som helst.”

Om resursfrågan vore löst, menar respondenten att det naturligtvis vore önskvärt att
biblioteket i högre utsträckning satsade på att göra urval av de fria webbresurserna.
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”Det finns ju massor med texter på nätet som är fullt jämförbara med det som vi har
katalogiserat […] Om vi hade lite mer tid, lite mer personal, så är det klart att jag tycker
att det inte kan annat än vara bra, om man kan erbjuda en guide till det viktigaste på
nätet. Med den typ av sökmotorer som finns idag”. B menar att det finns en ojämnhet i
de ämnesguider som biblioteket erbjuder, att vissa ämnen har mer utförliga
länksamlingar än andra. ”Det fungerar inte bra, för att det är lite ojämnt. Vi erbjuder
inom vissa ämnen rätt bra ingångar till de fria resurserna, inom andra ämnen gör vi det
inte”.

Respondenten tycker emellertid att bibliotekets hantering av webbresurser fungerar
förhållandevis väl. ”Med tanke på att det är ett väldigt förändringsläge, det finns många
äldre bibliotekarier som är vana vid bara ett sätt att arbeta på, så tycker jag ändå att vi
har kommit långt. Det är många som är engagerade i det här […] Folk försöker så långt
det bara går, att klara av det här”.

B tror inte inom den närmaste framtiden på en total integrering av traditionella
resurser och elektroniska, utan menar att vi måste lära oss att hantera många olika
sökingångar. ”Det är det jag ser framför mig, att det finns så många ingångar. Jag tror
att vi måste lära oss att leva med det. Jag tror att vi tar oss vatten över huvudet, att vi
drabbas av hybris, om vi ska tro att vi ska fortsätta att ha kontrollen över allt”.
Respondenten tror följaktligen inte heller på webbdokument i katalogen i någon större
utsträckning. ”Nej, jag kan inte tycka att det är rimligt att lägga in det i katalogen […]
Man skulle ju kunna resonera så, att okej det som är verkligt viktigt för vårt bibliotek,
vårt universitet, det ämnet, och har kvalitet, skulle man ju kunna katalogisera i
katalogen. Men det här är fria resurser som det kan hända någonting med, det är ju
inget stabilt. Servern kan gå ner, den kan flyttas, resursen kan ändras, ja man måste
uppdatera. Det är inte som med en bok som har sin fasta placering. Vi har inte riktig
kontroll på det. Det är ju så oändligt mycket mera. Börjar man för ett ämne och plockar
in i katalogen, varför ska man inte göra det då för alla ämnen? Och var går gränsen?
Det finns ju mycket mer. Det kräver alltså så oerhört mycket resurser. Jag tror att man
måste säga nej där”.

Respondenten betonar också vikten av att ge användarna kompetens att själva
hantera informationssökningsprocessen. ”Det är viktigt att inte låsa sig vid att vi ska
göra ett klokt urval, och det är så stort och så mycket att vi aldrig kommer att kunna
hantera det till 100 procent i alla fall, utan det viktiga är att studenter får
informationskompetens, att de själva förstår vikten av att kritiskt värdera källor”.

De möjligheter som respondenten ser med de fria webbresurserna är dels den stora
tillgängligheten, dels att de är gratis.
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Bakgrundsfakta

Bibliotek C är ett stort universitetsbibliotek av specialbibliotekskaraktär, det vill säga
som hanterar informationsresurser inom ett enda specialiserat ämnesområde. På
biblioteket arbetar totalt cirka 70 bibliotekarier och dokumentalister.

Huvudrespondent i intervjun på bibliotek C, C1, är cirka 30 år. C1 har arbetet på
bibliotek C i drygt ett år, och delar sin tjänst mellan att arbeta med förvärv, bibliotekets
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webbaserade tjänster och traditionellt referensarbete. Respondent C2 var den jag först
kom i kontakt med på biblioteket. C2 arbetar som samordnare mellan biblioteket och en
av universitetets institutioner, och fungerade i de första kontakterna som en länk mellan
mig och de övriga respondenterna. C2 höll sig dock i bakgrunden under själva
intervjun. Respondent C3:s tjänst är inriktad på katalogisering, och C4 arbetar deltid
med en av bibliotekets egna databaser, som innehåller en speciell typ av interaktiva
webbresurser.

Under intervjuns första halvtimma närvarade samtliga respondenter, medan den
sista timman genomfördes med endast huvudrespondent C1.

Biblioteket har en helt ny, under hösten utarbetad förvärvspolicy, som också innehåller
strategier för hur man skall hantera fritt tillgängliga webbresurser. I policyn nämns
urvalskriterier för fria webbresurser, som till exempel att de ska vara aktuella och icke-
kommersiella. Krav på de till länksamlingarna utvalda resurserna är också att de ska
vara seriösa, relevanta och tillförlitliga, samt att det ska finnas en tydlig upphovsman
bakom resursen, gärna en akademisk organisation eller en statlig myndighet. De utvalda
webbresurserna kan vara på såväl portalnivå (det vill säga startsida för en stor
webbplats) som på dokumentnivå.

Biblioteket ser arbetet med att välja ut fria webbresurser som en förvärvsfunktion
och menar att detta material är en del av bibliotekets totala bestånd.

I policyn nämns att bibliotek C strävar efter maximal tillgänglighet genom att i så
hög grad som möjligt erbjuda informationsresurser i elektronisk form. Biblioteket har
också ambitionen att så småningom erbjuda ett enda sökgränssnitt för alla typer av
resurser.

På bibliotek C arbetar cirka 15 personer med förvärv. Dessa är indelade i tre grupper
efter medietyp. En grupp har hand om monografier, en om tidskrifter och en om
databaser. E-tidskrifter och elektroniska rapportserier tas om hand av tidskriftsgruppen
medan det urval av fria webbresurser som görs främst hanteras av databasgruppen.

Beslut om förvärv tas individuellt, det vill säga man har inte gemensamma
bokmöten där inköpen diskuteras titel för titel.

Synen på samlingen

Respondent C1 beskriver två olika typer eller nivåer av samlingar. Det första C1
kommer att tänka på är den traditionella samlingen av tryckta böcker, som finns i
biblioteket och ofta är avgränsad genom det ämnesområde den täcker. ”Det första jag
tänker på det är en samling med fysiska dokument som är hittbara i rent fysisk mening,
att man kan gå till en hylla och hämta dem”. Men respondenten menar också att det
finns en samling med en bredare betydelse. ”Jag lever med två på något sätt. Dels
samlingen i fysisk bemärkelse, och sedan samling i bemärkelse, det här ska vi göra
tillgängligt […] Då blir det ju en samling på något vis. Det har passerat oss, genomgått
ett antal urvalskriterier. Tillgänglighet handlar det om. Att vi utser vad som ska göras
tillgängligt för våra användare”.

Denna senare definition som bygger på urval och tillgänglighet, tror respondenten
kommer att fungera också i framtiden. ”Den vidare definitionen av vad en samling är,
den kan man leva med ganska länge”.

När det gäller den lokalt utvecklade samlingen tror respondent C1 å ena sidan på en
fortsatt betydelse, med tanke på hur viktig kunskapen om den lokala användaren är.
”Att man känner till sina användare, att man kan deras ämnesområden och så där. På så
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sätt har det ju ett värde. Och det kommer det att fortsätta ha, det är ingen tvekan om
det”.   Å andra sidan menar C1 att Internet kommer att innebära att samarbete mellan
bibliotek kommer att bli betydligt vanligare i framtiden. ”Sedan kan jag ibland tycka att
vi jobbar lite för lokalt. Att man vill vara så himla heltäckande. Det har ju också att
göra med hur man har gjort förut med böcker […] Att vi ska ha allting inom vårt
ämnesområde i stället för att vara mer användarstyrd […] Samtidigt sitter ju alla och
gör det här. Alla i hela världen. Alla i hela Sverige. I hela Europa. […]Det finns ju
möjligheter till mer samarbete i och med att resurserna är virtuella. Så skulle man
kunna samarbeta mer och utveckla verktyg för att behöva jobba mindre lokalt […] Jag
vill nog att man ska jobba mer på tvärs, i stället för att man sitter och gör samma sak”.

Hanteringen av webbresurser

Bibliotek C:s katalog innehåller ganska få webbresurser. Det som läggs in är
elektroniska dokument som till sin karaktär är relativt beständiga och påminner om det
tryckta dokumentet, till exempel pdf-filer. Det handlar då oftast om vetenskapliga texter
eller offentliga rapporter, som tidigare har funnits i eller som fortfarande finns i tryckt
form.

Biblioteket har också en väl utbyggd, indexerad och sökbar länksamling över det
egna universitetets ämnesområden, som innehåller resurser främst på portalnivå, men
också i vissa fall på dokumentnivå, samt en mindre databas med en speciell typ av
interaktiva webbresurser. I den större länksamlingen menar respondent C1 att
kvantiteten prioriteras framför noggrannheten i beskrivningen av resurserna. ”De val
som man har gjort med länkarna är att vi samlar på så mycket som möjligt. Vi har
ganska liberala urvalskriterier […] Där har man gjort ett strategiskt val, att vi beskriver
inte resurserna så noggrant. Det är en väldigt enkel beskrivningsnivå så att säga”.

E-tidskrifterna finns inte i katalogen, utan i en speciell databas, och inte heller alla
e-böcker finns katalogiserade, utan ligger under en särskild länk på bibliotekets
webbplats.

Det har ibland förekommit att speciella typer av webbresurser (uppsatser eller
rapporter som inte finns publicerade i tryckt form) har skrivits ut för fysisk
förvaring i biblioteket, men detta är undantag snarare än regel. Fria webbresurser
sparas inte lokalt på bibliotekets egen server.

Problematiken och framtiden

Respondent C1 tror att Internet har förändrat beståndsarbetet på bibliotek C ganska
mycket. Han nämner e-tidskrifterna som den stora förändringen, men pekar också på
hur man i allt större utsträckning använder webben som verktyg i förvärvsarbetet.

De fria webbresurserna har dock än så länge haft liten betydelse för
beståndsutvecklingen. ”Att samla på fria webbresurser har inte varit våran uppgift”.

Respondent C1 ser främst två orsaker till att webbresurser hanteras i så liten
utsträckning som de gör: tekniska och kulturella/organisatoriska.

C1 menar att det saknas verktyg och strukturer som skulle underlätta arbetet med
fria webbresurser. ”Det finns ingen infrastruktur kring det. Det finns bara ambitionen
att samla bra saker inom våra ämnesområden, men verktygen saknas”. Bland de
tekniska brister som finns nämner C1 bland annat dagens katalog som fortfarande är
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helt anpassad till det tryckta mediet. Respondent C3 bekräftar: ”Katalogisering som
språk utgår ju ifrån boken och dess utseende. Så fort man går utanför det så stöter man
på otaliga problem”.

Traditioner och vanor inom organisationen kan också ligga i vägen för en
integrering av webbresurserna i det dagliga arbetet, tror respondent C1. ”Men också
kulturellt. De flesta bibliotekarier är av den äldre skolan […] och kanske inte premierar
det i första hand. Det är faktiskt ganska viktigt. […] Och så historiskt, att vi har haft de
här separata sakerna [sökingångarna, min anm.]. Att de hela tiden har legat vid sidan
av. Och då har de fått fortsätta att göra det, för att det skulle kräva så mycket
utvecklingsarbete och planering för att man skulle göra på något annat sätt”.

C1 menar också att det är viktigt med större fokus på, högre prioritet åt och mer
resurser till dokumenttypen. ”Sedan måste man ju ha mer personal och mer fokus på
det. Det är det ju tyvärr inte idag”. Tidigare menar C1 att det i mångt och mycket har
hängt på personlig entusiasm för mediet (Internet) när man har satsat på att välja ut
webbresurser till någon av bibliotekets länksamlingar eller databaser. ”Det är mer att
man har haft en förkärlek för Internet och webbgrejer överhuvudtaget […] Men det är
ju det som vi försöker att fasa in i det reguljära, att vi försöker fasa in det som vanligt
förvärvsarbete. För så har det inte varit. Utan det har varit entusiasm från olika
personer”.

Att katalogisera fritt tillgängliga webbresurser tror ingen av respondenterna från
bibliotek C särskilt mycket på. Främst med tanke på webbresursernas föränderliga
natur. ”Det känns ju som att det som kvalificerar sig för den ’gammaldagsa’
bibliotekskatalogen det måste vara rätt så långlivat […] Det är den högsta
kvalifikationsnivån på något sätt, då hamnar man i katalogen. Och sedan har vi lite
andra varianter där man också kan hamna, och vi vill inte blanda ihop det”, säger
respondent C4. C4 beskriver också svårigheten med att faktiskt hitta de nödvändiga
uppgifter som krävs för att på något sätt registrera en webbresurs. ”Det är inte alls så
tydligt. Det är inte så att man vet var författaren står. Det är mycket mer: vad ska vi
tolka att den här har för titel. Det är väldigt luddigt, eftersom man får göra hur man vill
på webben”.

Respondenterna tar också upp risken för att göra onödigt arbete. ”Samtidigt löper
man ju en väldigt stor risk av att om man sitter och katalogiserar webbresurser, att man
sitter och gör dubbelt arbete”, menar respondent C3.

I stället är det ett nytt gränssnitt som möjliggör sökningar i flera olika databaser och
källor samtidigt, som enligt respondent C1 verkar vara lösningen. ”I vårat nya
gränssnitt, där det ska bli möjligt att integrera flera olika källor. Att man söker via
samma sökformulär och det ser likadant ut för böcker och elektroniska böcker och
elektroniska tidskrifter, och kanske i slutändan också webben. Det är tanken med det
nya gränssnittet, att man ska kunna söka, att det ska vara en gateway till många olika
källor”.

Respondent C1 tror att det kommer ske en förändring av hur man ser på och
hanterar fria webbresurser, i och med att nya bibliotekarier får plats i organisationen.
”Jag tror att det förändras ganska fort. Det kommer ju in mycket nya människor, som
har en annan syn på just det här med tillgänglighet. Det är ett mer användarcentrerat
tänkande”.

De egenskaper hos dokumenttypen i sig som respondent C1 menar kan vara
problematiska är föränderligheten, obeständigheten och bibliotekets brist på kontroll
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över materialet. ”Att de ändrar innehåll, och vi inte riktigt har någon kontroll över det.
Det är ju det som är det stora problemet, att det här är saker som vi inte äger. Vi pekar
ju bara till dem. Vi kan inte kontrollera innehållet i dem. Det får man leva med […] Att
saker flyttas, försvinner, ändrar form. Det är ju så lätt i webbvärlden att bara ändra form
på något”.

C1 ser också den stora mängden dokument på nätet och den stora variation i format
som finns, som förvirrande. ”Att det finns så extremt mycket mer […] Man kan ju hitta
allting via webben. Och det kan jag tycka ibland, att det är ett hinder, vad man ska anse
vara webbresurs och vad som bara är länkbart så att säga”.

Respondent C1 tycker att bibliotekets hantering av webbresurser idag, med tanke på
alla de sökingångar som finns, är ganska splittrad. C1 menar att det, om det var möjligt,
vore bra om biblioteken i högre grad kunde ta sig an relevanta fria webbresurser och
skapa ett sömlöst system. ”Vi vill inte skilja på de här sakerna. Vi vill skapa det som
jag kallar för sömlöshet, och att användarna egentligen inte ska behöva bry sig om det
är en fritt tillgänglig webbresurs, om det är en elektronisk bok som vi har köpt, om det
är en tidskrift, om det är en vanlig bok […] Utan det är vi som ska tänka åt dem och
sedan ha system som gör det möjligt”.

Den stora möjligheten med dokumenttypen som respondenten ser det, är
tillgängligheten och att kunna tillfredsställa användaren på en gång.
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I detta avsnitt analyserar jag resultatet från de tre intervjuerna och undersökningen av
hur biblioteken hanterar fria webbresurser, i förhållande till den lästa litteraturen.
Avsnittet är indelat i tre delar:
- synen på samlingen
- hanteringen av webbresurser
- problematiken och framtiden
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De tre respondenterna ger alla en definition av vad en samling är, som rymmer såväl
traditionella tryckta medier som elektroniska. Det som av alla tre framhålls som de
viktigaste kriterierna för samlingen är att den innehåller av biblioteket utvalda,
organiserade och tillgängliggjorda resurser. ”Det har passerat oss, genomgått ett antal
urvalskriterier. Tillgänglighet handlar det om. Att vi utser vad som ska göras
tillgängligt”, som respondent C1 uttrycker det.

Endast en av respondenterna (C1) nämner också det som tidigare vanligtvis har setts
som bibliotekens samlingar, det vill säga av biblioteket ägda böcker som förvaras i
bibliotekets lokaler. Annars är medvetenheten om behovet av en utvidgad definition av
begreppet samling god hos de intervjuade, och deras uppfattningar om vad en samling
är stämmer väl överens med till exempel Peter Youngs och Hur-Li Lees beskrivningar
av hur begreppet har förändrats. Från lokalt ägda och förvarade samlingar av tryckt
material, till samlingar av informationsresurser i olika format, med olika ägare och olika
lagringsplatser, men som hålls samman av att det är biblioteket som har valt ut,
organiserat och tillgängliggjort.

Respondenterna ser samlingen som ett ganska vitt begrepp och uttrycker egentligen
inga krav på den, förutom att urvalet och tillgängliggörandet ska ske via biblioteket.
Lees tanke om att samlingen ska rymmas inom en katalog eller vara sökbar via ett enda
gränssnitt har alltså när det gäller definitionen av samlingen inget gehör hos de tre
respondenterna. Dessa har inga som helst svårigheter med att inbegripa såväl de i
katalogen registrerade tryckta resurserna som de separata länksamlingarna av fria
webbresurser, i det som utgör bibliotekets samlingar.

Ser man till de olika typer av samlingar som beskrivs i uppsatsens teoretiska
referensram (där samlingen avgränsas av ämne, form, målgrupp etc) kan man inte
utifrån intervjuerna dra några direkta slutsatser att det är den ena eller den andra som
framhålls. Tvärtemot skulle respondenternas beskrivningar av vad en samling är kunna
täcka i stort sett samtliga typer. Den typ av samling som begränsas till resursernas form
verkar dock vara den som stämmer sämst överens med respondenternas uppfattningar
om begreppet, eftersom respondenterna är öppna för alla former av informationsresurser
i sina samlingar – tryckta dokument, databaser och digitala resurser liksom resurser
delade med andra bibliotek.

De samlingens roller som kommer på tal under intervjuerna är främst rollen att
sprida/tillhandahålla information och att bevara den. ”Det biblioteket skulle kunna
komplettera en sådan tjänst med [Google, min anm] det är just att göra ett urval som
man vet är intressant för sin egen uppdragsgivare. Dels det, dels en bevarandeaspekt”,
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säger respondent A. Den bibliografiska rollen eller den symboliska nämns inte av någon
av de intervjuade.

När det handlar om den lokalt utvecklade samlingens fortsatta betydelse är samtliga
respondenter tveksamma. Alla tre ser dock en framtid där den lokalt utvecklade
samlingen finns kvar, när det handlar om tryckt material och för pengar förvärvade
elektroniska resurser (e-böcker, e-tidskrifter). Det som ses som den lokalt utvecklade
samlingens fördel är den hänsyn som med denna kan tas till bibliotekets användare, att
man kan anpassa urvalet till lokala behov. ”Att man känner till sina användare, att man
kan deras ämnesområden och så där. På så sätt har det ju ett värde. Och det kommer det
att fortsätta att ha, det är ingen tvekan om det”, menar respondent C1.

Respondenterna A och C1 trycker emellertid också mycket på vikten av att se
samlingen i ett annat perspektiv än tidigare, och i enlighet med vad som uttrycks i
collection management-litteraturen, på ökat samarbete mellan biblioteken. ”Den lokala
samlingen finns kvar, men blir en del i ett annat sammanhang”, säger respondent A
medan C1 uttrycker samarbetstanken: ”Sedan kan jag ibland tycka att vi jobbar lite för
lokalt. Att man vill vara så himla heltäckande […] Det finns ju möjlighet till mer
samarbete i och med att resurserna är virtuella. Så skulle man kunna samarbeta mer och
utveckla verktyg för att jobba mindre lokalt […] Jag vill nog att man ska jobba mer på
tvärs”.

När det gäller att göra ett lokalt urval av fria webbresurser eller att invänta ett mer
centralt/nationellt initiativ på detta område är respondenterna osäkra. Å ena sidan tror
ingen av dem i realiteten på att något enskilt bibliotek med dagens förutsättningar har
möjlighet att göra ett relevant urval av fritt tillgängliga webbresurser, å andra sidan är
både respondent A och B kritiska till det enda bredare initiativ som nu finns, det vill
säga ansvarsbibliotekens ämnesportaler. ”Mitt intryck är att det är väldigt svårt att få ens
det arbetet gjort”, säger respondent A.

Intressant i sammanhanget är också att de svenska forskningsbiblioteken hittills inte
har lyckats att samordna dessa ämnesportaler på något bra sätt (även om det, som
beskrevs på s 17 f, nu finns tendenser till en sådan samordning) och att arbetet med det
svenska elektroniska forskningsbiblioteket SVEBIB lades på is med motiveringen att
många forskningsbibliotek tycker att detta arbete ska göras lokalt. I motsats till detta
fasthållande vid det lokala bibliotekets betydelse även när det handlar om fria
webbresurser menar respondent B att ett samordnat projekt likt SVEBIB, hade varit en
bra lösning. ”Jag tycker inte att arbetet med ansvarsbibliotekens ämnesportaler är
speciellt funktionellt […] Jag tillhör dem som tycker att man skulle göra något sådant
centralt”.

,���=9���
������9:�<�55
��1
��


Om respondenternas beskrivningar av vad en samling är, präglas av öppenhet inför och
medvetenhet om de nya typerna av informationsresurser, så är de undersökta
bibliotekens faktiska hantering av fria webbresurser mer problematisk.

Inget av biblioteken har någon avsatt arbetstid för urvalet och hanteringen av fria
webbresurser, och två av biblioteken saknar helt den integrerade och flexibla
förvärvsplan som förordas av Gregory och Hazen. De har heller inte någon uttalad
strategi för hur de fria webbresurserna ska hanteras. Det tredje biblioteket (C) är det
som i störst utsträckning har integrerat de fria webbresurserna i sin förvärvspolicy, och
som i ett avsnitt behandlar urval och förvärv av dessa resurser. I policyn räknas ett antal
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urvalskriterier för de fria webbresurserna upp, och man beskriver arbetet med att välja
ut webbresurser till länksamlingarna som en förvärvsfunktion. Webbresurserna
definieras också som en del av bibliotek C:s totala bestånd.

Att tydliga strategier för de fria webbresurserna antingen saknas eller är helt nya märks
på det sätt som biblioteken tar sig an de fria webbresurserna. Alla tre erbjuder en mängd
sökingångar för de olika typerna av webbresurser, och urvalet av fria webbresurser har
enligt respondenterna ännu inte fått någon självklar plats i beståndsutvecklingen. ”Att
samla på fria webbresurser har inte varit våran uppgift”, säger till exempel respondent
C1.

De två största av de undersökta biblioteken (B och C) har som främsta och mest
självklara plats för de fria webbresurserna den lösning som kritiseras av både Hur-Li
Lee och Jan Hagerlid, det vill säga länksamlingar utan förbindelse med katalogen.
Bibliotek A kan knappast sägas hantera fria webbresurser alls, då förekomsten av dem i
såväl katalog som länksamlingar är i så liten utsträckning och till så liten del bygger på
eget urval. Alla länksamlingarna i undersökningen har dock samma grundstruktur, det
vill säga att de är indelade efter det egna universitetets/den egna högskolans ämnen. På
två av biblioteken (A och B) är de utvalda länkarna endast på portalnivå (det vill säga
länkar till en webbplats startsida), medan bibliotek C:s stora samling av fria
webbresurser i viss mån också djuplänkar, det vill säga länkar till enskilda dokument på
webben.

När det gäller fria webbresurser i katalogen, så finns de i olika utsträckning hos de
tre undersökta biblioteken, delvis relaterat till bibliotekets storlek. Hos det minsta
biblioteket (A) förekommer, som nyss nämndes, nästan inga fria webbresurser alls i
katalogen, hos bibliotek C något fler, och hos bibliotek B en hel del. Hos samtliga rör
det sig främst om resurser av typen offentliga rapporter eller vetenskapliga texter.
Webbresurserna i bibliotek A:s katalog är enbart sådana som andra har lagt in och som
har följt med LIBRIS-posten, medan bibliotek B och C själva katalogiserar en del fria
webbresurser av tryckt karaktär.

För att koppla tillbaka till Gregorys beskrivning av olika nivåer att organisera
materialet på, kan man konstatera att de undersökta biblioteken hanterar fria
webbresurser på alla de olika nivåerna. Vissa resurser väljs bort och organiseras inte
alls, andra läggs helt obearbetade i länksamlingar av olika slag, medan åter andra
beskrivs med hjälp av metadata och görs sökbara i länksamlingar eller katalog. Det som
Gregory kallar ���������������, det vill säga att allt utvalt material oavsett format,
användningsgrad eller lagringsplats katalogiseras, tillämpas dock inte av något av de tre
biblioteken i denna studie. Denna nivå kan som Gregory själv skriver ses som idealet
och i många fall säkert också något av en utopi.167

Inget av biblioteken lagrar i någon större utsträckning de utvalda fria
webbresurserna lokalt, vare sig i tryckt eller elektroniskt format.

E-tidskrifter och e-böcker finns till en viss grad i bibliotekens kataloger men inte alls
heltäckande. I stället har alla tre biblioteken e-tidskrifter och e-böcker i särskilda
länksamlingar eller databaser. När det gäller e-tidskrifterna är denna lösning tillfällig, i
väntan på att LIBRIS ska katalogisera de e-tidskrifter som via BIBSAM erbjuds de
svenska universitets- och forskningsbiblioteken.

                                                
167 Gregory 2000, s 50
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Vad man kan se är alltså en hantering av fria webbresurser som fortfarande är ganska
avvaktande och splittrad. När allt fler nya medietyper tillkommer utan att de gamla
förlorar sin betydelse väntar man och ser hur utvecklingen kommer att bli. ”För börjar
man då måste man också fortsätta. Och det har ju visat sig att det är väldigt
arbetskrävande. Och då undrar man. Vad händer i en framtid med intelligentare
sökmotorer och automatisk indexering och sådana saker? Och det gör att lite grann
håller vi igen där. För att inte göra något som sedan, om två år, visar sig var onödigt
arbete”, säger respondent B.

Splittringen kan ses i de många olika sökingångar som biblioteken erbjuder till sina
olika typer av informationsresurser. Den kan också ses i att det på två av biblioteken
inte finns några och på det tredje just har utarbetats fasta riktlinjer att hålla sig till när
det gäller hanteringen av fria webbresurser, och att urvalet av dem därför blir lite på en
höft, beroende av tillfälligheter och personliga preferenser. ”Det är mer att man har haft
en förkärlek för Internet och webbgrejer överhuvudtaget […] Men det är ju det som vi
försöker att fasa in i det reguljära, att vi försöker fasa in det som vanligt förvärvsarbete.
För så har det inte varit. Utan det har varit entusiasm från olika personer”, säger
respondent C.

Figur två visar i vilken mån de fria webbresurserna förekommer i beståndsarbetet på de
undersökta biblioteken, med den logiska utgångspunkten, förvärvspolicyn, som grund,
och det yttersta tecknet för en integration i beståndsutvecklingen, webbresurser i
katalogen, längst upp.
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Vad som ligger bakom denna avvaktande hållning hos de undersökta biblioteken är
troligtvis dels tidsaspekten – att Internet och www för de flesta fortfarande är ett ganska
nytt fenomen – men också en rad andra faktorer.

I förvärvspolicy I förvärvspolicy I förvärvspolicy
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Som vi kunde se i uppsatsens teoretiska referensram har det skrivits en hel del om
webbresursernas speciella karaktärsdrag och de överväganden som dessa för med sig för
biblioteken. Att de har betydelse för den praktiska verksamheten, det vill säga hur man
hanterar fria webbresurser, bekräftades under de genomförda intervjuerna.

Juridiska överväganden om upphovsrätt som är specifika för de fria webbresurserna, det
vill säga att man inte utan upphovsmannens tillstånd får lagra dessa resurser lokalt och
därmed inte kan garantera tillgången till dem, betonades främst av respondent A som ett
stort problem. Han menar att en undanröjning av detta hinder troligtvis skulle göra
forskningsbiblioteken mer intresserade av de fritt tillgängliga webbresurserna. ”Intresset
för det egna biblioteket att göra något med dessa resurser skulle säkert öka om man
kunde hämta filen och lägga den lokalt”, säger han.

Webbresursernas flyktiga, föränderliga och gränslösa karaktär (de ����������$���������
som av Lee ses som ett av hoten mot bibliotekssamlingens existens), nämns också av
respondenterna som ett problem. ”Det här är fria resurser som det kan hända någonting
med, det är ju inget stabilt. Servern kan gå ner, den kan flyttas, resursen kan ändras, ja
man måste uppdatera. Det är inte som med en bok som har sin fasta placering. Vi har
inte riktig kontroll på det”, säger respondent B.

Just bristen på kontroll över de fria webbresurserna verkar vara en springande punkt
för respondenterna. Respondent A menar att länkar till fria webbresurser innebär ”noll
kontroll”, medan respondent C1 säger att: ”Vi kan inte kontrollera innehållet i dem. Det
får man leva med […] Att saker flyttas, försvinner, ändrar form”.

Den stora mängden fria webbresurser som finns att tillgå samt frånvaron av
kvalitetsgranskande instanser på nätet, med angränsande frågor om kvalitet och urval, är
ytterligare ett hinder som bekräftas av respondenterna. ”Att det finns så extremt mycket
mer […] Man kan ju hitta allting via webben. Och det kan jag tycka ibland att det är ett
hinder, vad man ska anse vara en webbresurs och vad som bara är länkbart så att säga”
menar respondent C1. Respondent B ser också fler överväganden kring upphov, kvalitet
och tillförlitlighet när det gäller fria webbresurser än tryckta informationsresurser. ”Om
det inte är en pålitlig källa […] Jag tror man måste tänka mer på ursprunget, källan. För
vem som helst kan ju lägga ut vad som helst”.

Denna fråga har också beaktats i bibliotek C:s förvärvspolicy, som trycker på att de
utvalda webbresurserna ska ha en tydlig och seriös upphovsman.

De tekniska överväganden som respondenterna nämner i anslutning till de fria
webbresurserna handlar inte så mycket om olika accessmöjligheter, standarder,
kompatibilitet etc, vilket togs upp i avsnitt 4.3.2. Snarare är det bristen på underlättande
teknik för bibliotekspersonalen som ses som problematisk. Respondent C1 talar om en
avsaknad av infrastruktur och verktyg i hanteringen av webbresurserna, och nämner
bland annat brister i dagens katalog. Respondent A menar att det saknas strukturer för
att ta sig an fria webbresurser, och tar upp avsaknaden av programvara som gör det
möjligt att lägga alla typer av informationsresurser inom samma söksystem, som ett
hinder.

Det finns emellertid hos respondenterna en tro på att framtida teknik kommer att
lösa vissa av de problem som idag finns med de fria webbresurserna. Någon typ av
portalprogramvara eller gränssnitt som möjliggör sökningar i många informationskällor
samtidigt, bättre sökmotorer och automatisk indexering är några möjligheter som
respondenterna hoppas på. ”Och så handlar det ju väldigt mycket om
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teknikutvecklingen. Vad händer med sökmotorer, intelligenta indexeringar? En vacker
dag tror jag att det löser väldigt mycket”, säger respondent B.

Vad som dessutom av respondenterna nämns som ett viktigt hinder för en integration av
de fritt tillgängliga webbresurserna i beståndsutvecklingen, är organisatoriska aspekter
av olika slag. Den organisationens tröghet, vanor och traditioners konserverande effekt,
som nämns i uppsatsens teoretiska referensram, bekräftas, i synnerhet av respondenterna
A och C1. ”Men också kulturellt. De flesta bibliotekarier är av den äldre skolan […] och
kanske inte premierar det [ett urval av fria webbresurser, min anm] i första hand. Det är
faktiskt ganska viktigt. […] Och så historiskt, att vi har haft de här separata sakerna.
[sökingångarna, min anm] Att de hela tiden har legat vid sidan av. Och då har de fått
fortsätta att göra det, för att det skulle kräva så mycket utvecklingsarbete och planering
för att man skulle göra på något annat sätt”, som respondent C1 uttrycker det.

I vilken mån de undersökta bibliotekens organisationer präglas av flexibilitet,
hierarkier etc och hur detta skulle kunna påverka deras hantering av webbresurser, går
inte att utläsa av denna studie eller ur de intervjuer som har genomförts. Inte heller vilka
typer av organisatoriskt motstånd, utöver . ��������<������������:6��� �, som har
förekommit. Man kan bara gissa att det bakom samtliga respondenters uttalanden om en
bibliotekariekår med hög medelålder och uttalanden som att ”det finns många äldre
bibliotekarier som är vana vid bara ett sätt att arbeta på ”168, ligger till exempel
filosofiska och känslomässiga motstånd till förändring i de aktuella organisationerna.

Inte heller när det gäller de speciella förutsättningar för offentliga verksamheter som
beskrivs av Cummings och Worley kan man dra några slutsatser om de undersökta
biblioteken utifrån denna studie. Huruvida den beskrivna offentliga organisationens
inflexibilitet, de många beslutsfattande instanserna samt den stora insynen i offentliga
verksamheter har betytt något för hur de undersökta biblioteken hanterar fria
webbresurser, säger intervjuerna ingenting. Det är emellertid troligt att dessa
förutsättningar förhindrar eller fördröjer stora förändringar i organisationerna.

Vad som är tydligt är att den lästa litteraturens betoning vid nödvändigheten av
strategier, visioner och en prioritering av arbetet med webbresurserna, delas av
respondenterna. Respondent A saknar på sitt bibliotek tydliga rutiner för hur de fria
webbresurserna ska hanteras och menar att det är ”svårt att få tyngd, prioritet i dessa
frågor”. Respondent B menar att tydliga riktlinjer från organisationens uppdragsgivare
om att webbresurserna ska prioriteras hade satt fart på hanteringen av dem, medan
respondent C säger att ”sedan måste man ju ha mer personal och mer fokus på det. Det
är det ju tyvärr inte idag”.

Behovet av mer resurser, mer tid, pengar och personal, för att hinna med de fritt
tillgängliga webbresurserna betonas främst av respondent B. Hon tror att orsaken till att
dessa informationsresurser i så liten utsträckning finns med i forskningsbibliotekens
beståndsutveckling till stor del beror på detta: ”Tid, resurser, pengar! Helt klart. Det
finns nog många bibliotekarier som skulle vilja ägna mer tid åt det här, men det går inte.
Vi har inte tid”.

Illustrationerna nedan visar förenklat och sammanfattningsvis vilka hinder för en
integrering av de fria webbresurserna i beståndsutvecklingen som man kan utläsa ur den
lästa litteraturen respektive ur de genomförda intervjuerna. Pilarna symboliserar
motståndet till en utveckling mot denna integrering.

                                                
168 Respondent B
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bibliotek B efter omständigheterna hanterar problematiken kring fria webbresurser bra,
men att bibliotekets länksamlingar varierar för mycket i storlek och utförlighet mellan
de olika ämnena. Respondent C1 tycker att bibliotek C:s många olika sökingångar till
olika typer av webbresurser är en stor nackdel.

Alla tre respondenterna skulle, om fler hinder var undanröjda, gärna se att de fritt
tillgängliga webbresurserna i högre utsträckning integrerades i beståndsutvecklingen,
men troligheten i detta scenario samt hur det i så fall skulle ske, har de olika
uppfattningar om.

Respondent C1, från det av de undersökta biblioteken som har kommit längst i
utvecklingen när det gäller att ta sig an de fria webbresurserna, och som har gett dem en
plats i förvärvspolicyn, är den som är mest positiv till en framtida integration av fria
webbresurser i beståndsarbetet. C1 tror på utvecklingen av sömlösa söksystem, där alla
typer av informationsresurser kan sökas, och att de fria webbresurserna allt eftersom
kommer att få en större betydelse på forskningsbiblioteken. ”Jag tror att det förändras
ganska fort. Det kommer ju in mycket nya människor, som har en annan syn på just det
här med tillgänglighet. Det är ett mer användarcentrerat tänkande”, säger respondenten
och fortsätter ”Vi vill skapa det som jag kallar för sömlöshet, och att användarna
egentligen inte ska behöva bry sig om det är en fritt tillgänglig webbresurs, om det är en
elektronisk bok som vi har köpt, om det är en tidskrift, om det är en vanlig bok”.

Även respondent A är försiktigt positiv när det gäller de fria webbresursernas plats
på forskningsbiblioteken. A tror liksom respondent C1 på utvecklingen av verktyg som
gör det möjligt att söka olika typer av informationsresurser samtidigt, samt att ”ett
perspektivskifte kommer att slå igenom successivt”. Respondent A ser dock stora
problem i och med den brist på kontroll som biblioteken idag har över de fritt
tillgängliga webbresurserna och ser de stora sökmotorerna som konkurrenter när det
handlar om att tillgängliggöra dessa resurser. ”Återigen kan man relatera till Google,
som inte bara indexerar utan som också kopierar och tillhandahåller dokumenten. Deras
övertag är så enormt”.

Respondent B hade, om resursfrågan hade varit löst, gärna sett att
forskningsbiblioteken i högre grad satsade på att ta sig an de fria webbresurserna. ”Det
finns ju massor av texter på nätet som är fullt jämförbara med det som vi har
katalogiserat”. B tror dock att vi även fortsättningsvis måste lära oss att leva med många
olika sökingångar och tror inte på en katalogisering av fria webbresurser i någon högre
utsträckning. ”Nej, jag kan inte tycka att det är rimligt att lägga in det i katalogen […]
Jag tror att man måste säga nej där”.

Inte heller respondent A eller C1 tror, som Hagerlid eller Hur-Li Lee, på de
föränderliga och obeständiga webbdokumenten i katalogen, utan snarare på nya
gränssnitt som möjliggör samtidiga sökningar i såväl katalog som databaser och
länksamlingar av fria webbresurser.
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Det är bibliotekets samlingar. Alltså det klassiska, traditionellt tryckta, de
betalda elektroniska resurserna, och urvalet från hela Internet.169

Det är svårt att få tyngd, prioritet i dessa frågor. Det här ses som något vid sidan
av den egna samlingen [...] Många bibliotekarier tänker fortfarande på
biblioteket som lokal och arbetar utifrån den fysiska, tryckta samlingen.170

I uppsatsens sista del för jag en avslutande diskussion kring hur de tre utvalda
forskningsbiblioteken hanterar fritt tillgängliga webbresurser, i förhållande till
respondenternas uppfattningar kring samling och beståndsutveckling.

Jag resonerar kring bibliotekens beståndsutveckling med begrepp som pragmatism,
hybridbibliotek samt modernisering/omvandling, och pekar på möjliga vägar för
framtiden när det gäller de fria webbresurserna.

Hos undersökningens respondenter kan man, som nämndes i föregående avsnitt, se en
öppenhet inför de fritt tillgängliga webbresurserna, när det gäller definitionen av vad en
samling är. Samtliga respondenter ser respektive biblioteks länksamlingar och urval av
fria webbresurser som en del av bibliotekets samlingar, och det är biblioteket som
urvalsinstans och tillgängliggörare som betonas snarare än som ägare till eller som plats
för förvaring av informationsresurserna. Respondenterna är fullt medvetna om de fria
webbresursernas användbarhet och ökade betydelse. På så vis stämmer respondenternas
uppfattningar om samlingen helt överens med vad som på senare år har förts fram inom
collection management-litteraturen, det vill säga mindre betoning vid ägande och mer
vid tillgängliggörande, mindre tro på ,���:��:���� och mer på�,���:��:����.

Ser man till hur biblioteken i praktiken hanterar fria webbresurser får man dock en
delvis motsatt bild, och en spänning mellan respondenternas uppfattningar och
verkligheten träder fram. Medan respondenterna mer än gärna i tanken placerar ett urval
av fria webbresurser inom det som utgör en samling, är man fortfarande bara i början av
att integrera dem med det ordinarie förvärvsarbetet. Inget av de undersökta
forskningsbiblioteken har någon tjänst eller arbetstid avsatt för att förvärva fria
webbresurser eller särskilda rutiner utarbetade för denna uppgift, och endast ett av
biblioteken nämner på utförligare sätt de fria webbresurserna i sin (under hösten
utarbetade) förvärvspolicy.

Istället är det kanske den praktiska realism eller pragmatism som nämns i avsnitt
4.2.3 som bäst beskriver hur biblioteken tar sig an de fritt tillgängliga webbresurserna.
Millimeter för millimeter släpper man in de nya informationsresurserna inom ramen för
det traditionella beståndsarbetet, och i första hand då de webbresurser som påminner om
eller är en ersättning för ett tryckt dokument (exempelvis en tryckt rapportserie som har
övergått i elektronisk form). Samtliga respondenter talar om de fria webbresurserna i
termer av brist på kontroll, och man kan utläsa att det är det material som är lättast att
kontrollera som också blir en del av bibliotekens samlingar. De kriterier för samlingen
som betonar format och fysisk existens spelar inte längre någon roll, men det gör
däremot ägande och förvaring, som på något sätt medger bibliotekens fortsatta kontroll
över materialet.

                                                
169 Respondent B
170 Respondent A
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Det är alltså fortfarande det tryckta mediet som står för den överlägset största delen
av samlingarna, men att även vissa av de elektroniska resurserna, främst e-tidskrifterna,
har funnit sin plats i forskningsbibliotekens beståndsutveckling står klart. Också olika
typer av länksamlingar och till en viss grad ett urval av fria webbresurser i katalogen
förekommer hos de undersökta biblioteken – sida vid sida med de tryckta dokumenten.

De tre undersökta biblioteken erbjuder alltså både egna informationsresurser (av
biblioteket ägda och förvarade) och sådana som de bara tillgängliggör, de tillämpar både
just-in-case-principen och just-in-time. Efter detta konstaterande är steget inte långt till
hybridbiblioteket, och samtliga bibliotek i denna studie gör i olika grad skäl för detta
namn. Pinfields definition av hybridbiblioteket som ett bibliotek mittemellan det
traditionella och det digitala, där tryckta och elektroniska medier kan ses sida vid sida,
passar in på alla tre biblioteken i denna undersökning, och säkerligen på de allra flesta
svenska forskningsbibliotek.

Men från detta, att i någon mån erbjuda användarna tillgång till såväl tryckta som
elektroniska resurser, till en total integrering av de fria webbresurserna i bibliotekens
beståndsutveckling, är steget långt. Som vi har sett tidigare kan man hos de undersökta
biblioteken se ansatser i olika storlek till att ta sig an de fria webbresurserna, dels i
separata länksamlingar, dels i katalogen, men någon självklar plats för dessa resurser i
det dagliga beståndsarbetet eller sömlösa system är det knappast fråga om. Snarare
verkar det ofta handla om tillfälligheter eller om personliga intressen hos de anställda
bibliotekarierna när de fritt tillgängliga webbresurserna får plats i bibliotekens
samlingar. Och den största delen av dessa resurser kan man inte ens nå via bibliotekets
huvudingång, katalogen, utan de måste sökas på andra platser. Hur många användare
som verkligen hittar dessa olika sökingångar (databaser, länksamlingar etc), utan att
istället vända sig till de allmänna sökmotorerna skulle vara intressant att få veta. Liksom
Hur-Li Lee tror jag att det finns en stor risk att användarna missar dessa sökmöjligheter
och därmed viktiga informationsresurser.171

Ansatser till att ta sig an de fria webbresurserna alltså, och hybridbibliotek – ja. Men
integrering, mainstreaming eller sömlösa IR-system – nej knappast. För att återknyta till
Lynchs resonemang i avsnitt 4.2.3, kan man inte heller se någon omvandling eller
fundamental förändring av beståndsutvecklingen i och med de elektroniska resurserna.
Redovisningen av hur beståndsutvecklingen har förändrats (4.2.2) visar att det klassiska
ramverket består, om än i något annorlunda tappning, och intervjuerna visar att
beståndsarbetet i mångt och mycket bedrivs på samma sätt som det alltid har gjorts.
Snarare är det i så fall en modernisering som har ägt rum, det vill säga att man med
hjälp av ny teknik fortsätter att göra det man alltid har gjort, men på ett lite annorlunda,
mer effektivt sätt.

De olika hållningar som begreppen modernisering/omvandling står för handlar
också om grundläggande strukturer hos människan, om behov av ordning för att förstå
omgivningen och om olika läggningar. Medan vissa betonar att vi måste acceptera ett
visst mått av kaos, försöker andra att med alla medel pressa in de nya medietyperna i
gamla strukturer och rutiner, medan åter andra talar om ett helt nytt bibliotek och ett helt
nytt sätt att hantera information på. Och det är också det som de båda begreppen
modernisering/omvandling i detta sammanhang står för. Att vara öppen för ett totalt
omvandlat bibliotek, eller att anpassa dagens bibliotek och dagens strukturer lite grann,
så att också de gränslösa och instabila fria webbresurserna får plats.

                                                
171 Lee 2001, s 11
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Slutligen är det dock troligen fråga om att flera av de hinder som har beskrivits
måste undanröjas för att vi ska få se en mer utbredd integrering av webbresurserna i
bibliotekens beståndsutveckling. Mer resurser, prioritering av och satsning på
medietypen, tekniska och juridiska lösningar, attitydförändringar – allt detta skulle
underlätta för de fria webbresurserna att ta plats i bibliotekens samlingar. Men till de
möjliga hinder som har tagits upp tillkommer dessutom en osäkerhet kring vem som ska
ta hand om vad när det gäller de fritt tillgängliga webbresurserna, vem som ska ge
användarna tillgång till dem, vem som ska bevara dem för framtiden. Den i avsnitt 4.1
redovisade diskussionen kring lokala eller samordnade lösningar i allmänhet och
SVEBIB i synnerhet belyser i någon mån denna problematik och visar hur olika
uppfattningarna kring vem som ska ta sig an de fria webbresurserna är.

Att biblioteken i denna kaotiska, osäkra och som den har beskrivits schizofrena situation
som råder, har valt en ganska avvaktande hållning är naturligtvis inte särskilt
överraskande. Att vänta och se, att hoppas på tekniska lösningar eller på centrala
initiativ och att koncentrera sig på det man vet att man behärskar är antagligen både det
enklaste och det mest realistiska för de av resursbrist pressade biblioteken.

Att inta en alltför defensiv hållning, att vänta för länge, kan dock ses som ett hot
mot forskningsbibliotekets själva överlevnad. Som vi såg tidigare i uppsatsen menar
Ardö och Koch att det långt ifrån är självklart att det är biblioteken som står för den
framtida informationshanteringen och att de digitala bibliotekstjänsterna kommer att
utvecklas vidare med eller utan bibliotekens inblandning. Som nämnts sa P Johnson
redan 1990 att biblioteken med ett ignorant förhållningssätt till datafiler riskerar att
mista sin betydelse för den akademiska världen, medan respondent A ser Google och de
andra sökmotorerna som reella alternativ till biblioteken när det handlar om fria
webbresurser. Kanske i enlighet med Hur-Li Lees tanke om �����������������, det vill
säga att behovet av mänskliga intermediärer mellan informationen och dess användare
minskar i takt med att tekniken blir allt mer sofistikerad.

I motsats till detta kan man se de inledningsvis nämnda argumenten för att
biblioteken i högre utsträckning bör ta sig an de fria webbresurserna –
webbdokumentets allt högre status, användarnas allt större acceptans av webben som
informationskälla, det ökande behovet av filter och urvalsinstanser i dagens enorma
informationsflöde, ineffektiva sökmotorer, och krav på biblioteken att förbättra sin
service.

Det lokala forskningsbiblioteket, centralt samordnade initiativ, eller en kapitulation
inför de stora sökmotorerna och andra aktörer? Vem som kommer att ta täten när det
gäller de fritt tillgängliga webbresurserna i framtiden står fortfarande helt öppet. Kanske
löser ny portalprogramvara en del av problemet, kanske kommer någon form av central
samordning mellan forskningsbiblioteken till stånd, kanske lämnas de fria
webbresurserna med alla medföljande överväganden åt andra aktörer än biblioteken.
Men måhända är det mest troliga framtidsscenariot ändå att man på något sätt fortsätter
på den inslagna vägen. Att forskningsbiblioteken med eller utan samordnade lösningar,
gör något slags urval av vetenskapliga texter och rapporter från webben, som blir
sökbara via metasöksystem eller portalprogramvara, medan övriga webbresurser lämnas
åt sökmotorer och åt framtida tekniska lösningar. Klart är dock att behovet av
ställningstaganden, strategier och delvis nya prioriteringar, när det handlar om fria
webbresurser, är stort hos de svenska forskningsbiblioteken, vilket uttrycks såväl i den
lästa litteraturen som av de intervjuade respondenterna.
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Förslag till fortsatt forskning

I arbetet med denna uppsats har jag stött på flera angränsande frågor som skulle vara
intressanta att undersöka vidare.

En naturlig följd av föreliggande arbete skulle vara att, om möjlighet uppstår, följa
ett projekt på ett svenskt forskningsbibliotek, liknande danskarnas NETKAT eller det
som har genomförts på Mann Library. Att undersöka förutsättningarna kring och
följderna av en sådan satsning på att integrera fria webbresurser i beståndsutvecklingen
skulle kunna bekräfta eller försvaga den bild av forskningsbibliotekens hantering av
webbresurser som jag har gett i denna uppsats.

Det har, särskilt under uppsatsarbetets senare skede, också framgått att vad som sker
hos centrala instanser som KB eller BIBSAM betyder mycket för de svenska
forskningsbiblioteken. Arbetet med ansvarsbibliotekens ämnesportaler, en eventuell
samordning av dem, eller tekniska lösningar för samsökning i många olika typer av
informationsresurser, är i ett mycket spännande skede, och vad som händer med detta
kommer sannolikt att ha stor betydelse för hur de svenska forskningsbiblioteken i
framtiden kommer att hantera de fria webbresurserna. Att på något sätt följa denna
utveckling, och jämföra med hur det ser ut i de andra nordiska länderna skulle därför
vara spännande.

Till denna uppsats närliggande ämnen är också förändringsprocessen på biblioteken
samt användarnas syn på och nyttjande av bibliotekens samlingar.

Till det senare hör frågor om hur viktig användarna tycker att bibliotekssamlingen
är, hur de uppfattar samlingen, hur de använder den, hur de använder katalog och andra
sökingångar, hur de kommer åt fria webbresurser etc.

När det handlar om förändring på biblioteken skulle det vara intressant att gå vidare
med begreppen modernisering/omvandling, att se på förändringen av biblioteken ur
såväl ett större samhälleligt och mänskligt perspektiv som ur ett managementperspektiv.
Å ena sidan kan man se de speciella förutsättningar som gäller för offentliga
verksamheter och som antagligen bromsar förändringstakten, å andra sidan de stora
förändringar som i och med teknikutvecklingen är oundvikliga för biblioteken.
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Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur hanteringen av fria webbresurser
ser ut på några svenska forskningsbibliotek. Med utgångspunkt i dessa resursers ökade
mängd och betydelse samt reflektioner kring hur begreppet samling har förändrats, har
jag beskrivit hur och i vilken mån fritt tillgängliga webbresurser på tre utvalda bibliotek
integreras i det dagliga beståndsarbetet och i samlingarna. Jag har också velat belysa
problematiken kring de fria webbresurserna ur forskningsbibliotekens synvinkel.

Uppsatsen har kretsat kring fyra frågor:

1. Hur har begreppet samling förändrats i och med de elektroniska dokumentens
ökade betydelse, och hur uppfattas det av respondenterna?

2. Har samlingsbegreppets ändrade innebörd och webbresursernas allt större
betydelse fått några praktiska följder i forskningsbibliotekens dagliga arbete med
beståndsutveckling? Det vill säga, hur och i vilken utsträckning integreras fritt
tillgängliga webbresurser i beståndsarbetet?

3. Hur motiveras bibliotekens hantering (eller brist på hantering) av fritt
tillgängliga webbresurser?

4. Vilka hinder finns för att integrera de fritt tillgängliga webbresurserna i
forskningsbibliotekens beståndsutveckling?

Grunden för uppsatsarbetet har varit dels litteraturstudier, dels kvalitativa intervjuer
med bibliotekarier på de tre forskningsbiblioteken. Som komplement till dessa källor
har jag också undersökt respektive biblioteks webbplats och -katalog.

Utgångspunkt för uppsatsen var antagandet att forskningsbiblioteken ännu inte har
kommit särskilt långt i utvecklingen mot att integrera de fria webbresurserna i
beståndsutveckling och samlingar. Detta visade sig också efter den empiriska
undersökningen ha verklighetsförankring. Endast ett av de undersökta biblioteken
nämner de fria webbresurserna i en utarbetad förvärvspolicy, och inget av dem har
någon arbetstid avsatt för att förvärva fria webbresurser eller några rutiner för hur de ska
hanteras. De fritt tillgängliga webbresurser som ändå väljs ut av biblioteken, placeras
oftast i någon form av länksamling. Alla tre biblioteken har för den egna högskolans
ämnesområden anpassade länksamlingar, som innehåller länkar till webbresurser främst
på portalnivå (i motsats till dokumentnivå). Biblioteken har också i olika utsträckning
fria webbresurser i katalogen, och då handlar det nästan uteslutande om sådana som
liknar det tryckta dokumentet, till exempel vetenskapliga publikationer eller
rapportserier från offentliga myndigheter.

Det som generellt sett präglar hanteringen av fritt tillgängliga webbresurser på de
undersökta biblioteken är en slags osäkerhet om vad som är möjligt att göra med dessa
resurser, en rädsla för det okontrollerbara i medietypen, och en avvaktande hållning som
innebär att man väntar och ser hur utvecklingen på området kommer att bli. Man kan
också kalla denna hållning för pragmatism, och se bibliotekens hantering av fria
webbresurser som en praktiskt möjlig och tillfällig lösning på ett komplext problem. De
undersökta bibliotekens sätt att ta sig an fria webbresurser pekar inte på något sätt mot
en fundamental förändring eller en omvandling av beståndsutvecklingen. Snarare är det
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en modernisering av redan befintliga strukturer och rutiner, en liten anpassning av
gårdagens beståndsarbete till morgondagens informationsresurser, som äger rum.

De hinder för en mer utbredd hantering av de fria webbresurserna som framkom
genom intervjuerna var i stort sett identiska med dem som nämns i den studerade
litteraturen. Det handlar både om inneboende tröghet och motstånd till förändring i
organisationerna, och om webbresursernas flyktiga karaktär. Problemen med
upphovsrätten för de fria webbresurserna, obeständigheten, den stora mängden
webbdokument och medföljande frågor om kvalitet och urval, samt tekniska
begränsningar nämns av respondenterna som hinder för en integrering av de fritt
tillgängliga webbresurserna i beståndsutvecklingen och samlingarna. Dessutom
tillkommer en osäkerhet om vem som ska ta på sig den stora uppgiften att
tillgängliggöra och bevara dessa informationsresurser. Intervjuerna och redovisningen
om den svenska debatten kring SVEBIB visar att uppfattningarna kring huruvida denna
uppgift ska skötas av det lokala forskningsbiblioteket eller genom någon typ av centralt
och samordnat initiativ, är många och olika.

Något av det intressantaste som framkom i denna undersökning är också den spänning
som man kan se mellan respondenternas uppfattningar om samlingsbegreppet och hur
biblioteken i praktiken hanterar fria webbresurser. Respondenternas beskrivningar av
vad en samling är rymmer såväl tryckt material, som databaser och de fritt tillgängliga
webbresurserna i bibliotekens länksamlingar. Respondenterna betonar biblioteket som
urvalsinstans och tillgängliggörare snarare än som ägare till eller fysisk förvaringsplats
för informationsresurserna. Så långt stämmer deras uppfattningar helt med collection
management-litteraturen, där samlingen har fått en utvidgad betydelse, och där ������
och ,���:��:���� betonas på bekostnad av ägande och ,���:��:����.

Ser man istället till hur de fritt tillgängliga webbresurserna verkligen hanteras på de
undersökta biblioteken får man, som har beskrivits ovan, en delvis motsatt bild, där det
fortfarande är de tryckta medierna som dominerar och där de fria webbresurserna långt
ifrån är integrerade i det dagliga beståndsarbetet. Under intervjuerna liksom i den lästa
litteraturen har också framkommit en tro på det sömlösa söksystemet som möjliggör
samsökningar i många olika informationskällor samtidigt, men inte heller detta finns
ännu i verkligheten på de svenska forskningsbiblioteken.

Å ena sidan kan man alltså se en slags mental beredskap för en integrering av de fria
webbresurserna i samlingarna och en medvetenhet om deras ökade betydelse, å andra
sidan en verklighet där tekniska, juridiska, ekonomiska, organisatoriska och kulturella
aspekter sätter käppar i hjulen för att omsätta denna beredskap till ett förverkligande av
den gränslösa samlingen.
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- Vad har Internet och den allt ökande strömmen av webbdokument fört med sig för
forskningsbibliotekens utveckling av sina samlingar?

- Hur har begreppet samling förändrats i och med de digitala dokumenten, och har det i
så fall fått någon betydelse i det dagliga beståndsarbetet?

- I vilken mån tar högskole- och universitetsbibliotek sig an webbresurser i
beståndsutvecklingen, hur hanterar man dem, och vilka orsaker finns till detta?

- Vad finns det för problem och möjligheter med att ta sig an webbresurser på samma
sätt som tryckta texter?

Om detta ska min magisteruppsats vid BHS i Borås handla, och jag söker därför ett
antal (3-5) bibliotekarier från högskole- eller universitetsbibliotek att intervjua om dessa
frågor. Intervjuerna kommer att genomföras någon gång i slutet på oktober/början på
november, och jag räknar med att varje intervjutillfälle kommer att ta 1-2 timmar. Jag
kommer också att skicka de övergripande frågorna i förväg, för möjlighet till reflektion
innan intervjun.
Har du intresse av, erfarenhet av eller tankar kring dessa frågor och kan tänka dig att
ställa upp på en intervju, så hör gärna av dig till mig.

Vänliga hälsningar, Jenny Westlin Green
(student vid Högskolan i Borås)
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A
1. Har ni någon uttalad förvärvsplan eller strategi för hur man ska hantera fritt
tillgängliga dokument på webben, och hur ser den i så fall ut?
2. Hur arbetar ni med förvärv generellt sett?
3. I vilken utsträckning förekommer webbdokument i katalogen? Vilken typ av
dokument handlar det om?

B
1. Hur skulle du beskriva vad en samling (i betydelsen bibliotekssamling) är?
2. Går denna beskrivning att använda även i framtiden, med tanke på de nya
medietyperna?
3. Tror du på fortsatt betydelse för lokalt utvecklade samlingar?
4. Har förvärvsarbetet förändrats i och med www:s genombrott, och i så fall
hur?
5. I vilken mån och hur hanterar ni webbdokument? Vilka orsaker finns till
detta?
6. Vad finns det för problem och möjligheter med att ta sig an fritt tillgängliga
webbdokument på samma sätt som tryckta texter?
7. Tycker du att det sätt ni hanterar webbdokument på fungerar bra? Om inte -
vad skulle behövas för att förbättra detta?


