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Only because the past is dead is one able to read it. 
Only because history is fetishized in physical objects can one understand it. 

Only because the book is a world can one enter it. 
– Susan Sontag, Under the Sign of Saturn (2002, s. 126). 



1 Inledning 

På den nionde våningen, högst upp på det Humanistiska biblioteket i Göteborg, är 
hyllorna fyllda av bruna kartonger. Bibliotekarierna kallar kartongerna för kapslar, 
eftersom kartongernas huvudsakliga ändamål är att bevara innehållet för framtiden. I en 
av gångarna, nästan precis mitt i rummet, är några av kapslarna märkta J. Rishedens 
fanzinesamling. Samlingen omfattar en dryg hyllmeter, och är placerad högst upp i 
hyllan, alldeles under taket. Kapslarna är också märkta med bokstäver: A, B-C, D-E, F, 
G-I, J-M, N-O, Q-R, S, T-Ö, samt Osorterat övrigt material. 

Att komma till våning nio är omöjligt för en vanlig besökare; det kräver behörighet, 
nycklar. Innehållet måste således beställas fram, och för att begära exempelvis fanzinet 
Hästens murklor, måste användaren beställa fram kapseln märkt G-I, vilken i så fall 
kommer att levereras till läsesalen, där användaren tillåts läsa materialet – men inte låna 
hem. Zinesen är delvis skyddade av ett slags försättsblad, som innehåller information 
om zinet, som exempelvis vilket ämne det rör sig om, och om det tillhör någon serie. 
Zinesen är inte larmade, vilket kan ha sin förklaring i att tillgången begränsas av just lån 
till läsesal. 

Några kvarter längre bort, på konstbiblioteket – också det tillhörande Göteborgs 
universitet – ligger Zinearkivet. Zinearkivet består av en specialutformad låda – byggd i 
plywood utifrån en ritning på servett – innehållandes ungefär 300 zines. Lådan står, 
liksom konstbibliotekets övriga bestånd, fritt tillgänglig i de öppna lokalerna. 
Ambitionen är att Zinearkivet ska vara sorterat i bokstavsordning efter titel, även om det 
– under vår observation – tycks råda en viss oordning eftersom den upprättade 
bokstavsordningen delvis fallit bort. Arkivets förhållandevis småskaliga samling 
innebär emellertid att det går fort att bläddra igenom hela beståndet, vars ämnen och 
inriktningar tycks spreta åt alla möjliga håll. Här blandas exempelvis foto, konst, mat, 
och litteratur, liksom humor och serier. Zinesen på Zinearkivet går, liksom det övriga 
beståndet, att låna hem. De är larmade men bär i övrigt inga tecken på skyddsåtgärder, 
som inplastningar eller andra skyddande omslag. 

Det tycks alltså som om de båda biblioteken, båda tillhörande Göteborgs universitet, 
valt att förhålla sig diametralt olika till sina respektive zinesamlingar. Dessa 
förhållningssätt – hur zines bevaras och tillgängliggörs – utgör utgångspunkten för den 
här studien. På grund av zinesens fragila natur; dess närmast unika blandning mellan 
materialitet och innehåll; samt möjligheten för klassificering från olika institutionella 
perspektiv, aktualiserar frågan om bevarande kontra tillgängliggörande hur 
universitetsbiblioteket ser på sitt bestånd utifrån exempelvis vilken institution de tillhör. 
Frågan berör också den demokratisering som följer av tillgängliggörandet; den glömska 
förlusten av materialet leder till; samt hur digitaliseringen kan – om den används på rätt 
sätt – fungera som en balansgång mellan dessa båda tillvägagångssätt.  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1.1 Vad är zines? Historik och definitioner 

Richard A. Stoddart och Teresa Kiser, båda verksamma som bibliotekarier i USA, 
menar i artikeln Zines and the Library (2004) att många anser att det första zinet 
uppkom redan under 1930-talet (s. 191). Kanske går det att argumentera för att detta 
zine, som kallades The Comet och som behandlade ämnet science fiction, kom att ligga 
till grund för en rörelse, ett kulturellt hantverk och ett medieformat som präglat vårt sätt 
att skapa och distribuera såväl information som konstnärligt material. 

Att söka definiera begreppet zine är tveeggat, eftersom det – som för alla begrepp – 
också innebär att definiera vad som inte ryms inom begreppet. En definition allt för vid 
är tämligen meningslös, medan en statisk definition riskerar att snabbt bli förlegad. 
Studien ämnar därför söka definiera zines genom att peka på några väsentliga 
egenskaper. Men vad är ett zine? Zines har släktskap med rörelser som använde sig av 
självpublicering, exempelvis Dadas Little Magazines, Ryska Samizdat och 
beatnikrörelsens Chapbooks (Zinebook, u.å). Zine är, på grund av dess mångfald, svår 
att definiera, men klassificeras i Göteborgs universitetskatalog under ämnesordet 
Fanziner. Den här mångfalden är tydlig både vad gäller format och innehåll. 

En bred definition av zines skulle kunna vara att det rör sig om ett slags 
amatörproducerat magasin, vars distribution sker utanför de traditionella (och 
kommersiella) publiceringsförfarandena. Zines tjänar därför sällan ett kommersiellt 
syfte, varför de ofta finansieras av skaparen och/eller olika bidragsgivare. Chloe Arnold 
påpekar i artikeln A Brief History of Zines (2016) att de flesta definitioner av zines 
karakteriseras av tre aspekter: små utgåvor, självpublicering, samt att de är billiga eller 
gratis. Arnold (2016) menar vidare att detta, trots att det ofta stämmer, snarare är att 
betrakta som riktlinjer än fasta regler. Arnold (2016) framhåller att den viktigaste 
aspekten av ett zine är att det upphovspersoner själva definierar det som ett sådant. Det 
som förenar zines, menar hon vidare, är att den sociala gemenskapen kring produkten är 
lika viktig som produkten själv. På grund av de ofta småskaliga upplagorna, de icke-
kommersiella bevekelsegrunderna hos zineskaparna och den starka kopplingen till gör-
det-själv-rörelsen, kan en rimlig tolkning kanske vara att betrakta zines som en anomali 
i en allt mer effektiviserad värld, där skapande och gemenskap – i motsats till 
kommersialism och individualism – i stället blir en slags bärande synergi. 

Till sin omfattning konstitueras zines ofta av ett mindre antal sidor. Det här är emellertid 
bara en slags tumregel, snarare än någon fast princip. Enligt Jenny Gunnarsson Payne, 
docent och lektor i etnologi vid Södertörns Högskola och författare till artikeln "Gör ett 
fanzine för helvete!". DIY, systerskap och queer i svenska feministiska fanzines från 
2014, kan zines se ut hur som helst, vilket tydligt propageras av zinevärlden (s. 248). 
Samtidigt förmedlas ofta föreställningar om hur ett typiskt zine ska se ut, genom zinen 
själva, tidningsartiklar eller akademiska texter i ämnet (s. 248). Denna föreställning – 
eller stil – har sina rötter i punken och en typ av collageteknik, där foton blandas med 
tidningsurklipp, handritade illustrationer, handskriven text eller maskin/datorskriven 
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text (s. 248). Gunnarsson Payne (2014) framhåller också att zines är ”icke- eller anti-
kommersiella” (s. 247), och att denna typ av collageteknik tjänar ett särskilt syfte: att 
genom sin blotta estetik framhäva hur enkelt det är att skapa ett zine (s. 249). 

I denna studie används termen zine – uttalas [si:n] – vilket kan sägas vara en förkortning 
av fanzine. Zine beskrivs i boken Notes from underground av Duncombe (1997), 
professor i media och kultur vid Gallatin School of Individualized Study, som en term 
överordnad fanzine, eftersom fanzine har sin grund i en fan-kultur (s. 9). Det här är 
också anledningen till att "fan" togs bort på 1970-talet, när fanzine-konceptet började 
användas i olika subkulturer (s. 7). Fanzine är alltså en typ av zine, men enligt 
Duncombe (1997, s. 9) går det utmärkt att kalla alla zines för fanzine. Zines från 
Zinearkivet placeras på Ghdk Fanzine och använder fanziner som ämnesord i 
sökverktyget Supersök på Göteborgs universitetsbibliotek, för att förtydliga att termerna 
används parallellt och beskriver samma sak. I Sverige finns det flera olika termer för 
denna typ av amatörproducerat material som kan ha andra innebörder (Andersson, 
2004). Vi kan konstatera att termen zine letat sig in i den svenska vokabulären, 
exempelvis genom Zinearkivet på Göteborgs universitetsbibliotek och Zinecentralen på 
Stockholms Stadsbibliotek, vilket också föranleder oss att använda zine som 
övergripande term. 

1.2 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 

Biblioteken har i sitt uppdrag att förhålla sig till två viktiga principer som får 
konsekvenser för verksamheten: att bevara och att tillgängliggöra (Stoddart och Kiser, 
2004). Balansgången mellan att å ena sidan bevara känslig information och å andra 
sidan tillgängliggöra densamma, leder till att biblioteken fattar beslut som är direkt 
avgörande för huruvida användarna ges möjlighet att komma i kontakt med beståndet, 
vilket framkommer under resultat- och analysavsnittet. Sedan 2016 finns Zinearkivet 
tillgängligt i konstbiblioteket vid Göteborgs universitet/Högskolan för design och 
konsthantverk (HDK). Zinearkivet erbjuder möjlighet till utlån och registrering av 
självpublicerade zines (Göteborgs universitet, 2016). Konstbiblioteket är emellertid inte 
den enda plats där zines finns tillgängliga på universitetsbiblioteket – också det 
humanistiska biblioteket hyser rum åt en zinesamling. Humanistens zinesamling ligger 
– i bjärt kontrast till konstbibliotekets zinesamling –   i kapslar, åtkomliga endast av 
behörig personal. De båda biblioteken kan alltså sägas skildra olika strategier kring hur 
de förhåller sig till motpolerna bevarande och tillgängliggörande, trots att de ingår 
under samma universitet. 

Zines kan sägas vara ett material i förändring, som saknar tydliga definitioner och 
arbetssätt. Den här flexibiliteten – som grundar sig i att zines kan förstås både som 
material och som innehåll – påverkar hur olika typer av institutioner förstår materialet, 
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vilket också – vilket framkommer av resultatet – har inverkan på hur de väljer att 
behandla det. 

1.2.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att nå djupare kunskap kring hur universitetsbiblioteket i 
Göteborg arbetar med bevarande och tillgängliggörande av zines vid de båda 
biblioteksfilialerna humanistiska biblioteket och konstbiblioteket. De vägledande frågor 
denna studie ämnar besvara är alltså följande: 

• Hur motiveras de skilda strategierna hos de bibliotek som studeras, i relation till deras 
hantering och definitioner av zines? 

• Hur presenteras, representeras och synliggörs zines för användare på biblioteken? 
• Vilka svårigheter eller hinder beskrivs av bibliotekarierna/arkivansvariga? 

1.3 Avgränsningar 

Studien utgår från universitetsbiblioteken vid humanistiska fakulteten vid Göteborgs 
universitet, samt biblioteket vid institutionen för design och konsthantverk, också vid 
Göteborgs universitet. Dessa båda samlingar ligger till grund för så väl observationer 
som intervjuer. Studien kommer på olika sätt beröra andra bibliotek (i andra länder) och 
deras hantering av zines, men utgångspunkten är ändå förlagd till humanistiska 
biblioteket och konstbiblioteket vid Göteborgs universitet, och deras respektive 
zinesamlingar. 

De observationer som genomförts har syftat till att få en överblick av hur zinesen 
presenteras, representeras och synliggörs, snarare än hur många användare som faktiskt 
besöker samlingarna.  

2 Tidigare forskning 

Tidigare studier som berör bibliotekens hantering av zines kan placeras in i följande 
teman: att samla in och katalogisera, att tillgängliggöra, samt de samhälleliga och 
politiska aspekterna av zines. 
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2.1 Att samla in och katalogisera  

Stoddart och Kiser (2014) menar att bibliotekens insamling av zines försvåras av zinens 
ofta efemära natur (s. 193), vilket kan sägas komma till uttryck både genom exempelvis 
bristande papperskvalitet, och det sociala delande – beskrivet av exempelvis Piepmeier 
(2009, s. 80-81) – som följaktligen också innebär en påfrestning för materialen. Detta 
understryks av Karen Gisonny, ansvarig för alternativt tryck vid New York Public 
Library, och Jenna Freedman, ansvarig för referensservice vid Barnard College i New 
York. De menar i artikeln Zines in libraries: how, what and why? (2006) att zines ofta 
trycks i inkonsekventa format, att utgivningen ofta är sporadisk, och att de generellt sätt 
är mer kortlivade än traditionella magasin (s. 29). Detta, menar de vidare, leder till 
svårigheter när det gäller att bevara verken för eftervärlden (s. 29). 

Stoddart och Kiser (2014) framhåller att ett av de vanligaste sätten för biblioteken att 
samla in zines är att motta donationer, som i vissa fall kan vara av omfattande kvantitet 
(s. 193). Det här, menar Stoddart och Kiser (2014), har lett till att bibliotek ofta 
specialiserar på zines inom ett eller flera specifika ämnen, varför de alltså inte 
accepterar donationer som faller utanför ramen för dessa ämnen (s. 194). 
Artikelförfattarna nämner också andra sätt att samla in zines, som prenumerationer från 
oberoende distributörer, eller att aktivt söka kontakt med olika zinesskapare (Stoddart & 
Kiser, 2014, s. 193). 

Katalogiseringen av zines är också ofta problematisk. Stoddart och Kiser (2014) pekar 
på en rad olika problem, som exempelvis hur de ska kategoriseras, med förslag som till 
exempel alternative press, underground press, eller little magazines (s. 194). Kanske 
kan den här svårigheten grunda sig i zinens undflyende karaktär. Problemet, menar 
Stoddart och Kiser (2014) vidare, förvärras ytterligare av att zines ofta utkommer högst 
sporadiskt, och ofta helt onumrerade, vilket gör dem svåra att hantera dem som 
traditionella monografier (s. 194). 

2.2 Att tillgängliggöra 

Alla samla in och katalogisera leder fram till vad som kan sägas utgöra själva 
kärnverksamheten för bibliotekets hantering av zines: att tillgängliggöra och bevara 
zines på biblioteket. Stoddart och Kiser (2014) menar att de flesta bibliotek de 
undersökt (om än med vissa få undantag) inte tillåter hemlåning av zinesamlingarna, 
varför de alltså bara får läsas på biblioteket (s. 195). Trots svårigheterna att 
tillgängliggöra formatet, tycks det – om det lyckas – få resultat: Julie Bartel, 
bibliotekarie vid Salt Lake City Public Library, menar i artikeln A Scene For Zines 
(Griggs, 2002) att deras zinesamling – bestående av mer än 3 200 zines tillgängliga för 
hemlån – har lett till att en ny grupp användare nu sökt sig till biblioteket (s. 2). 
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År 2015 skapade ett antal amerikanska bibliotekarier, samtliga ansvariga för 
hanteringen av zines – även kallade "Zine Librarians” – en Zine Librarians Code of 
Ethics (Zine Librarian Interest Group, 2015). Detta ramverk, som passande nog finns i 
”zine-form”, beskrivs som ett verktyg för förvärv, hantering, bevarande och 
tillgängliggörande av zines i olika bibliotekssammanhang, däribland akademiska 
bibliotek (s. 19). Enligt Zine Librarian Interest Group (2015) har bibliotekarier och 
arkivarier ett ansvar att respektera de professionella och etiska traditionerna om rimlig 
och rättvis tillgång till material (s. 8). Olika zinebibliotek/arkiv kommer oundvikligen 
välja olika vägar när det gäller att lägga fokus på antingen bevarande eller tillgång, men 
ramverket betonar att det viktigaste är att bibliotekarier respekterar zine-skaparens 
önskningar om hur dennes verk ska behandlas (s. 8). Med tanke på zines relativt 
förgängliga natur – med ibland endast ett eller ett fåtal existerande exemplar – bör 
bevarandet av dessa material, fastslår ramverket vidare, ske på ett korrekt sätt som 
uppfyller institutionens eller zinesamlingens behov och krav, i syfte att hålla zinesen i 
gott skick – oavsett om de är tillgängliga för utlån eller inte (s. 10). Bevarandet av zines 
på bibliotek sträcker sig från inget bevarande till aktivt bevarande, där aktivt bevarande 
kan sägas bestå av att förvara dem i exempelvis syrafria papperskartonger (Zine 
Librarian Interest Group, 2015). Nyckeln, menar Zine Librarian Interest Group (2015), 
är att finna vilken nivå som passar samlingens användning och budget (s. 10). 

Att digitalisera zines kan tyckas vara en lösning för att öka tillgängligheten och säkra 
bevarandet, men det finns två aspekter enligt tidigare forskning som försvårar 
situationen. Först och främst innebär en digitalisering att materialiteten och närheten till 
verket går förlorat, och precis som Piepmeier (2009) beskriver – vilket den här studien 
återkommer till under nästa rubrik – finns det ofta en längtan hos zine-skapare att ta sig 
ur den digitala världen. Den andra aspekten är de juridiska svårigheter som Kelly 
Wooten – bibliotekarie och ansvarig för Bingham Center Women's Zine Collection, som 
bland annat förvaltar Sarah Dyers zinesamling med över 1000 zines (Duke University 
Libraries, u.å) – tar upp i sin artikel Zines at the Bingham Center från 2012. Wooten 
(2012, s. 2) ser ingen möjlighet att digitalisera sin samling på grund av det omfattande 
arbetet med komplex upphovsrätt och svårighet att följa upphovsrättslagar. Däremot 
framhåller Wooten (2012) att enstaka exemplar kan digitaliseras på begäran av 
användare, som då inte behöver befinna sig i bibliotekets läsesal (s. 2-3). 

2.3 De samhälleliga och politiska aspekterna av zines 

Karin Andersson (2004) intervjuade ett antal zine-skapare i sin magisteruppsats i 
Bibliotek och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan. Resultatet visade att 
zine-skapare ofta skapar sina zines för sin egen skull, och att det inte finns någon direkt 
regelbundenhet i utgivningen; de skapas när tid finns, och ibland blir det bara ett 
nummer (Andersson, 2004, s. 24). Vissa zines saknar helt volymnummer, andra får 
nummer som zine-skaparen gillar, allt för att distansera sig/befria sig från "normal" 
tidningspublicering (s. 24). Bibliotek nämns inte som en möjlig distributionsplats för 
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zines i Anderssons (2004) intervjustudie – det finns helt enkelt ingen central 
distributionskanal, utan det sker framför allt genom beställningar direkt från zine-
skaparen själv, och skickas sedan med post, eller genom att de byter zines med 
varandra. Återförsäljning i specialaffärer förekommer också (s. 26). "Distro" nämns 
som en viktig plats för försäljning av egenproducerat material som tex zines, och är 
(eller snarare var) en underground alternativmarknad för kreativa ungdomar, som fanns 
i de större städerna i Sverige på 90-talet. Enligt Andersson (2004) bör biblioteken 
förhålla sig till zines, till exempel genom att fungera som paraplyorganisation, eller som 
plats för distribution och marknadsföring (s. 38). 

Duncombe gjorde 1997 en omfattande djupdykning i New York State Librarys 
zinesamling "Factsheet five Collection", med över 10 000 titlar (New York State 
Library, 2017), vilket resulterade i boken Notes from underground - Zines and the 
Politics of Alternative Culture (Duncombe, 1997), där han bland annat försöker sig på 
att göra en taxonomi över zines – med en brasklapp för att kategorin "The rest" är stor 
(s. 9-13). Duncombe ställer i sin studie frågan "zines - vad är det?”, och kommer fram 
till att det bästa är låta frågeställaren avgöra genom att lämna över en trave zines, vilket 
var vad Duncombe (1997) också gjorde – med en av världens största samlingar av zines 
(s. 1). Han kommer fram till att de flesta zines var någon typ av identitetsskapande 
röster från en underjordisk värld, som verkar i skuggan av massmedia och i 
kapitalismens sprickor, adresserat till och från en underjordisk kultur (s. 2). Denna 
ljusskygghet skapar troligtvis problem för bibliotekens insamlande av zines. 

I tidigare studier framkommer bland annat kulturella, materiella, mediespecifika, och 
politiska perspektiv på zines. Piepmeier (2009) var den första att studera zinerörelsen ur 
ett feministiskt perspektiv, med ett teoretisk ramverk utifrån "girl studies" (s. 7). Hennes 
studier av zines från 90-talet och intervjuer med dess skapare, resulterade i boken Girl 
Zines: Making Media, Doing Feminism från 2009. Hon argumenterar för att Girl Zines 
(även kallade Grrrl Zines) är en viktig del av den tredje vågens feminism (s. 8). 
Piepmeier (2009, s. 70) beskriver den fysiska verksamheten i skapandet av zines – som 
handskrift, märken efter saxen eller tejp som håller en bild på plats – gör zineskaparens 
kropp högst närvarande i zinet, vilket skapar en slags kroppslig gemenskap mellan 
skapare och läsare. Denna fysiska närvaro, menar hon vidare, gäller inte bara zines 
skapade av flickor eller kvinnor utan i stort sett alla zines (s. 78). Zineskapare i 
Piepmeiers (2009, s. 80) studie fann stor njutning i att skapa fysiska zines, och de 
uttryckte också en glädje i att ge bort dem, som presenter eller för en mindre mer 
symbolisk summa pengar. Zines blir på så sätt en slags gåva (s. 81): 

The pleasure of the zine medium may, in part, explain the gift economy in which zines 
operates in. People make zines as act of pleasure and generosity, and they are received 
this way. (Piepmeier, 2009, s. 81). 

Kanske kan den här typen av gåvoekonomi sägas försvåra bibliotekens hantering av 
zines, eftersom distributionen på så vis verkar utanför de mer traditionella kanalerna. 
Det här skulle alltså kunna ha betydelse för huruvida biblioteken har möjlighet att 
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uppmärksamma vilka zines som finns i omlopp, vilket i så fall skulle ha en direkt 
inverkan på bibliotekets möjligheter att samla in och tillgängliggöra. 

3 Teorier 

3.1 Balansen mellan materialitet och innehåll 

Studien utgår från en teori om att en texts materialitet – dess kroppsliga bärare, eller den 
ram som omger själva texten – är direkt avgörande för hur texten uppfattas, läses, och i 
förlängningen också hur gemenskapen kring en text byggs upp. Med text avser vi här all 
typ av information som kan ta plats inom zinets väggar. John Frow (1982), professor 
och litteraturteoretiker vid University of Sydney, menar i The Literary Frame, att en 
texts ram på samma gång är både immateriell och materiell, eftersom den konstituerar 
våra immateriella föreställningar om objektet, eller – som Frow skriver – immateriella 
system av förväntadenormer (s. 25). Detta sker så klart genom objektets blotta 
materialitet. Men en ram, framhåller Frow (1982) vidare, behöver inte med 
nödvändighet begränsa sig till att bara omfatta textens bärande medium – det sträcker 
sig också till det sammanhang i vilket mediet verkar (s. 25). Här kan alltså det fysiska 
zinet ses som en ram, medan zinet som genre kan ses som en bredare ram inom vilken 
alla zines verkar, och som alltså därför också konstituerar vår syn på zines. Den litterära 
ramen kan alltså förstås både som det faktiska zinet, men också den kontext som zinet 
verkar i, vilket är relevant för hur biblioteken ser på formatet, och i förlängningen hur 
de väljer att arbeta med tillgängliggörande och bevarande. De materiella och de 
immateriella egenskaperna av ett objekt – i det här fallet zines – bör alltså inte ses som 
två motsatser; de är i själva verket förutsättningen både för objektet och hur det 
uppfattas. 

Frows litterära ram kan användas på många olika sätt, men i det här sammanhanget kan 
Frows litterära ram sägas vara de bibliotek och de arkiv som de berörda zinesen verkar 
i, eftersom dessa har inverkan inte bara på hur användaren uppfattar zinesamlingarna, 
utan också på hur biblioteken/arkiven väljer att hantera dessa samlingar. Frow (1982) 
menar vidare att ramen för en litterär text består av exempelvis omslag, linjerna kring en 
dikt i en tidskrift, titelsidan, genreförväntningar, eller de förväntningar som ligger i en 
författares namn eller till och med av förlaget (s. 26). Den här typen förväntningar är 
måhända applicerbara även på zines, även om de specifika orsakerna till olika typer av 
förväntningar skiljer sig något åt. Det är alltså rimligt att anta att den här ramen – och de 
förväntningar som följer därav – har betydelse för hur biblioteken väljer att arbeta med 
sina zinesamlingar. 

Levi R. Bryant, professor i filosofi vid Collin College, menar i The Democracy of 
Objects (2011) att humaniora i mångt och mycket fokuserat på innehåll snarare än 
objekt, vilket, framhåller han vidare, har inneburit en syn på objektet som blott en slags 
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möjliggörare av innehåll eller representation (s. 32). Den här negligeringen av objektens 
betydelse uppmärksammas också hos arkeologen och forskaren Bjørnar Olsen, som i In 
Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects (2010) menar att det 
materiella tycks vara föremål för en slags kollektiv amnesi, vilket, konstaterar han 
vidare, har lett till en slags illusion om att mänskliga förehavanden kan ske utan 
objektens förmedlande. Den här synen på objekt som betydelsebärande – och då inte 
bara på grund av dess innehåll – tycks ha som följd ett slags erkännande av objektens 
mångfacetterade aspekter, som exempelvis zinets sociala funktioner, beskrivet av 
Duncombe (1997) som en lika viktig funktion som funktionen av zinet som skaparens 
eget personliga uttryck (s. 44). 

Bryant (2011) förespråkar en slags ontologisk realism – alltså föreställningen om att 
objekten existerar oberoende av subjekten. Den här synen innebär också ett uppbrott 
mot vad Bryant menar är den förhärskande filosofiska föreställningen om att ett objekts 
väsen i själva verket är objektet utan sina kvaliteter – alltså dess blotta substrat (s. 89). 
Bryant (2011) framhåller i stället att ett objekts väsentlighet är den kraft det besitter i 
egenskap av vad objektet kan göra (s. 89). För att använda Bryants (2011) teori om 
objekten som olika typer av så att säga performativa förmedlare av makt, kan alltså ett  
zine sägas vara en slags förmedlare av makt, eftersom den gör saker. Vad det gör beror 
givetvis på vilken typ av zine det är, men gemensamt för alla zines är alltså – för att 
koppla på Bryants (2011) teori – att de gör saker, som exempelvis sitt innehåll och sin 
sociala funktion. Den här typen av performativitet hos zines bekräftas också av 
Gabrielle Cariolle vid Arts University Bournemouth i Storbritannien, som i 
Performative authorship in zine, self and micro-publishing (2018) menar att skapandet 
av zines kännetecknas av två performativa processer: att skapa, och att vara del av en 
slags gemenskap som definieras av förändring (s. 317). Att digitalisera ett zines innehåll 
kan alltså, om Cariolles (2018) och Bryants (2011) teorier om objektens performativitet 
stämmer, snarare betraktas som en adaption av ett format till ett annat – en process som 
svårligen kan genomföras utan att göra avkall på några av de egenskaper som 
originalobjektet besitter. Egenskaper som i fallet zines kan betraktas som direkt 
avgörande för formatets framväxt och fortlevnad. Trots detta kan en 
digitaliseringsprocess också innebära en nödvändig balansgång mellan 
tillgängliggörande och bevarande. 

Kanske kan Bryants (2011) objekt-orienterade ontologi sägas vara en del av vad som 
kommit att betecknas som the material turn, eller den materiella vändningen. I Cultural 
History and the Material(s) Turn ser historieprofessorn Harvey Green (2012) den 
materiella vändningen som en slags möjlighet att skriva in det materiella i 
kulturhistorien. Green (2012) menar emellertid att den materialla vändningen inte är 
detsamma som en romantiskt orienterad hymn riktad till de hantverk och den 
materialitet vi förlorat (s. 77). Den materiella vändningen kan i stället sägas möjliggöra 
ett fokus på själva formen av det objekt man har för avsikt att studera. Detta blir tydligt 
i Liedeke Plates läsning av Italo Calvinos Om en vinternatt en resande. Plate, som är 
professor i culture and inclusivity vid University of Nijmegen, uppmärksammar i Doing 
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Things with Literature in a Digital Age (2018) att Calvinos postmodernistiska roman 
Om en vinternatt en resande inleds med ett slags erkännande av att läsning faktiskt tar 
sig uttryck också genom sättet på vilket vi låter oss anpassas efter boken: genom att 
hitta en lämplig och bekväm position, genom att stänga av TV:n, genom att justera 
ljuset, genom att ha cigaretterna och askfatet inom räckhåll. Här tillåts alltså de fysiska 
omständigheterna ta plats – omständigheter som vi aldrig kan distansera oss ifrån. I 
fallet zines skulle dessa omständigheter kunna handla om exempelvis de sociala 
egenskaper som zinet som materiellt objekt kan sägas besitta, vilket bland annat handlar 
om hur det delas, distribueras och skapas.  

Trots detta, argumenterar Plate (2018), har analyserna av Om en vinternatt en resande 
historiskt sett mestadels fokuserat på läsningen som en intellektuell, kognitiv och 
fantasifull akt, vilket, menar hon vidare, har använts som slagträ i debatten om läsarens 
autonomi kontra författarens auktoritet (s. 110), kanske tydligast exemplifierat av 
Roland Barthes La mort de l'auteur från 1967. Hävdandet att tyngdpunkten ofta ligger i 
det intellektuella, icke-sinnliga läsandet går alltså helt i linje med Bryants (2011) 
observation om det humanistiska fältets fokusering på det innehållsliga, eftersom 
läsningens endast tillåtits fokusera på själva texten. För att ta hänsyn till de egenskaper 
som zinet som artefakt kan sägas besitta, går det att argumentera för att läsningen som 
kognitiv akt måste kompletteras med ett större fokus på materialitet och performativitet, 
genom att exempelvis erkänna artefaktens sociala aspekter.  

Det här, menar Plate (2018) vidare, håller på att förändras när vi (efter att ha genomgått 
den kulturella, visuella, rumsliga, och performativa vändningen) nu går in i den 
materiella vändningen (s. 111). Den här vändningen, argumenterar Plate (2018) vidare, 
har stora teoretiska och metodologiska implikationer, eftersom den bryter upp med den 
cartesianska dualismens uppdelning av kropp och själ som två separabla enheter (s. 
111-113). Plate (2018) fullföljer tanken om denna så att säga anti-reduktionistiska 
världsbild genom att argumentera för att Descartes jag tänker alltså finns jag bygger på 
en felaktig föreställning om att jaget kommer före tänker, när det, enligt Plate (2018), 
egentligen inte går att göra en sådan kategorisk uppdelning eftersom subjektet jaget och 
verbet tänker är inseparabla från varandra, vilket också inkluderar objekten, som på 
olika sätt dikterar våra sätt att agera (s. 113), som i fallet med zinet: vi håller det i våra 
händer, vi tar den med oss, vi tänker på den när vi känner dess tyngd i väskan. 

De materiella egenskaper som zinet besitter letar sig ofta in i själva definitionen av 
begreppet, exemplifierat av bland annat Gisonny och Freedman (2006), samt i de 
intervjuer vi genomfört och som presenteras i diskussion- och analysavsnittet i kapitel 
4. En bevarandestrategi som innefattar digitaliseringen blir alltså, med Plates sätt att 
tänka, en omöjlig uppdelning i innehåll och objekt, där verket genom att göra avkall på 
sin fysikalitet alltså blir någonting annat. 

Med utgångspunkt i den materiella vändningen och Bryants (2011) tankar om objektet 
som förmedlare av makt, går det att plädera för ett mer performativt perspektiv på zines 
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som artefakt, eftersom det skulle öppna för en mer holistisk syn på zines som både 
förmedlare av innehåll och förmedlare av exempelvis de sociala egenskaper som zinet 
kan sägas besitta. 

Plate (2018) menar att Barthes idé om författarens död på sätt och vis bekräftar denna 
cartesianska dualism, eftersom den hävdar att det är verket – snarare än författaren – 
som måste vara föremål för konsumtion (s. 115). Det intellektuella verket får här alltså 
en upphöjd position som inte finner någon motsvarighet i den materiella verkligheten. 
Plate (2018) argumenterar i stället för en ny typ av materialism, som tar hänsyn till de 
sociala, kulturella, och estetiska aspekterna (s. 115), genom att erkänna mediet eller 
materialet som en slags potentiell agent vars uppdrag inte bara är att förmedla dess 
innehåll, utan också dess själva materialitet (s. 115); kropp och själ. 

En ökad vikt vid det materiella, menar Plate (2018), försvåras emellertid av vad hon 
kallar för en slags empirisk glömska, och framhåller fyra exempel på detta: det saknas 
ett språk för att tala om materialiteten av läsning; utarmningen av sinneserfarenheter; 
reduceringen av kombinationen av olika sinneserfarenheter till blott en mental aktivitet; 
samt försummelsen av läsningens polysemiska sociala och kulturella innebörder (s. 
116). Kanske kan zinet, genom att göras tillgängligt i sin fysiska kropp, råda bot på 
denna empiriska glömska. På så sätt kan alltså materialiteten och performativiteten 
betraktas som oskiljaktiga, eftersom Plates (2018) nya materialism – tillsammans med 
Bryants (2011) objekt-orienterade ontologi – borgar för en mer performativ ansats, som 
i det här sammanhanget alltså kan sägas erkänna exempelvis zinets sociala, politiska, 
estetiska och kulturella egenskaper. För att bejaka dessa egenskaper, och för att erkänna 
zinets performativa potential, måste alltså dessa fyra exempel på empirisk glömska tas i 
beaktande. 

3.2 Bevarande och tillgängliggörande 

Den franske poststrukturalisten Jacques Derrida söker i sin essä Archive Fever (1995) 
dekonstruera begreppet arkiv, genom att – passande nog – söka i ett arkiv efter ordets 
etymologiska ursprung. Han finner att ordet har sina rötter i grekiskans arkhē, vilket, 
menar han vidare, betyder både ursprung och befallning (s. 9). Att förfoga över arkivet 
innebär således att man besitter makten att både använda och bevara arkivets tillgångar 
och det minne som arkivet kan sägas representera. Derrida framhåller vidare att en 
demokratisering därför måste vila på dess medborgares tillgång till och delaktighet i 
arkivet (s. 11). Zinekulturen, som i mångt och mycket präglas av just delaktighet, 
förlorar alltså – i händerna på ett restriktivt arkiv – mycket av den identitet som finns 
associerat med formatet, både vad gäller de egenskaper som själva materialiteten 
besitter, och det minne de kan sägas utgöra. På så sätt blir en restriktiv arkivering en 
slags antites för hela zinesrörelsen. 
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Ett annat problem vad gäller arkiveringen av zines är att förhålla sig till de upplevelser 
och erfarenheter som ligger till grund för själva skapandet. Det här blir tydligt i The 
Bonds of Organization: Zine Archives and the Archival Tradition från 2013, skrivna av 
universitetsbibliotekarierna Rachel Woodbrook och Althea Lazzaro. I sin artikel menar 
de att zines ofta är skapade av grupper som betraktar sig själva som marginaliserade, 
vilket leder till ett slags ”känslans arkiv” (s. 13).  

Ann Cvetkovich professor i genusvetenskap vid Carleton University i Ottawa diskuterar 
i boken An Archive of Feelings: Trauma, Sexuality, and Lesbian Public Cultures från 
2003, denna typ av känslans arkiv, och vilken form samlingar tar när de innehåller 
känsligt arkivmaterial från en viss subkultur. Begreppet känslans arkiv kan sägas vara 
problematisk, eftersom det insinuerar att marginaliserade gruppers – som kvinnor eller 
HBTQ-personer – perspektiv/historia kan betraktas som ett resultat av känslor. Genom 
en sådan benämning kan alltså dessa gruppers erfarenheter och minnen nedvärderas, i 
stället för att betraktas som ett resultat av exempelvis det trauma som själva 
marginaliseringen innebär för den aktuella gruppen. Det kan alltså, som Cvetkovich 
också gör, vara en idé att tala om dessa arkiv i termer av exempelvis gräsrotsarkiv. 

Dessa arkiv, menar hon, representerar exempelvis en subkulturs egen historia, som 
genom negligering av det övriga samhället annars skulle gå förlorad. Därför blir dessa 
gräsrotsarkiv också en slags representation av just makten över sitt eget minne, men 
också en slags kompensation för olika institutioners försummelse av materialet (s. 110). 
Cvetkovich (2003, s. 110) använder begreppet idiosynkrasi för att försöka beskriva 
uppkomsten av ett gräsrotsarkiv, vilket präglar arkivets form och funktion: 

Subject to the idiosyncracies of the psyche and the logic of the unconscious, 
emotional experience and the memory of it demand and produce an unusual 
archive, often one that resists the coherence of narrative or that is fragmented 
and ostensibly arbitrary. (s. 242) 

Enligt Cvetkovich (2003, s. 111) består ett gräsrotsarkiv ofta av vad bibliotekarier och 
arkivarier kallar efemärt material och katalogiseras som ”diversematerial”. Betraktat ur 
det här perspektivet problematiseras alltså bibliotekens arkivering av zines, eftersom en 
restriktiv arkivering innebär en risk att låta marginaliserade gruppers minnen falla i 
glömska. Minnen som, just på grund av subkulturens marginalisering, kanske inte finns 
representerade på andra platser. 

De teoretiska begreppen som tas upp ovan, som materialitet, performativitet och arkiv, 
kan alltså alla sägas påverka synen på zines – och därmed också hur de hanteras och 
förvaltas på biblioteket. Det går alltså att argumentera för att särskilda hänsyn bör tas till 
de egenskaper som zinet som artefakt besitter, snarare än till just de strikt 
innehållsmässiga. 
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4 Metod 
Med avstamp i de båda bibliotekens olika sätt att hantera zines, ämnar vi medelst 
semistrukturerade intervjuer och observationer av samlingarna kontextualisera zinens 
plats på universitetsbiblioteket. Intervjuerna har genomförts med ansvariga för de båda 
bibliotekens zinesamlingar. Det insamlade materialet har sedan analyserats med hjälp av 
kvalitativ innehållsanalys. 

4.1 Kvalitativ metod 

Eftersom studien kan sägas vara en slags fallstudie – enligt Bryman (2011, s. 74) ett 
intenstivt studium av en miljö eller situation – där respondenternas definitioner av zines 
sätts i relation till biblioteksfilialernas arbetssätt kring balanseringen mellan bevarande 
och tillgängliggörande, är det naturligt att anta en kvalitativ forskningsansats. Denna 
forskningsansats lägger tyngdpunkten i att tolka och analysera respondenternas utsagor i 
relation till de teorier och observationer som också ligger till grund för studien. Den här 
typen av tolkningsinriktad forskning är enligt Bryman (2011, s. 341) kännetecknande 
för kvalitativ forskning. Utifrån studiens frågeställningar valdes platsen för denna 
fallstudie – Göteborgs universitetsbibliotek, liksom de respondenter som förekommer i 
studien. 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Intervjuerna har genomförts i enlighet med Brymans beskrivning av semistrukterade 
intervjuer i Samhällsvetenskapliga metoder (2011), som gör gällande att respondenten 
har stor frihet vad det gäller att svara på frågorna (s. 415). Den som intervjuar, 
framhåller han vidare, har också möjlighet att ställa ytterligare frågor – som alltså inte 
ingår i intervjuguiden – om de på något sätt anknyter till någonting som framkommit av 
intervjun (s. 415). Intervjuguiden utformades efter våra forskningsfrågor med hänsyn 
till vad Kvale och Brinkmann (2014, s. 172-173) beskriver som två dimensioner: den 
tematiska och den dynamiska. Den tematiska dimensionen relaterar till intervjuns ”vad" 
– med den kommande analysen i åtanke, medan den dynamiska dimensionen anknyter 
till en intervjus "hur", med uppgift att – genom korta frågor som är lätta att förstå, utan 
akademisk tongång – uppmuntra till ett positivt samspel mellan intervjuare och 
intervjuperson (s. 172-173). 

Intervjuerna tog cirka 30 minuter vardera, och genomfördes på avskilda platser i de 
respektive biblioteken. Initial kontakt med respondenterna skedde via mejl, i vilka 
studiens syfte också framgick. Alla intervjuer spelades in med smartphone, vilket enligt 
Bryman (2011, s. 428) underlättar noggrann analys av vad respondenten sagt. 
Inspelning av intervjun godkändes av alla respondenter. Alla respondenter fick själva 
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välja tid och plats för intervju. Enligt Bryman (2011, s. 420) är det viktigt att 
intervjuaren bekantat sig och är insatt i den miljö som den intervjuade personen arbetar 
i, eftersom det underlättar förståelsen och tolkningen av intervjun, vilket vi i egenskap 
av frekventa användare av de studerade biblioteksfilialerna torde kunna sägas vara. 

4.1.2 Observationer 

Studien innehåller också observationer över de båda bibliotekens zinesamlingar, 
dokumenterade genom observationsanteckningar och fotografier. Tillsammans med en 
av informanterna fick vi tillgång till en sluten miljö, nämligen magasinet på 
humanistiska biblioteket med Jan Rishedens zinesamling. Fotografierna återfinns som 
bilagor till studien. Fotografierna har fungerat som minneshjälp under observationerna 
och är en del av fältanteckningarna, vilket enligt Bryman (2011, s. 405-406) är ett sätt 
att använda visuellt material i kvalitativ forskning, som också betonar att fotografierna 
ska vara relevanta för forskningsfrågorna. 

De observationer som genomförts har alltså skett tillsammans med berörd informant, 
där dessa grundligt visat zinesamlingarna på de respektive biblioteken. På det 
humanistiska biblioteket var denna typ av förevisning nödvändig, eftersom vi annars 
varken hade kommit in i det rum som zinesamlingen befinner sig i, liksom vi inte hade 
hittat samlingen i rummet. På konstbiblioteket utgjorde denna demonstration också en 
slags förlängning av intervjun, vilket fördjupade de insikter som kunde erhållas både av 
intervjun och av själva samlingen. Under observationerna förevisades alltså så väl 
rummet som samlingarna. Observationerna tog cirka 20 minuter vardera. Delar av 
KvinnSams zinesamling observerades tillsammans med Informant C i Göteborgs 
universitetsbiblioteks digitala sökvertyg "supersök". 

4.1.4 Analysmetod 

Genom att tolka de transkriberade intervjuerna, observationsanteckningarna, och 
fotografierna med kvalitativ innehållsanalys, vilket Bryman (2011, s. 505) beskriver 
som ett sökande av underliggande teman, hoppas vi kunna nå djupare förståelse för 
bibliotekens bevekelsegrunder när det gäller deras val av hantering rörande zines. Med 
hjälp av vad Kvale och Brinkmann (2014) benämner som ad hoc-metoder, söker studien 
också skapa mening genom att sätta det empiriskt insamlade materialet i relation till 
observationerna och till tidigare forskning, varför analysen förefaller något eklektisk till 
sin natur. De ad hoc-metoder som förekommer i studien är att lägga märke till mönster 
och teman, ställa samman, skapa kontraster, att göra jämförelser, att bygga en logisk 
kedja av belägg, samt att skapa ett begreppsligt/teoretiskt sammanhang (s. 281). Genom 
att studera respondenternas definition av begreppet zine, tar sig den här studien också ett 
diskursanalytiskt anspråk; kanske har respondenterna olika definitioner av begreppet, 
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vilket i så fall skulle kunna ha betydelse för hur de ansvariga för respektive zinesamling 
väljer att arbeta med formatet. 

4.2 Urval och material 

Studien baserar sig på observationer från de båda biblioteksfilialerna humanistiska 
biblioteket och konstbiblioteket vid Göteborgs universitet, samt fyra intervjuer med 
personer ansvariga för zinesamlingarna vid de respektive biblioteken. Tre av de 
intervjuade är universitetsbibliotekarier och en är universitetslektor, alla vid Göteborgs 
universitet. En av de intervjuade universitetsbibliotekarierna är också verksam vid 
KvinnSam, som är ett nationellt bibliotek för genusforskning, beläget i det humanistiska 
bibliotekets lokaler. En av de intervjuade universitetsbibliotekarierna ingår i "Team 
förvärv" med ansvar för förvärv- och pliktfrågor vid det humanistiska biblioteket.  

De intervjuade är: 
• Informant A, universitetslektor vid HDK- Högskolan för design och konsthantverk, 

ansvarig för etableringen av Zinearkivet vid konstbiblioteket. 
• Informant B, universitetsbibliotekarie vid både konstbiblioteket och det humanistiska 

biblioteket. 
• Informant C, universitetsbibliotekarie och koordinator vid KvinnSam (i humanistiska 

biblioteket) vid Göteborgs universitet. 
• Informant D, universitetsbibliotekarie vid humanistiska biblioteket, ingår i "Team 

förvärv" med ansvar för förvärv- och pliktfrågor. 

Urvalet i studien är vad Bryman (2011, s. 350) beskriver som målstyrt, eftersom  
enheter med relevans för att söka svar på studiens forskningsfrågor har valt ut. Urvalet 
av informanter har i stor utsträckning skett genom ett led av rekommendationer, ett 
slags bekvämlighetsurval, som Bryman (2011) benämner  som ett snöbolls- eller 
kedjeurval (s. 196) där informanterna på olika sätt rekommenderat andra personer med 
insyn i de bägge bibliotekens zinesamlingar. Eftersom bibliotekens respektive 
zineverksamheter är av begränsad omfattning är urvalet av personal/bibliotekarier med 
ansvar över samlingarna också tämligen begränsade. Vi har därför valt att också 
inkludera respondenter som inte är direkt ansvariga för zinesamlingen, men som ändå 
har erfarenheter av materialet. 

Informant A kan ses som en vad Bryman (2011, s. 387) beskriver som grindvakt eller 
nyckelinformant i vår studie, eftersom denne hänvisade oss och även med entusiasm tog 
kontakt med vår nästa informant, Informant B, som besitter kunskaper om hanteringen 
av zines på Göteborgs universitetsbiblioteket. Informant B hänvisade oss vidare till 
Informant C, eftersom denne besitter kunskaper om KvinnSams zinesamlingar. 
Informant C gjorde oss också uppmärksamma på att vi även borde genomföra en 
intervju med en bibliotekarie med kunskaper om plikt, förvärv och insamling av zines 
på Göteborgs universitetsbibliotek. Informant C hänvisade oss därför till Informant D. 
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4.3 Forskningsetiska aspekter 

Eftersom den här studien till stor del bygger på intervjuer, är det av största vikt att följa 
de forskningsetiska riktlinjer som är särskilt utformade för att i största möjliga mån 
värna om informanternas integritet. De fyra riktlinjer som ligger närmast till hands är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, samt nyttjandekravet 
(Bryman, 2011, s. 131-132). Informationskravet, samtyckeskravet, och 
konfidentialitetskravet beaktas genom den blankett som delades ut i samband med 
intervjuerna, i vilken respondenterna informeras om studiens syfte, samt får ge sitt 
samtycke. Informanterna har, i enlighet med konfidentialitetskravet, anonymiserats. 
Intervjuerna har med informanternas godkännande spelats in och transkriberats, varpå 
ljudfilen raderats. 

5 Resultat och analys 
Här redovisas och analyseras de resultat som framkommit under observationerna av 
samlingarna, samt under de intervjuer som genomförts med personer som på olika sätt 
ansvarar för eller har en relation till de zinesamlingar som finns representerade på 
konstbiblioteket och det humanistiska biblioteket vid Göteborgs universitet. 
Informanterna ger sin bild av hur ett zine kan definieras, och hur de tänker kring 
bibliotekets hantering av zines när det gäller exempelvis bevarande och 
tillgängliggörande. 

5.1 Hur definieras materialet? 

Informant A, universitetslektor vid institutionen HDK, personligt ansvarig för det 
nyetablerade Zinearkivet vid konstbiblioteket, definierar zines så här: 

Idag skulle jag definiera det som ett självpublicerat … eller småskalig verksamhet, för 
det finns ju också en del sådana independent publishers som också jobbar med formatet 
zines. För om man tittar på det där gamla fanzinet med punken och 70- och 80-talet, och 
”jag gör en liten bok om en spännande punkartist” – det finns det ju bloggar för nu 
tänker jag. Så nu är det nog kanske självpublicerat pappersmaterial i liten upplaga 
kanske. 

Informant A utvecklar sin definition ytterligare genom att göra en slags historisk 
tillbakablick, i vilken hen menar att internet kommit att förändra hur vi ser på zines 
idag: 

[…] det som var fanzine, och var liksom en punkkultur på 70- och 80-talet … då var 
det kanske inte en konstform på samma sätt, det var mer som att nu vill man ha ut sina 
grejer. […] det tänker jag att det finns det ju bloggar och Tumblrs och Facebook – 
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alltså den typen av kommunikation för idag. Så att det är inte lika … nu är det 
någonting annat tänker jag. 

Det tycks alltså som om materialiteten tydligt kommit att definiera zines av idag; detta 
”någonting annat”, som skulle kunna kopplas till begrepp som materialitet och 
performativitet. Kanske är det också detta ”någonting annat” som kan sägas prägla 
konstbibliotekets zinesamling. Citaten ovan belyser att behovet av att skapa zines går 
bortom vad man vill ha sagt, eftersom internet nu möjliggör för en enklare och mer 
direkt publicering. Materialiteten låter sig alltså, vilket också påpekas i 2.1.1 Balansen 
mellan materialitet och innehåll, leta sig in i definitionen av begreppet zines. 

Informant B, bibliotekarie vid både det humanistiska biblioteket och konstbiblioteket, 
definierar zines så här: 

Jag skulle nog definiera det som någon slags ... oftast är i papper och som oftast 
innehåller text. men det kan innehålla bilder eller vad som helst. Men det väsentliga är 
väl att den som gör det både är ... oftast redaktör och producent, alltså att man gör 
själv. Det brukar vara en häftad historia, eller något sådant, att det är samma person så 
att det är ... det brukar inte vara sådär ... det kanske finns fler skribenter eller vad det 
nu är, eller innehållsskapare, men det kanske oftast är en person som gör allt jobb, 
alltså DIY. 

Trots att även den här definition lyfter fram zinets materiella egenskaper, belyser det 
också innehållet genom att ta fasta på det redaktionella. Att det redaktionella lyfts fram 
märks också tydligt i hur zinesen finns bevarade, då de försetts med försättsblad (se 
Bilaga 1, Bild 3). Att zinesen döljs bakom försättsblad befäster också Plates (2018) 
invändning mot det intellektuella verket, eftersom innehållet i och med denna hantering 
blir det centrala. 

Konsekvensen av denna typ av synsätt innebär en omständligare behandling än den på 
konstbiblioteket, samtidigt som zinesen döljs bakom lager av formaliteter – samtidigt 
som de också på så vis skyddas mot slitage. Den här typen av behandling kan också 
betraktas som tidskrävande och därför kostsam, vilket kan ha inverkan på i vilken 
utsträckning biblioteket är beredd att ta emot denna typ av material. 

Informant C, bibliotekarie på genusbiblioteket KvinnSam vid humanistiska biblioteket, 
definierar zines så här: 

Ja, jag tänker … Ja, jag skulle väl definiera det som en hemmatryckt tidning, kanske 
… alltså utan distribution, liksom. Och också kanske med ett tydligt tema, alltså … ja, 
som ett feministiskt fanzine eller ett punkfanzine eller ett Star Wars-fanzine. 

Informant C, som är hemmahörande på det humanistiska biblioteket/KvinnSam, lägger 
alltså i stället vikt vid att zines ofta präglas av ett särskilt tema – alltså det innehållsliga i 
motsats till materialiteten, vilket ligger i linje med Bryants (2011) invändningar mot 
humaniorans premierande av innehåll framför materialitet. 
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Det blir alltså tydligt att alla respondenter lyfter fram gör-det-själv-aspekten som en 
viktig faktor när det gäller att försöka definiera genren. Informant A, som arbetat aktivt 
med tillgängliggörande och som själv tillverkar zines, talar i större utsträckning än 
övriga respondenter om vikten av materialiteten. Detta gäller både i bemärkelsen att 
materialiten särskiljer det från nätpublicerat innehåll, och genom att gå in i detalj på 
exempelvis olika trycktekniker som kommit att bli populära inom genren: 

[...] litograftrycket till exempel, det är sådan där typisk genre som kommer mer och 
mer […] där man trycker i en färg i taget, och sen kan den vissa färger liksom, så det 
är som ett mellanting mellan kopieringsmaskin och screentryck i princip. Det har ju 
kommit att bli så här nytt eller liksom nygammalt … det kommer igen så där. 

Att materialiteten så tydligt tar plats i Informant A:s definition av zines kan kanske ses 
som en slags bevekelsegrund för hur – i förlängningen – konstbiblioteket har valt att 
arbeta med sin zinesamling, eftersom zinesen på Zinearkivet så tydligt lyfts fram genom 
exempelvis den träkonstruktion som specialbyggts för ändamålet. 

De bägge fältens (humaniora samt design och konsthantverk) olikheter tycks alltså 
avspeglas i respondenternas definitioner av zines, vilket också tycks ha betydelse för 
hur de väljer att arbeta med sina zinesamlingar. Den litterära ram som här omger själva 
formatet kommer alltså tydligt till uttryck i bibliotekens inställning till zines. Men 
denna litterära ram – som diskuterats i teoriavsnittet ovan – låter sig inte begränsas till 
att bara omfatta respondenternas syn på de exemplar som biblioteket befogar över, utan 
också zines som genre. Informant A:s inställning – att en samtida design- och 
konstskola bör ha en avdelning för självpublicerat material – kan alltså ses som ett 
uttryck för en typ av litterär ram som befäster vikten av självpublicering, delande och 
gemenskap. Det här blir på samma gång en slags motpol mot hur det humanistiska 
biblioteket valt att se på sin zinesamling. Detta illustreras också av Informant B, när hen 
säger att bevarandet är överordnat tillgängligheten på det humanistiska biblioteket. 

Genom citaten ovan kan vi alltså se hur de båda universitetsbibliotekens skiljer sig åt 
vad gäller definitionerna av zines, vilket kan – med Derridas (1995) teori om arkivet – 
sägas ge upphov till varsin typ av historieskrivning, eftersom biblioteken i egenskap av 
förvaltare av makt tillåts välja vilken typ av zines som ska finnas representerade, samt 
hur de ska bevaras, presenteras och tillgängliggöras. Hur zinesen hanteras kan också 
sägas ha betydelse för vilken typ av kontext som samlingarna verkar i, vilket också har 
betydelse för hur användarna upplever de enskilda zinesen. Att zines förvaras i slutna 
kapslar i låsta rum försvårar exempelvis de sociala aspekter som formatet besitter, 
samtidigt som det går att argumentera för att dessa kapslar skapar en viss typ av 
förväntningar på vilka zines som förvaras där. 

Dessa olika former av historieskrivning grundar sig kanske på att konstbiblioteket och 
det humanistiska biblioteket har olika syn på zines. Att de har olika syn på zines 
framgår också delvis av intervjun med Informant B, som alltså menar att humaniora ofta 
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förknippas med exempelvis essäer, medan HDK i stället tillhandahåller en mer praktisk 
undervisning – HDK är trots allt kort för Högskolan för design och konsthantverk, 
vilket implicerar en särskild vikt vid det materiella. Den humanistiska fakulteten är i 
stället hem åt institutionen LIR (Litteratur, idéhistoria och religion), vilket – som 
Bryant (2011) är inne på, är ett fält som kännetecknas av stort fokus på det innehållsliga 
snarare än det materiella – alltså en slags syn på mediet som möjliggörare av dess 
innehåll. 

Genom att rikta fokus på läsningen som en intellektuell syssla, blir alltså Plates (2018) 
fjärde och sista exempel på hur materialiteten fallit i empirisk glömska tydlig: 
försummelsen av läsningens polysemiska sociala och kulturella innebörder. Kanske kan 
Plates (2018) fyra exempel på empirisk glömska sägas ligga till grund för hur 
biblioteken väljer att arbeta med sina zinesamlingar, vilka ofta har kommit att behandla 
böcker som blott ett mål som helgar medlen: innehållet. 

Att betrakta innehållet som det väsentliga kan också sägas vara kärnan i 
digitaliseringsarbetet. Konsekvenserna av den gyllene medelvägen mellan bevarande 
och tillgängliggörande – digitalisering – är enligt Informant A tveeggade: vad man 
vinner i tillgänglighet förlorar man i de konstnärliga ambitionerna. Kanske är det 
emellertid inte bara faktorer som pappersval och skärsnitt som går förlorade i 
digitaliseringen, utan också zinens sociala aspekter. 

Att zinesen besitter egenskaper bortom de strikt innehållsmässiga märks exempelvis 
tydligt i frågan om varför Informant A lät skapa Zinearkivet på konstbiblioteket: 

[...] en samtida design- och konstskola ska ha en avdelning för självpublicerat 
material. Också för att vi har mycket studenter som jobbar med det, delvis i kurser och 
så där. Och då kan jag tycka att det är jävligt larvigt att man gör en massa bra grejer, 
och så visar man det aldrig för någon. [...] Jag föreläser om det ganska ofta, och tar 
alltid med studenter i något sammanhang för att få till det så att jag kan i alla fall visa 
dem att det finns, dels som resurs men också som möjlighet att donera så klart. [...] 
Det börjar loopa in i undervisningen mer och mer märker jag. 

Det humanistiska biblioteket, menar Informant B, har en annan syn på zines än den som 
konstbiblioteket har. Informant B belyser också denna skillnad i utbildningarnas natur 
när hen diskuterar Zinearkivet på konstbiblioteket: 

jag tänker att det finns en väldigt god mening att det finns [Zinearkivet] just där [på 
konstbiblioteket], man producerar ju inte alls samma saker ... på humanistiska 
fakulteten är det ju mer traditionellt humanistiska saker som essäer och olika uppsatser 
och så vidare, så det är ju lite annorlunda. 

I Informant B:s utsaga utgör alltså de inneboende skillnaderna mellan humaniora och 
praktisk konst en slags motivering till varför de behandlar sina samlingar på så olika 
sätt. Den humanistiska fakulteten, tycks hen mena, producerar text (innehåll), medan 
HDK också producerar någonting annat, vilket skulle kunna sammanfattas som någon 
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typ av materialitet. Zinearkivet kan alltså, med utgångspunkt i Bryants (2011) 
ontologiska realism och den konstpraktik som utövas genom utbildningen på HDK, ses 
som någonting levande. En performativ organism som – till skillnad från zinesamlingen 
på det humanistiska biblioteket – har förmågan att göra någonting med besökaren av 
biblioteket. Här blir också Derridas teori om arkivet som maktinstrument tydlig, 
eftersom det humanistiska bibliotekets begränsade tillgång försvårar denna typ av 
performativitet som  konstbibliotekets zinesamling kan sägas disponera. 

Det humanistiska biblioteket har också en restriktion som gör gällande att allt tryckt 
material vars omfattning understiger 50 sidor inte tillåts att låna hem. Detta är en 
kategorisk regel, och omfattar då också exempelvis noveller. Informant C motiverar 
varför: 

Allting som är mindre än 50 sidor är ju ej hemlån, oavsett om det är ett zine eller en 
broschyr [...] det handlar nog framförallt om att det är lättare att slarva bort den typen 
av material. Att den typen av material inte återlämnas lika ofta som … och för att det 
lätt kan bli förstört i transport. Det är ju för att vi ska ha det kvar, liksom, i våra 
samlingar för alltid. Så att det inte ska bli … det kan vara svårt också att … eller det 
gäller ju även böcker, men att få tag på, på nytt, om det är en broschyr till exempel 
som har getts ut av någon … typ länstyrelsen i … och sen … ja, hur förvärvar man 
den broschyren på nytt liksom? 

Här blir det alltså tydligt att zinet ses på som vilken typ av vardagstryck som helst, och 
att det humanistiska biblioteket – som Informant B nämner – prioriterar bevarande 
framför tillgängliggörande. Vardagstryck beskrivs av Göteborgs universitet som 
exempelvis småtryck, okatalogiserat tryck eller efemärt tryck (2018-a). Till skillnad från 
hur zines hanteras på konstbiblioteket, tas alltså inga särskilda hänsyn till zineformatets 
sociala funktioner.  

Motiveringen till de skilda hanteringarna tycks alltså till stor del grunda sig i de olika 
uppfattningarna om vikten av materialitet, samt en rädsla hos det humanistiska 
biblioteket att genom ett för generöst tillgängliggörande förlora materialet. En rädsla 
som alltså grundar sig i svårigheterna att på nytt förvärva förlorat material. 

5.2 Tillgängliggörande kontra bevarande 

Zinearkivet på konstbiblioteket har som ambition att samla zines från hela världen. Det  
tycks dock, enligt Informant A, vara svårt att uppfylla detta, eftersom hen menar att det 
är svårt att förvärva zines från Afrika och Asien: 

När jag byter så … jag har gjort så att jag lägger in de jag byter med på Google Maps 
så att man kan se, liksom ... Det är ju bara USA. Det är USA och Europa och lite 
Asien, men till exempel är det noll från afrikanska kontinenten, en kanske från hela 
Indien. Hela det området i mellanöstern så är det i princip ingenting. Det betyder ju 
inte att det inte finns, men det kanske inte är samma … som dem som är online och är 
med i den zinevärlden, dem är helt klart från global south, USA och Europa. 
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Det humanistiska biblioteket har, enligt Informant B, inte samma ambitioner vad gäller 
det humanistiska bibliotekets förvärv, då de har ett snävare västsvenskt perspektiv: 

Jag kan tänka mig varför den här [Rishedens zinesamling] togs emot var att den har  
en stark göteborgsanknytning, att det var mycket ... ja men från Göteborg ... det är ju 
en del av vårt ansvar, om man tittar nationellt, i bevarandepolicyn, att då har ju vi 
[humanistiska biblioteket] Västsverige som geografiskt område, och då tittar man en 
extra gång på om det är personer som är verksamma här eller som är härifrån som har 
gjort någonting. 

KvinnSam har, i egenskap av nationellt genusbibliotek, ett något bredare geografiskt 
upptagningsområde än det humanistiska biblioteket, men där blir i stället 
innehållsfrågan aktuell. Informant C på frågan om KvinnSams förvärvspreferenser: 

Det är ju feministiska fanzines då, som skulle vara vår preferens, men som sagt …  det 
är ju samma som allting annat … alltså vi skulle ju inte indexera ett fanzine som inte 
hade någonting med genusforskning eller queer eller … det får ha någonting med våra 
ämnen att göra. 

Att biblioteken har så stora skillnader i geografiskt upptagningsområde när det gäller 
förvärv av zines, har förstås betydelse för vilket utbud biblioteken har att tillgå vad 
gäller förvärv, och därför också vilken typ av zines som finns representerat på 
biblioteken. De fysiska zinen i Zinearkivet på HDK är emellertid på intet sätt uppdelade 
under geografi eller ämne, utan enbart sorterade i bokstavsordning efter titel. Detsamma 
gäller det humanistiska bibliotekets samlingar. 

Som ett försök att nå ut med sina zines hade det humanistiska biblioteket, tillsammans 
med KvinnSam, en utställning 2015, där delar av zinesamlingen plockades fram från 
magasinen. Idag tycks biblioteket inte längre arbeta med att synliggöra sina zines. 
Informant B: 

Just nu så görs nog inte särskilt mycket alls. Det var den här utställningen då för några 
år sen, men det är nog det som har gjorts. Det är ju lite problematiskt liksom, om man 
ska jämföra med ... alltså på konstbiblioteket så finns ju den här fanzinesamlingen, 
men den har man ju en helt annan syn på, den är ju mer för bruk, och där är det ju 
väldigt så där ... men verkligen så att det ska lånas ut, den ska finnas framme, folk ska 
kunna gå och bläddra, och eftersom det ofta är så kopierat på papper, liksom häftat på 
något sätt, sådant som används mycket, det är ju sånt ... det syns ju också ... alltså det 
går sönder, men här så har man ju liksom en annan syn på zines. 

I det här citatet framkommer också hur bibliotekens olika syn på zines får konsekvenser 
för hur materialet behandlas. Informant B  uttrycker också en oro för att materialet på 
Zinearkivet går sönder. Informant B klargör sedan skillnaderna i hur biblioteken valt att 
hantera sina zinesamlingar: 

Så man kan ju säga att ... å ena sidan ... aspekten av konstbibliotekets 
fanzinesamling ... där är det ju brukandet av den som är det viktiga, medan Jan 
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Rishedens samling, så som den ser ut idag, här på humanistiska biblioteket, så är det 
ju bevarandet som är överordnat. 

Informant C på KvinnSam bekräftar detta, på frågan vad de gör i dagsläget för att 
marknadsföra sina zines: 

Ingenting. Eller vi hade ju den här utställningen då, det är det enda vi har gjort liksom. 
Det är väl vår enda marknadsföring ... 

Av observationerna framgår också att konstbibliotekets zinesamling synliggörs genom 
den låda som specialbyggts för zinesamlingen, vilken står öppet och tillgängligt i 
bibliotekets ordinarie lokaler. Utöver att placera lådan i biblioteket används den också 
ibland i undervisningen för studenterna på HDK. 

Att tillgängliggörande så starkt förknippas med hur biblioteket arbetar med att 
presentera och synliggöra sina samlingar, blir tydligt i hur användare interagerar och 
kommer i kontakt med materialet. Trots att observationerna inte syftade till att 
undersöka antalet besök/interaktioner vid zinesamlingara, kunde vi ändå under vår 
förhållandevis korta observation (15 minuter) av Zinearkivet på konstbiblioteket, iaktta 
hur en (1) användare bläddrade bland dess zines, vilket – trots bristfälligt underlag – 
ändå ger en indikation på att Zinearkivet kommer till användning. 

Konstbibliotekets arbete med att presentera och synliggöra sin zinesamling innebär så 
klart också att en risk att materialet går sönder eller försvinner, vilket också framgår av 
intervjun med Informant A: 

Alla människor i hela världen har ju tillgång, för det är ju öppet här på dagarna, så det 
är ju bara att klampa in. Allt som vi har får man ju låna. … Eventuellt är det några 
grejer som är referensex. Så länge en har ett universitetsbiblioteketslånekort, men det 
kan ju vem som helst få. Du kan ha den en månad, och det brukar ju vara att man får 
låna ett visst antal. Sen är det ju så klart så … det går ju inte att återställa … pajar man 
det så pajar man det, och det räknar vi ju med, en del jobbar ju med väldigt delikata 
saker, och det får man ju också hacka i sig då, att går det sönder så går det sönder. 

Informant A:s inställning till zinens förgängliga natur, att ”går det sönder så går det 
sönder”, kontrasterar alltså på ett tydligt sätt Informant B:s uttalande om att bevarande 
är överordnat tillgängliggörande på det humanistiska biblioteket. Att öppenhet och 
tillgängliggörande så tydligt definierar zinearkivets verksamhet kan ses som ett 
erkännande av objektens inneboende egenskaper, och den nya materialitet som Plate 
(2018) argumenterar för, eftersom Zinearkivet genom sin tillgänglighet möjliggör och 
uppmuntrar till ett mer performativt och socialt sammanhang. Avsaknaden av 
bevarandestrategier hos Zinearkivet innebär emellertid att det föreligger en risk för att 
materialet genom zinets inneboende skörhet går förlorat. På så vis utgör den 
demokratisering som Derrida (1995) pläderar för också en risk för att arkivet som plats 
för minne utarmas. Detta demokratiska vågspel kan sägas utgöra kärnan i bibliotekens 
olika hantering av zines. 
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Det humanistiska bibliotekets zinesamling står, vilket framgått av observationerna (se 
Bild 1.1 och Bild 1.2 i Bilaga 1), i en sluten avdelning på våning nio, endast tillgänglig 
för behörig personal. Som ett sätt att synliggöra denna zinesamling, har det 
humanistiska biblioteket upprättat en lista över de zines som ingår i Jan Rishedens 
zinesamling. Listan inkluderar 218 olika titlar, varav somliga finns representerade med 
fler än ett nummer; exempelvis finns både nummer 9 och 10 av zinet Abstrakt astrakan 
(Göteborgs universitetsbibliotek, 2019). 

Eftersom tillgången till det humanistiska bibliotekets zinesamling är tämligen begränsad 
– dels genom att användarna inte tillåts besöka det rum i vilket de förvaras, men också 
att zinesen är inneslutna i kapslar – kan den alltså sägas tillhöra en typ av arkiv, 
innesluten i bibliotekets lokaler. Även KvinnSam inhyser en form av arkiv, med 
känsligare material främst från 1900-talets första hälft (Göteborgs universitet, u.å). I det 
humanistiska bibliotekets verksamhet ingår alltså en uppdelningen mellan bibliotek och 
arkiv, vilket syns i att olika delar av beståndet hanteras olika med avseende på 
tillgängliggörande och bevarande. I den arkivariska delen där Jan Rishedens 
zinesamling ingår premieras bevarande framför tillgänglighet. Att Zinearkivet kallar sig 
för arkiv kan alltså anses något motsägelsefullt eftersom tillgängliggörandet här är 
överordnat. 

5.3 Svårigheter i hanteringen 

Informant A beskriver det största problemet med insamlandet av zines så här: 

[...] det är ju skitdyrt. Portot är förjävla dyrt. Det är den i särklass största kostnaden. Så 
själva distributionen är i särklass det största problemet. 

Informant A beskriver också samlingens storlek som i dagsläget omfattar cirka 300 titlar 
som ett hinder, eftersom det saknar "gravitationskraft":  

[...] än så länge är det ju en låda som står i hörnan i biblioteket, det är ju inte så att det 
bara....wow, shit, här finns det 12 000 titlar. Jag gissar att det är så att man skulle 
behöva kommer över en tröskel. [...] jag tänker mig att det handlar om det, att det är 
någon form av samlad massa, så det finns ingen gravitationskraft till det här än så 
länge, så det behövs mer. 

Att Informant A talar om en typ av gravitationskraft kan kopplas till Stoddart och Kisers 
(2014) studie, eftersom deras studie visar att det vanligaste sättet för bibliotek att bygga 
sina zinesamlingar är genom donationer. Informant A menar här alltså att ju större 
samling, desto fler donationer, vilket alltså innebär att insamlingen antar en typ av 
matteuseffekt. 
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Informant B framhåller att upphovsrättigheterna utgör ett problem när det gäller 
tillgängliggörandet av zinesamlingen på det humanistiska biblioteket: 

Det är svårt att göra det tillgängligt, eftersom det är skört material, men det är också 
väldigt nytt material, så allting är egentligen upphovsskyddat, med jättemånga olika 
upphovsrättsinnehavare, så att om man skulle digitalisera det till exempel, då skulle 
man inte kunna tillgängliggöra samlingen utan att leta upp dem, och det skulle vara 
väldigt svårt. I vissa fall skulle det kanske inte ens vara möjligt att hitta alla. Så om 
den [Jan Rishedens zinesamling] skulle digitaliseras så kanske det skulle kunna ses på 
en dator som finns här på biblioteket, så det hade ändå inte hjälpt. 

De juridiska svårigheterna som Wooten (2012) beskriver i sin artikel Zines at the 
Bingham Center, bekräftas här alltså av Informant B. Det kan tyckas motsägelsefullt att 
upphovsrättsfrågor försvårar arbetet med digitaliseringen, när zineskulturen i övrigt 
präglas av just klippa och klistra (Duncombe, 1997, s. 11). Den punkighet som präglar 
zinekulturen, beskriven av exempelvis Duncombe (1997, s. 2-16) och Gunnarsson 
Payne (2014, s. 248), går alltså förlorad i händerna på en institution som har att förhålla 
sig till lagar och förordningar. 

Informant C på KvinnSam berättar också om svårigheterna kring insamlandet av zines: 

Men det finns ju några tjejer som håller hus i Stockholm och Falun som har den här 
Girl Collection. Till dem har jag sagt så här ”men sen om ni vill arkivera det här 
någonstans, så hör av er till oss”, men de vill ju gärna ha sin samling. Jag bara tycker 
att den hade passat bra här, om de sen vill att den ska finnas tillgänglig  … 

Csvetkovichs (2003) teori om motviljan hos subkulturer att lämna över sina arkiv till 
offentliga instanser (som till exempel universitetsbibliotek), skulle kunna vara en 
förklaring till varför skaparna till "Grrrlcollection" väljer att själva förvalta över sin 
zinesamling, trots Informant C:s stående inbjudan om att låta samlingen ingå i 
KvinnSams samlingar. 

Informant D, ansvarig för plikt- och förvärvsfrågor vid det humanistiska biblioteket, 
menar att omfattningen av de pliktexemplar av zines som inkommer till biblioteket rör 
sig om några få centimeter per år: 

Vi får väldigt lite [zines], skulle jag säga, vi har ju några som jag ser som kommer, 
men det kommer jättelite, vi får ju väldigt mycket material, nu är det här 
huvudsakligen böcker som finns här. Vi har lite dåligt med statistik, men om vi säger 
2016 så kom 476 meter, vi mäter liggande så här, vi lägger upp och så mäter vi, så vi 
har lite koll på hur mycket material vi får in. 476 meter plikt och på ett år kanske det 
kommer så här mycket [visar ca 5-6 cm med tummen och pekfinger]. Det är 
jättejättelite och jag tror att det här beror på att man inte ens ... det produceras inte på 
ett sådant sätt att det kommer in i flödet, det kommer inte hit. Om jag får gissa så tror 
jag att det är så, så i det fallet så skulle vi ju behöva vara aktiva.     

Detta skulle kunna ha sin förklaring i att zines kan sägas tillhöra en slags underground-
rörelse, beskrivet av exempelvis Stoddart och Kiser (2014), Andersson (2004), samt 
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Duncombe (1997). En rörelse som måhända inte är särskilt intresserad av att – på grund 
av pliktlagen – skicka in sina publikationer till olika institutioner. Det här bekräftas 
också av Duncombe (1997) som, trots att det är skrivet ur en amerikanskt perspektiv, 
skriver att få zineskapare skickar sina zines till Library of Congress (s. 14). Informant D 
menar emellertid att detta också gäller i Sverige: 

Det finns annat sådant material, jag kan dra paralleller till ocut, alltså vardagstrycket, 
där vi tycker att vi borde kanske få mer material om Göteborg, alltså jag är inte ens 
säker på att vi får allt material. Jag är inte alls säker på att man är riktigt medveten om 
vad man ska skicka och inte skicka, eftersom det inte ligger på oss att hålla reda på 
det, utan det ligger på den som producerar materialet, ansvaret ligger där. 

Pliktlagen gör också gällande att det är upp till tillverkaren – inte biblioteken – att 
leverera pliktexemplaren till biblioteket (Lag om pliktexemplar av dokument, SFS 
1993:1392). Informant D framhåller att det ofta är tryckerierna som ser till att denna lag 
uppfylls: 

Det är tryckeriet i första hand som levererar plikt. Och om det trycks utomlands är det 
förlaget [som är ansvarig], och om det inte finns vare sig ett svenskt tryckeri eller 
svenskt förlag så är det distributören. Det här gör det lite knepigt idag, för att idag så 
ser tryckvärlden helt annorlunda ut än vad den gjorde för tio år sedan. Så lagen är inte 
alls anpassad efter hur det ser ut idag, då ett tryckeri kan trycka utomlands själv, och 
då uppstår problemet: vet förlaget om det, utgivaren kanske inte vet det ens en gång.  

Detta skulle också kunna förklara varför zines – som ofta tillverkas amatörmässigt, och 
således utanför tryckerierna – inte per automatik skickas till biblioteken. Att biblioteken 
här antar en passiv roll som mottagare av pliktleveranser, kräver kanske tydligare 
information om plikt riktad till exempelvis zineskapare. På frågan om vad som omfattas 
av pliktleveransen svarar Informant D att det omfattar ”material för offentlig spridning, 
minst 25 exemplar.” 

De svårigheter som respondenterna tar upp med hanteringen av zines, inkluderar alltså 
insamling/distribution och tillgängliggörande. För att sammanfatta svårigheterna med 
insamling, rör det sig alltså om – som Informant A framhåller – höga portoavgifter, 
liksom, som Informant C nämner, svårigheter att få zinesamlare att donera sina 
samlingar. Dessa uttalanden bekräftas också av Stoddart och Kiser (2014), som menar 
att insamlingen ofta är beroende av donationer, och att tillgängliggörandet ofta 
begränsas av restriktiva låneregler – vilket Informant C också tar upp. Zineskapare har 
alltså enligt Informant D själva ett ansvar att se till att deras verk hamnar i 
universitetsbibliotekets samlingar. Enligt Informant D finns en önskan om att få in mer 
självproducerat material från Västsverige. Detta försvåras dock av att, menar Informant 
D vidare, det hos skaparna av materialet saknas medvetenhet om pliktansvaret. 
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6 Diskussion och slutsatser 

Hur kan bibliotekens vitt skilda hantering av zines förstås? Ett rimligt antagande är att 
bevarande borgar för beståndets fortlevnad, medan tillgängliggörande i stället 
säkerställer biblioteket som plats för fri åsiktsbildning. I enlighet med Cvetkovichs 
(2002) teori om gräsrotsarkiv, går det också att argumentera för att tillgängliggörande 
underlättar själva insamlandet av materialet. Det här antagandet styrks också av 
Derridas (1995) tankar om arkivet som förvaltare av både makt och minne, vilket här 
ställer de olika positionerna bevarande och tillgängliggörande på sin spets: ett alltför 
restriktivt bevarande blir direkt odemokratiskt, samtidigt som ett gränslöst 
tillgängliggörande riskerar att – genom zineformatets inneboende förgänglighet – 
utplåna minnet. Det humanistiska bibliotekets hantering är emellertid inte strikt 
restriktiv, eftersom det – som framkommer av intervjuerna – trots allt tillåter utlån på 
plats. Trots att konstbibliotekets hantering av zines kanske kan sägas utgöra lite mer av 
en tillåtande ytterkantsposition, finns det måhända en kongenialitet i detta 
tillgängliggörande, som motsvarar den syn på formatet som förmedlas av exempelvis 
Stoddart, Kiser (2014) och Cvetkovich (2002): förgängligheten. 

Syftet med studien har varit att nå djupare kunskap kring hur universitetsbiblioteket i 
Göteborg arbetar med bevarande och tillgängliggörande av zines vid de båda 
biblioteksfilialerna humanistiska biblioteket och konstbiblioteket. I det här avsnittet 
ämnar vi därför besvara de forskningsfrågor som finns formulerade under 1.2.1 Syfte 
och frågeställningar. 

6.1 Hur motiveras de skilda strategierna hos de 
bibliotek som studeras, i relation till deras hantering 
och definitioner av zines? 

Av den här studien framgår att motiveringen av bibliotekens skilda hantering av zines 
har sin förklaring i de akademiska praktiker som biblioteken representerar – humaniora 
och praktisk konst. De båda fältens olikheter tycks också ha inverkan på hur zines 
definieras; konstbiblioteket/HDK framhåller vikten av materialitet, medan det 
humanistiska biblioteket i stället tycks intresserade av innehåll. Detta tycks också ha 
betydelse för hur de exempelvis presenteras: konstbiblioteket med sitt fritt tillgängliga 
zinearkiv, och humanistiska biblioteket med sina slutna kapslar. De skilda hanteringarna 
av zines har också betydelse för vilken typ av svårigheter som ansvarig personal möter, 
vilket i konstbibliotekets fall främst handlar om dyra fraktavgifter, medan det för det 
humanistiska biblioteket handlar om svårigheter i att göra det sköra materialet 
tillgängligt, liksom svårigheterna att förvärva relevanta zines. 

 26



6.2 Hur presenteras, representeras och synliggörs 
zines för användare på biblioteken? 

De olika synsätt som de både universitetsbiblioteksfilialerna har på sina respektive 
zinesamlingar, ligger till grund för hur de valt att presentera, representera och 
synliggöra zines för användarna. Det humanistiska biblioteket har – vilket framkommer 
av intervjuerna – genom att anta ett mer traditionellt humanistiskt perspektiv, valt att 
fokusera på bevarande. På så sätt återspeglar det vikten av zines som bärare av innehåll, 
eftersom ett strikt bevarande negligerar zinens materiella/sociala egenskaper. Vidare 
framkommer att det humanistiska bibliotekets/KvinnSams samlingar begränsar sig till 
ämnen som feminism, eller som på olika sätt har anknytning till Göteborg. 

Av studien framkommer också att konstbiblioteks zinesamling är fritt tillgänglig, och att 
den inte låter sig begränsas av något särskilt ämne eller en viss region, men att den 
geografiska bredden av olika anledningar ändå tycks vara svår att upprätthålla. 

Det humanistiska bibliotekets synliggörande av zines inkluderar också den lista som 
biblioteket upprättat, vilken inkluderar samtliga zines i Jan Rishedens zinesamling 
(Göteborgs universitet, 2019). 

6.3 Vilka svårigheter eller hinder beskrivs av 
bibliotekarierna/arkivansvariga? 

Zines kan, genom sina mer alternativa sidor, ses som en rörelse som befinner sig bortom 
den kommersiella huvudfåran. Till dessa sidor hör genrens karakteristiska distribution, 
som ofta sker genom en slags byteshandel, liksom den kreativa kultur av gör-det-själv 
som dominerar genren. De här sidorna är, ur ett biblioteksperspektiv (med 
katalogisering, bevarande, och tillgängliggörande), måhända svåra att upprätthålla och 
bejaka. Kanske kan biblioteken också, med den nyktra anständighet som en offentlig 
institution fordrar, ta udden av det underground-kapital som zines kan sägas besitta. Ur 
det här perspektivet är det måhända rimligt om biblioteket, utöver sitt arbete med zines 
som objekt, också bör ge rum åt det sociala sammanhang, eller mötesplats, som tycks 
vara så starkt förknippat med zinesrörelsen. Att ge rum åt denna typ av socialt 
sammanhang kan också sägas främja den typ av demokratisering av arkivet som Derrida 
(1995) skriver om. 

Att tillgängliggöra zines (liksom allt annat material) på biblioteket, kräver insamling 
och katalogisering. Att samla in zines är – vilket framkommer av tidigare studier och de 
intervjuer som genomförts i samband med den här studien – en prövning som består av 
flera flaskhalsar. Dessa svårigheter består bland annat i att, som Cvetkovich (2003) 
menar, skapa förtroende för den egna verksamheten (s. 110), men också – vilket 
Piepmeier framhåller – att zineskapare ofta inte själva förstår värdet i att bevara zinesen 
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för framtiden (Piepmeier, 2009, s. 78). För att få zineskapare att donera sina samlingar 
till biblioteket, kan det, med utgångspunkt i Cvetkovichs (2003) tankar om 
gräsrotsarkivet, sägas vara av särskild betydelse att skapa förtroende för den egna 
verksamheten, eftersom rädslan för att förlora sin subkulturs minne är så starkt präglad 
av den negligering de utsatts för av samhället i övrigt (s. 110). Derridas (1995) teori om 
arkivet som plats för just minne kommer här också tydligt till uttryck, eftersom 
biblioteken genom sin maktposition har en närmast unik möjlighet att inhysa olika 
subkulturer i ett slags kollektivt medvetande, och därmed – om tillgängligheten inte blir 
alltför begränsad – minimera risken för att en viktig del av en subkulturs historia går 
förlorad. En överlämning av en subkulturs zinesamling till en samhällelig institution 
kan måhända kännas riskabel, eftersom det förtroendekapital institutionen besitter – i 
egenskap av just samhällsinstitution – så länge försvagats på grund av den negligering 
av exempelvis subkulturens rättigheter eller historia som samhället genom historien 
visat prov på. Att zinesamlingarna blir en del av biblioteken är viktigt eftersom 
biblioteken – kanske mer än någon annan institution – har specialkompetens vad gäller 
exempelvis tillgänglighet och bevarande, liksom det har en självklar position i 
allmänhetens medvetande. 

Vikten av att samlingarna görs tillgängliga av bibliotek märks också tydligt vad gäller 
exempelvis den feministiska zinesamling som Informant C diskuterar i resultatavsnittet, 
nämligen Grrrlcollections zinearkiv. Tillgängligheten till Grrrlcollections zinearkiv är – 
trots goda intentioner – tämligen begränsad. Detta exemplifieras av zinens begränsade 
upplagor, en nedlagd webshop (Tictail, u.å) och avsaknaden av ett komplett register 
(Grrrlcollection, 2015), vilka alla skulle kunna vara ett resultat av svårigheterna i att 
bedriva och upprätthålla en ideell verksamhet. Själva beskriver de sitt arkiv så här: ”I 
Grrrlcollections fanzinearkiv samlar vi fanzines som var och är en betydande del av den 
s v e n s k a R i o t G r r r l - s c e n e n o c h s o m f ö r t j ä n a r a t t b e v a r a s o c h 
tillgängliggöras.” (Grrrlcollection, u.å.). På Grrrlcollections hemsida (u.å) finns 
emellertid åtskilliga zines i pdf-format. Hur många eller vilka zines som finns i 
samlingen är oklart. 

Det går att argumentera för att bibliotekets övertagande av förvaltningen av exempelvis 
Grrrlcollection skulle reducera den här typen av brister, samtidigt som det också skulle 
innebära en risk att denna typ av gräsrotsarkiv som Grrrlcollection kan sägas vara ett 
uttryck för skulle falla i glömska. Det går visserligen att argumentera för att KvinnSam 
– i egenskap av nationellt bibliotek för genusforskning – redan besitter ett högt 
förtroendekapital hos skaparna av Grrrlcollection, och att Grrrlcollection har andra 
bevekelsegrunder för deras ovilja att dela med sig av sitt zinearkiv. Att det ändå tycks 
vara svårt att förvärva zinesamlingen vittnar alltså om svårigheterna i att – trots 
specialkompetens inom ämnesområdet – ägna sig åt aktivt förvärv av zines. Det är 
heller inte säkert att  problemet skulle avhjälpas av ett mer aktivt tillgängliggörande likt 
Zinearkivet på konstbiblioteket, eftersom det skulle innebära en påfrestning på ett 
känsligt material, liksom i dubbel bemärkelse; bevis av ett undanträngt minne på skört 
papper. 
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Informant C kompletterade sin intervju via mejl med uppgifter om att KvinnSam fram 
till 2014 faktiskt köpte in zines till sitt arkiv, katalogiserade som tidskrifter – och utan 
”fanziner” som ämnesord. Exempelvis fann vi zinet Tigerskott i brallan från 2001 i 
samlingarna, katalogiserad på detta sätt. Att definiera zine som tidskrift gör det svårt att 
urskilja zines i samlingarna, vilket troligtvis försämrar tillgängligheten till just zines, 
men eftersom det humanistiska biblioteket aktivt ska/kan köpa in tidskrifter (Göteborgs 
universitetsbibliotek, 2018) – och eftersom KvinnSam katalogiserade zines som just 
tidskrifter – möjliggör det att historiskt viktiga verk från den svenska Riot Grrrl-scenen 
faktiskt finns bevarade och möjliga att studera. Utifrån Piepmeiers (2008, s. 70) teorier 
om zines som en viktig del av den tredje vågens feminism vet vi att det kan finnas ett 
stort värde i att bevara zines. Som ett exempel på vikten av bevarandet av zines, kunde 
Piepmeier (2008), tack vare privata zinesamlare och bibliotek, studera dokument som 
ger oss en tydligare bild av och förståelse för hur det sena 1900-talets feminism växte 
fram i USA och som senare spred sig över världen (s. 8). 

Göteborgs universitetsbibliotek fick, enligt Informant D, 2016 in 476 meter material 
genom pliktleveranser, varav zines stod för ungefär 5-6 cm. Vilket är, för att citera 
Informant D, ”jättelite”. Enligt Informant D handlar det troligtvis om okunskap om 
pliktansvaret (som uppstår vid fler än 25 exemplar för offentlig spridning) vid 
självpubliceringar som zines. Att det kommer in få zines till biblioteket är emellertid 
inte bara en uppfattning som det humanistiska biblioteket har, då Informant A vid HDK 
menar att Zinearkivet inte heller växer i den takt hen hade önskat, vilket, menar hen 
vidare, kan bero på att Zinearkivet än så länge saknar "gravitationskraft". Den här 
gravitationskraften som Informant A beskriver, innebär alltså, om den är riktig, att zines 
genererar zines – massa drar åt sig massa. Det kan alltså vara av stor betydelse att öka 
medvetenheten kring det zinearkiv som finns att tillgå på konstbiblioteket, i syfte att i 
snabbare takt utöka densamma, och på så vis representera ett minne från – i bästa fall – 
en mängd disparata kulturer, som annars riskerar att gå förlorade genom zinens 
inneboende förgänglighet. Att det humanistiska biblioteket uppenbarligen vill ha in mer 
närproducerat tryckt material, som omfattas av pliktansvaret – däribland zines – är 
också något som zineskapare borde känna till. Att genom plikt få zineskapare att lämna 
över sina zines till biblioteket skulle emellertid kunna försvåras av zinekulturens blotta 
punkighet. 

6.4 Balansgången mellan bevarande och 
tillgängliggörande 

Att digitalisera bibliotekens zinesamlingar skulle kunna vara en möjlig balansgång 
mellan att bevara och att tillgängliggöra. Frågan är emellertid problematiskt ur minst två 
aspekter: upphovsrätt och materialitet/performativitet. Den förra frågan benämns av 
Informant B, som under intervjun uttrycker att en digitaliseringsprocess skulle innebära 
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svårigheter gällande upphovsrätt. Att uttryckligen få godkännande från zineskapare för 
digital publicering är en möjlighet, men på grund av zinekulturens klippa-och-klistra-
estetik, kan själva materialet i sin tur innehålla upphovsrättsskyddat material, vilket i så 
fall skulle kräva tillstånd också från originalkällan. 

En annan lösning är att varje zine som samlas in i så stor utsträckning som möjligt ska 
samlas in i exemplar om två, där ett exemplar bevaras i det humanistiska bibliotekets 
arkiv, medan det andra exemplaret görs tillgängligt i Zinearkivet på konstbiblioteket. 

7 Förslag till framtida forskning 

Att tillgängliggöra zinessamlingar genom digitalisering förefaller vara omständligt och 
tidskrävande, och på grund av upphovsrättslagar i vissa fall omöjligt, vilket Informant B 
belyser i resultat- och analysavsnittet ovan. Det här är ett problem som delas av andra 
universitetsbibliotek, som exempelvis Duke University Libraries (Wooten, 2012, s. 2-3), 
där – för att öka tillgängligheten till sin zinesamling – användare kan få enstaka 
exemplar ur zinesamlingen digitaliserade, vilket gör att de kan studeras på distans och 
inte slits på samma sätt (Wooten, 2012, s. 3). Om detta är möjligt på Göteborgs 
universitetsbibliotek är oklart. I en vidare studie kan det vara av intresse att titta närmare 
på hur Duke University Libraries gått till väga med denna tjänst. En digitalisering 
innebär också – vilket belyses under teoriavsnittet – att de egenskaper som det 
materiella objektet besitter – som performativitet och sociala funktioner – försvinner. 
Egenskaper som starkt är förknippade med zines och zinekulturen. 

Hur ser zineskapandet ut 2019 i Västra Götalandsregionen? Det har troligtvis hänt en 
del sedan Anderssons studie av zineskapare i Göteborg från 2004, eftersom zinekulturen 
sannolikt är i ständig förändring. Av ren nyfikenhet begav vi oss ut på jakt efter 
zineskapare och nyproducerade zines utanför universitetsbiblioteket, och fann ett 
nyutkommet zine skapat av den litterära frågespalten "Since you asked", som drivs av 
konstnärer och poeter verksamma i Göteborg (Since you asked, u.å). Samtidigt erbjöds 
vi chansen att diskutera zine-formen med en av medlemmarna, och berätta om 
möjligheterna till distribution genom Zinearkivet, vilket mottogs med stort intresse. 

Ett förslag för framtida forskning vore alltså att göra en omvärldsbevakning vad gäller 
zineskapande, för att bland annat söka ta reda på vilka krav zineskapare ställer på en 
institution som gör anspråk på att förvärva zines, och – i förlängningen – vad biblioteket 
kan göra för att tillgodose dessa krav. Det går också att argumentera för att det behövs 
en inventering av det utbud av samtida zines som finns att tillgå (vad och hur mycket 
som produceras), i syfte att få ett begrepp om omfattningen av den  minnesförlust som 
varje förlorat exemplar av zines kan sägas leda till.  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BILAGA 1 Bilder från Jan Rishedens zinesamling vid humanistiska biblioteket 
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BILD 1.1. VÅNING 9 (HUMANISTISKA BIBLIOTEKET)

BILD 1.2. KAPSLARNA MED JAN RISHEDENS ZINESAMLING (HUMANISTISKA 
BIBLIOTEKET)
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BILD 1.3. ÖPPNAD KAPSEL (HUMANISTISKA BIBLIOTEKET)



BILAGA 2 Zinearkivet på konstbiblioteket 
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BILD 2.1. ZINEARKIVETS PLATS PÅ KONSTBIBLIOTEKET
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BILD 2.2. ZINEARKIVET



BILAGA 3: INTERVJUGUIDE 

Hur skulle du definiera ett zine? 

Hur katalogiserar ni ett zine? Beskriv gärna processen. 

Tillgänglighet och bevarande  

Vilka har tillgång till er zinesamling? 

Hur många zines har ni på biblioteket? I vilken utsträckning lånas de ut? 

Vad gör ni för att få användare intresserade av er zinesamling? 

Hur arbetar ni med att bevara/skydda era zines mot slitage (för framtida forskning, t.ex.) 

Gäller samma låneregler för zines som för övrigt bestånd? Eventuella följdfrågor: Går 
det att fjärrlåna zinesen? Varför/varför inte? 

Hantering, katalogisering, samarbete 

Hur samlar ni in zines? Finns några särskilda processer? Letar ni aktivt? 

Kan ni beskriva någon positiv och negativ erfarenhet av insamling av zines? 

Finns det något samarbete med andra bibliotek, när det gäller er zinesamling? Om ja, 
hur ser det samarbetet ut. Om inte, är det något ni tänkt på som möjlighet? 

Har biblioteket några styrdokument som berör hanteringen av zines? Om ja, hur ser de 
ut? 

Har biblioteket några särskilda preferenser när det gäller ämne eller utformning i ert 
samlande av zines? Om ja, vilka? Varför?
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