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Förord

Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till informa-
tion, kunskap och kultur och som inspirerar till att ta del av 
det. Därmed ges möjlighet att använda sin demokratiska 
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Svensk 
biblioteksförening vill se en värld där alla människor har 
tillgång till bibliotek i livets olika skeenden. Därför driver vi 
på för angelägna bibliotek av högsta kvalitet och arbetar 
för att öka kunskapen om bibliotekens uppgifter och funk-
tioner.

Mediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bib-
liotek och för att omsätta informationsfriheten i praktisk 
handling. De senaste åren har bibliotekens urval av medier 
varit satt under debatt. Hur resonerar bibliotekarier och 
andra biblioteksanställda kring förvärv och annat medie-
strategiskt arbete? Hur formuleras principerna för arbetet i 
bibliotekens medieplaner?

Svensk biblioteksförening och dess Utvecklingsråd för 
verksamhetsfrågor gav universitetslektor Åsa Söderlind 
och universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås i 
uppgift att kartlägga hur detta arbete ser ut inom de olika 
bibliotekstyperna. Det gjordes genom en genomgång av 
medieplaner och liknande dokument, speglade genom 
bibliotekens uppdrag så som det är formulerat i biblio-
tekslag och de internationella biblioteksmanifesten. Kom-
pletterande intervjuer med bibliotekarier inom olika typer 
av bibliotek visar dokumentens tillämpning i det dagliga 
biblioteksarbetet.
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Genom olika kunskapsmaterial, som den här skriften, vill vi 
stödja professionell utveckling och biblioteksutvecklingen 
i Sverige. Syftet med skriften är att stimulera till diskussion 
och tillämpning av texterna för att bidra till att biblioteken 
ännu tydligare ska kunna fullgöra sitt uppdrag för det  
demokratiska samhällets framväxt.
 

Niclas Lindberg
Generalsekreterare, Svensk biblioteksförening
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Sammanfattning

Bakgrund
Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap 
och kultur och som i sin verksamhet inspirerar användare att ta del av 
detta.  Därmed ges människor möjlighet att använda sin demokratiska 
rättighet att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Var och en har rätt till 
åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingri-
pande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer 
med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser. IFLA (Inter-
national Federation of Library Associations) har tillsammans med natio-
nella biblioteksföreningar utarbetat manifest för att tydliggöra de prin-
ciper och värdegrunder bibliotekens verksamhet baseras på. Flera av 
manifesten rekommenderas av Unesco.  IFLA har även tagit fram etiska 
regler för bibliotekarier och informationsspecialister och en förklaring 
om bibliotek och intellektuell frihet. Tillsammans med den nya svenska 
bibliotekslagen bildar dessa ett ramverk för bibliotekens verksamhet 
och det mediestrategiska arbetet.

Vårt uppdrag
Vårt uppdrag har inneburit en kartläggning av hur biblioteken i sin 
medieplanering förhåller sig till och lever upp till de normerande bib-
lioteksdokumenten. Syftet har varit att erhålla en fördjupad kunskap 
om bibliotekens mediestrategiska arbete. Detta som ett bidrag i den 
pågående och ständigt aktuella debatten och diskussionen om biblio-
tekets uppdrag och medieurval. Resultatet ska öka kunskapen om hur 
biblioteken i en central process som medieplanering förhåller sig till 
sina grundläggande biblioteksuppdrag och principer. Resultatet kan 
också bidra till tolknings- och tillämpningsdiskussioner som fokuserar 
på bibliotekens uppdrag.

Genomförande
•	 Förfrågan till alla folkbibliotek samt universitets- och högskole-

bibliotek i Sverige om medieplaner från de senaste fem åren. 
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•	 Kvalitativa intervjuer med bibliotekarier från folk- skol, forsknings- 
och sjukhusbibliotek, även kombinerat folk- och skolbibliotek 
och regionbibliotek. Intervjuerna har utgått från givna teman  
utifrån studiens frågeställningar.

•	 Analys av medieplaner + intervjuer relaterat till normerande  
dokument som manifest och lagstiftning.

•	 Utgångspunkter i en teoretisk diskussion om bibliotekens urval 
kontra censur, samt frihetsbegreppet.

Resultat
Trender i bibliotekens mediearbete
Genomgående stark användarstyrning som kommer till uttryck i både 
medieplaner och i det faktiska mediearbetet, genom bland annat: 

•	 Uttalade målsättningar i medieplaner om att förvärvet ska vara 
användarstyrt/orienterat.

•	 Flytande bestånd, både folkbibliotek och forskningsbibliotek.
•	 Förändringar i medieprocesser t.ex. profilköp, färre personer  

delaktiga i inköpen, nya tjänster som mediestrateger och nya 
företeelser som bulk-köp.

•	 Regionala samarbeten, såsom till exempel gemensam katalog, 
som kräver nya mediestrategier.

•	 På universitets- och högskolebibliotek till exempel PDA, Patron 
Driven Acquisition.

När det gäller effekterna av inköp av e-medier så finns stora skillnader 
beroende på bibliotekstyp, där förhållandet är 90% digitalt på forsk-
ningsbibliotek och tvärtom på folkbibliotek. Frågan om kostnader och 
rätten till urval är dock gemensam.

De frågor som de internationella manifesten behandlar är närvarande i 
det vardagliga bibliotekarbetet, men ett medvetet aktivt förhållningsätt 
till själva texterna tycks generellt saknas. Huvudmannens strategier är 

Sammanfattning
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oftast viktigare. Mest tydligt syns detta på forskningsbiblioteken. I bib-
liotekens medieplaner hänvisas dock ofta till manifest och lagstiftning, 
direkt eller indirekt. Sammanfattningsvis ger det en något komplex bild 
av de normerande dokumentens ställning ute på biblioteken och det 
också kan finnas anledning att ställa frågor kring vad det innebär i prak-
tiken att ”använda”, ”förhålla sig till” ett manifest eller en medieplan.

Dilemman
Kontroll eller inte kontroll över urval och mediebestånd, kopplat till  
frågan om bibliotekets självständighet och användarstyrt urval, men 
även kopplat till innehållet i digitala licensierade samlingar, är en 
grundläggande problemställning som genomsyrar allt arbete med  
förvärv och urval på bibliotek.

Manifestens och lagstiftningens begrepp som kvalitet och allsidighet, 
yttrandefrihet, censur, opartiskhet och neutralitet kan uppfattas som 
självklara i en modern demokrati, men vad betyder de egentligen för 
yrkesrollen och bibliotekens verksamhet? Det tydligaste dilemmat i stu-
dien handlar om konflikten mellan viljan och målet om en så vid ram 
som möjligt för vad som förvärvas, en informationsfrihet med vidast 
möjliga gränser och målet om att verka inkluderande och för mångfald 
på det egna biblioteket. Man kan i detta skönja en konflikt mellan prin-
cipen om biblioteket som en arena där man skall kunna ta del av allt 
material för att själv bilda sig en uppfattning, och ställningstagandet att 
säga nej till material som bedöms som främlingsfientligt eller diskrimi-
nerande till förmån för ett bibliotek där sådant material inte tillhanda-
hålls utifrån tanken om bibliotekets demokratiska uppdrag. I studien 
framkommer att bibliotekarier i praktiken hanterar detta dilemma på 
olika sätt. Antingen genom att försöka följa en princip om att i huvudsak 
säga ja och inte nej och låta lagstiftning utgöra en gräns för förvärvet, 
eller att kompromissa mellan ja och nej genom att fjärrlåna, köpa in 
enstaka exemplar, magasinera mediet eller låta det försvinna i glömska 
och inte ersättas, alternativt att lägga betoningen på behovet av samtal 
med låntagaren kring enskilda potentiellt känsliga titlar.
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Den nya bibliotekslagens formulering om kvalitet i relation till biblio-
tekens utbud har också satt igång en diskussion på svenska bibliotek. 
Rent generellt kan man konstatera att det finns ett önskemål om att lag-
stiftaren definierar vad detta begrepp innebär.  Vår studie visar på en 
tämligen pragmatisk inställning till begreppet kvalitet. Den visar också 
att kvalitetsbegreppet uppfattas som mer komplext på folk- och skol-
bibliotek än på universitets- och högskolebiblioteken, liksom att det lätt 
kan uppstå lokala underförstådda ”företagskulturer” om vad kvalitet 
innebär i relation till olika typer av medier.

Några framtidsfrågor
Biblioteken ska värna informations- och yttrandefriheten och fri tillgång 
till information och kunskap. Det är lätt att uttrycka principiellt – men 
hur omsätter man det i praktiken? Ger det en passiv hållning, det vill 
säga att man i princip ska köpa in allt som efterfrågas? Relaterar vi på 
ett tydligt sätt vårt eget mediearbete till IFLA:s/Unesco:s manifest? Bör 
vi göra det och i så fall hur?

Den positiva rätten till information och olika medier utan begränsning 
(frihet till) kan ställas mot rätten att slippa möta alltför stereotypa och 
fördomsfulla bilder av enskilda människor och grupper (frihet från),  
eller annat innehåll som kan uppfattas som destruktivt eller kränkande. 
Var befinner sig biblioteken i detta och kan/bör IFLA:s/Unesco:s manifest 
ge vägledning och stöd i arbetet med förvärv, urval och gallring och i 
så fall hur?

Är det skillnad på att aktivt göra ett visst urval utifrån t.ex. innehållets 
kvalitet och inriktning vid inköpstillfället och att i efterhand plocka bort/
gallra en bok utifrån synpunkter på samma innehåll? Varför och på  
vilket sätt är det i så fall en skillnad?

Hur kan man på biblioteken konkret stimulera till ökad reflektion kring 
frågor om etik och urval kopplat till manifesten?

Sammanfattning
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Inledning

”Bibliotek är en resurs som ger alla fri tillgång till information, kunskap 
och kultur och som inspirerar till att ta del av det. Därmed ges män-
niskor möjlighet att använda sin demokratiska rättighet att utvecklas, 
tänka, tala och skriva fritt.” (Bibliotekens internationella manifest, Inled-
ningen, 2014, s. 3)

År 2001 publicerades första upplagan av Anna-Lena Höglunds och 
Christer Klingbergs numera mycket välkända bok Strategisk medie-
planering för folkbibliotek och efter det var ingenting sig riktigt likt på 
svenska folkbibliotek, åtminstone inte när det gäller arbetet med me-
dier i form av urval, inköp, förvärv och gallring. Ett perspektivbyte från 
samlingen som utgångspunkt till användaren och dennes behov och 
önskemål kunde tydligt skönjas. Redan flera år innan bokens utgivning 
genomfördes också flera olika projekt, bland annat Gökprojektet, med 
samma mål, att anpassa bibliotekets urval och mediebestånd tydligare 
till användarnas efterfrågan och behov snarare än att låta något visst 
synsätt styra om vad ett komplett biblioteksutbud skall bestå av. För-
ändringen i perspektiv kan betraktas som ett led i att stärka folkbib-
liotekets legitimitet och relevans i lokalsamhället. Att möta skiftande 
behov hos de användare som är bibliotekets faktiska brukare och låta 
medieutbudet formas därefter. Detta för att nå bibliotekspolitiska mål 
såsom alla medborgares tillgång till information, kunskap och kultur, 
liksom att erbjuda alternativ till det i övrigt lättåtkomliga i form av olika 
medier. 

Efter bokens utgivning har ett stort antal kartläggningar av biblioteks-
bestånd genomförts och medieplaner sett dagens ljus. Cirkulationstal 
har studerats, medieurval och förvärv delvis förändrats. Perspektivskif-
tet kan sägas ha varit genomgripande för de grundläggande synsätt 
som styr folkbibliotekens mediearbete.

Ur ett politiskt perspektiv kan å andra sidan frågan om bibliotekens 
oberoende att välja ut och köpa in titlar eller arrangera programverk-
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inlEdning

samhet betraktas som avgörande för bibliotekens kärnuppdrag att för 
sina användare tillhandahålla fri tillgång till information, kunskap och 
kultur. I retoriken hävdas detta oberoende för att säkerställa och stärka 
användarnas möjligheter att använda sig av sina medborgerliga och 
demokratiska rättigheter. Här ställs två förhållningssätt mot varandra, 
båda grundade i tankegångar om att ge folkbibliotekets användare 
maximal tillgång till information och kultur. Folkbibliotekens oberoende 
lyfts fram, samtidigt som en anpassning till användarnas efterfrågan 
blivit mer och mer aktuell. Frågan är mot vem och vad som bibliote-
kets oberoende mäts? Mellan vilka parter kan en eventuell motsättning 
uppstå? Under senare år har delar av folkbibliotekens utbud disku-
terats och debatterats från delvis nya utgångspunkter – perspektivet 
och skildringarna i delar av barnboksutbudet. I denna debatt har just  
frågan om bibliotekets oberoende framstått som central, men vad detta  
egentligen betyder har varit otydligt.

Medieplanering eller beståndsutveckling som sådan på bibliotek om-
fattar normalt flertalet delmoment och steg i en process, från urval/ 
inköp, till marknadsföring/exponering/organisering i biblioteket och 
förmedlingsarbete, liksom gallring. Medieplanering kan också betraktas 
utifrån olika perspektiv och på olika nivåer, från att snarast vara en fråga 
om ”management”, att till exempel få maximal cirkulation på medierna 
i ett visst bibliotek, till en fråga om informationsetik eller informations-
politik gällande fri tillgång till information som demokratisk rättighet 
kopplat till bibliotekets uppdrag. De tänkta användarnas perspektiv 
har som beskrivits ovan kommit alltmer i fokus för bibliotekens medie- 
arbete. Lokalsamhället biblioteket befinner sig i och användarnas  
behov och efterfrågan tillmäts avgörande betydelse för både bibliote-
kets verksamhet i stort liksom urval och inköp av medier. Den digitala 
utvecklingen med e-böcker och tillgång till digitala resurser via nätverk 
som internet har också påverkat bibliotekens strategiska mediearbete 
på ett avgörande vis. Genom denna utveckling kan många strategiska 
och politiska frågor för bibliotekets verksamhet skärpas och ställas på 
sin spets.
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Kartläggningens uppdragsformulering har givit ett fokus för studien på 
potentiella konfliktpunkter som kan uppstå i bibliotekens medieurval. 
Uppdragsbeskrivningen antyder att det kan finnas viss problematik i 
att hitta balans mellan sådant som bibliotekets uppdrag, användares 
efterfrågan, fri tillgång till information och eventuellt andra rättigheter 
såsom till exempel rätten att slippa möta stereotypa och fördomsfulla 
föreställningar om och bilder av enskilda människor och grupper. Bib-
liotekets mediearbete handlar om att välja och mer eller mindre aktivt 
eller passivt välja bort. Ekonomiska ramar kan kräva ett stort mått av 
urval. Bibliotekets uppdrag och målsättningar ger också anledning att 
aktivt välja vissa medier snarare än andra. Frågan om huruvida urval är 
detsamma som censur kan vara brännande, men ger anledning till att 
fördjupa bilden av vad bibliotekens medieurval egentligen går ut på 
och syftar till. Det kan också vara en skillnad på att aktivt göra ett visst 
urval vad gäller inköp av medier utifrån olika kriterier och att i efterhand 
gallra bort någon enskild titel utifrån önskemål/krav från användare  
eller för den delen politiker. Just detta sätter extra fokus på vad frågan 
om bibliotekets oberoende betyder i sammanhanget. Intressant för 
studien blir också att titta närmare på hur företeelser och begrepp så-
som fri tillgång/informationsfrihet, urval, censur, bibliotekets uppdrag 
och så vidare tolkas av de intervjuade, i sig och i relation till varandra, 
samt utifrån olika bibliotekstypers verksamhet.

Uppdraget – preciserat
IFLA arbetar sedan många år tillsammans med biblioteksföreningar 
världen över i utarbetande av internationella manifest för att formulera 
tänkbara principer och riktlinjer för bibliotekens arbete. För svenskt 
vidkommande har Svensk biblioteksförening tillsammans med Svenska 
Unescorådet samlat de olika manifesten i en publikation, samt genom-
fört en genomgående nyöversättning av dem.1 I den ursprungliga 
uppdragsbeskrivningen från Svensk biblioteksförening, vilken utgör 
utgångspunkt för föreliggande kartläggning, formuleras uppdraget 
i nära anknytning till dessa manifest och den aktuella publikationen.  

1  Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, Stockholm, 2014
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inlEdning

Uppdraget består av:

•	 Att genomföra en kartläggning för att undersöka hur biblioteken 
i sitt mediestrategiska arbete förhåller sig till och lever upp till 
tillämpliga delar av de normerande biblioteksdokumenten samt 
artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättig-
heterna. 

•	 Att beskriva hur olika huvudmäns riktlinjer och etablerade praxis 
föreskriver och reglerar bibliotekens urval, inköp och gallring av 
enskilda titlar eller programverksamhet och om de förhåller sig 
till normerande biblioteksdokument.

•	 En särskild aspekt är att undersöka vilken kompetens som krävs 
för att operationalisera såväl medieplaner som de normerande 
dokumenten. 

•	 Kartläggningen ska också belysa eventuella skillnader i förhåll-
ningssätt mellan olika bibliotekstyper.

Uppdraget har tolkats som att både skriftliga medieplaner och praxis 
i form av faktiskt urvals- och förvärvsarbete ute på biblioteken varit 
av intresse att undersöka. Metoder för att undersöka detta är i denna 
kartläggning dokumentanalys av urval av medieplaner, samt intervjuer 
med företrädare för olika bibliotekstyper. Att jämföra olika biblioteks 
mediearbete kan belysa olika bibliotekstypers uppdrag och arbets- 
villkor och synliggöra vilka särskilda frågeställningar som hamnar i fokus 
i mediearbetet för respektive bibliotek. Att medieurval kräver kompe-
tens kan belysas och problematiseras i studien genom fokus på vilka 
moment som ingår i ett sådant arbete och vilka konfliktpunkter som 
finns i arbetet. Utifrån uppdragets beskrivning såsom en kartläggning 
och givna tidsramar kan studien också betraktas som inventerande och 
problemformulerande. Kartläggningen kan belysa och ringa in intres-
santa frågeställningar och problemområden som kan bli föremål för 
vidare studier och forskning.
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Syfte och frågeställningar
Utifrån ovanstående är syftet med föreliggande kartläggning och stu-
die att erhålla en fördjupad kunskap om bibliotekens mediestrategiska 
arbete. Detta som ett bidrag till den pågående och ständigt aktuella 
debatten och diskussionen om bibliotekets uppdrag och medieurval 
sett ur ett samhällsperspektiv.

Preciserade frågeställningar för studien knyter an till uppdragsbeskriv-
ningen och har formulerats såsom:

•	 Hur förhåller sig och relaterar bibliotek i sitt mediestrategiska  
arbete till normerande biblioteksdokument såsom IFLA:s/Unesco:s 
olika biblioteksmanifest, IFLA:s etiska regler, samt artikel 19 i 
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna?

•	 På vilket sätt föreskriver och reglerar olika bibliotekshuvudmäns 
riktlinjer och etablerade praxis bibliotekens urval, inköp och gall-
ring och av olika typer av medier och hur förhåller sig detta till de 
normerande biblioteksdokumenten?

•	 Hur hanterar bibliotekarier den eventuella konflikten mellan 
övergripande normerande biblioteksdokument, lokala medie-
planer och användarnas synpunkter och önskemål?

•	 Vilken kunskap och kompetens krävs av yrkesverksamma biblio-
tekarier för att operationalisera eventuella medieplaner och nor-
merande biblioteksdokument i det konkreta mediearbetet?

•	 Vilka eventuella skillnader i förhållningssätt kan urskiljas mellan 
olika bibliotekstyper vad gäller frågor om strategiskt medie-
arbete och medieurval?

Kartläggningen har ett brett anslag och ambitionen har varit att om-
fatta olika bibliotekstyper. Det framstod som angeläget att fånga in och 
belysa de varierande villkor och förutsättningar som gäller för olika 
biblioteksverksamheter. En geografisk variation har också eftersträvats. 
Utifrån detta ingår i studien folkbibliotek från storstad och mindre ort 
i olika delar av landet, skolbibliotek, ett integrerat skol- och folkbiblio-
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tek, universitets- och högskolebibliotek, ett sjukhusbibliotek, samt läns-
bibliotek. 

Metod och genomförande
Kartläggningen har genomförts med en kvalitativ ansats genom analys 
av insamlade medieplaner och intervjuer med bibliotekarier på olika 
typer av bibliotek. 

De konkreta metoder som använts i studien är för analys av dokument 
kvalitativ jämförande innehållsanalys, baserat på utvalda teman kopp-
lade till kartläggningens centrala frågor och fokus.2 Syftet med doku-
mentanalys av medieplaner är bland annat att undersöka hur exempel 
på skriftliga medieplaner och riktlinjer relaterar till de för undersök-
ningen valda normerande styrdokumenten.
   
För insamling av medieplaner skickades en förfrågan till landets alla 
kommuner om medieplan eller mediestrategi. Frågan har gått till bib-
liotekschefen om någon sådan har kunnat identifieras på bibliotekets 
webbplats. I annat fall har förfrågan gått till bibliotekets funktionsbrev-
låda med hänvisning till bibliotekschefen. I de fall det har funnits ett 
mellankommunalt mediesamarbete, exempelvis gemensam katalog, 
har gemensam förfrågan gått till de samarbetande kommunerna och 
dessutom till ansvarig person på regionnivå ifall samverkan rör en hel 
region (=län). Förfrågningarna har skickats via e-post och adresserna 
har hämtats från bibliotekens respektive webbplatser. Endast en för- 
frågan per bibliotek har skickats ut. Om brevet kommit tillbaka som 
okänd adress, har ingen efterforskning på korrekt adress gjorts.

Genom ett likartat förfarande har dessutom en majoritet av universitets- 
och högskolebiblioteken tillfrågats om medieplaner, utifrån UKÄ:s 
adresslista till landets universitet och högskolor.3 Av tidsskäl har ingen 

2  Wildemuth, Barbara M. (2009). Application of social research methods to questions 
in information and library science. Westport, Conn: Libraries Unlimited.

3 Se http://www.uk-ambetet.se/ Högskolor som inte har fått förfrågan har antingen 
inget eget via webben identifierbart bibliotek, eller så har de en relativt specifik  
inriktning, såsom till exempel Gammelkroppa Skogsskola i Filipstad.
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samlad förfrågan gått till skolbibliotek eller sjukhusbibliotek. I samband 
med intervjuer har vi dock till samlingen fått in medieplaner även från 
dessa verksamheter. I förfrågan efterlyser vi medieplaner som är yngre 
än fem år.  

Förfrågan har mötts av stor respons, 65 planer som renodlat handlar 
om bibliotekens mediestrategiska arbete har skickats in. I några fall är 
den mediestrategiska planen en del av kommunens biblioteksplan. 
Om vi har kunnat urskilja den som ett tydligt avsnitt eller kapitel har 
vi tagit med den i kartläggningen. Antal negativa svar har också varit 
många, där det vanligaste svaret till att man inte kan skicka in någon 
plan är att den senaste är äldre än 5 år. Ett vanligt svar var också att man 
just nu arbetar med uppdatering av den man har eller att en ny plan 
inte är helt klar. Andra skäl kan vara att man helt enkelt inte har någon.

Förutom medieplaner består kartläggningens empiri av kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med för problemområdet strategiskt  
utvalda bibliotekarier. En semistrukturerad kvalitativ intervju är fri till sin 
grundform, men baserad på en i förväg formulerad intervjuguide, där 
intervjuns teman ramar in det som samtalet i intervjun skall handla om. 
Inom ramen för en semistrukturerad intervju finns sedan olika tekniker 
för det konkreta genomförandet och sättet att ställa frågor.4 Syftet med 
intervjuerna var att ge möjlighet att på ett fördjupat sätt kunna samtala 
om studiens frågeställningar kopplat till både formulerade riktlinjer 
och praxis.

En utgångspunkt för urvalet av informanter var att få en bredd med  
representanter från olika typer av bibliotek. Utfallet av urvalet fördelade 
sig på följande vis:

•	 folkbibliotek 10 intervjuer
•	 högskole- och universitetsbibliotek: 5 intervjuer  

(varav 3 parintervjuer)
•	 skolbibliotek: 2 intervjuer

4 Wildemuth, s. 232
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•	 integrerat folk- och skolbibliotek: 2 intervjuer
•	 sjukhusbibliotek: 1 intervju
•	 länsbibliotek: 1 intervju

Summa intervjuer: 21

Urvalet av informanter genomfördes strategiskt och målinriktat. Redan 
i inledningsskedet av kartläggningens planering erhöll vi tips på perso-
ner med intresse för att delta, vilket följdes upp. Genom egna och kolle-
gors kontakter på biblioteksfältet skickade vi sedan ut förfrågningar till 
ett antal bibliotekarier. Förutom att hitta representanter från olika typer 
av bibliotek var målet också att täcka in storstad – mindre ort, olika delar 
av landet och om möjligt företrädare för olika tänkbara ståndpunkter 
gällande studiens frågeställningar. I det sistnämnda utgick vi delvis från 
namn som varit aktiva i de senaste årens mediediskussioner. 

Det finns för- och nackdelar med strategiska urval. En fördel är möj-
ligheten att rikta förfrågningar till personer där man på förhand vet att 
informanterna har intresse av att delta och som också kan tänkas bidra 
med ett rikt empiriskt material till studien. En risk är att empirin blir lik-
riktad och ensidig åt något håll. Stor uppmärksamhet har riktats mot 
denna risk i insamlingen av empirin och det faktiska resultatet visar på 
ett mycket brett spektrum av infallsvinklar och perspektiv på kartlägg-
ningens frågeställningar.

Intervjuerna har genomförts på de intervjuades arbetsplats face-to-
face eller som alternativ i form av distansintervju via Adobe Connect 
Pro under tidsperioden 5 mars till 22 maj 2014. Alla intervjuer utom en 
spelades in och transkriberades ordagrant. Vid återgivning som citat i 
denna rapport har utsagorna dock korrigerats vad gäller ordföljd och 
meningsbyggnad för förbättra läsbarheten. Intervjuerna tog i genom-
snitt cirka 1 timme vardera. Majoriteten av intervjuerna har vi genom-
fört tillsammans, men av praktiska skäl fick 3 intervjuer genomföras av 
en oss. Alla personnamn och namn på orter och bibliotek vad gäller 
intervjuerna hålls konfidentiella i denna rapport. Återgivna citat från 
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intervjuer är avstämda med berörd informant. Analyserade medieplaner 
listas i bilaga 2, men citat från medieplaner kopplas inte till enskild plan.  
Utgångspunkter för och genomförandet av analysen av medieplaner 
och intervjuer beskrivs närmare inledningsvis i respektive kapitel 3, 4 
och 5. 

Rapportens disposition
Rapporten består av fyra delar. I den första beskrivs och diskuteras de 
internationella manifesten och de etiska reglerna utifrån den nyligen 
utkomna svenska översättningen. Redovisningen av kartläggningens 
empiri är uppdelad i en del fokuserad på medieplaner och en som ut-
går från studiens intervjuer. Därefter följer en diskussion där vi för sam-
man studiens olika trådar och besvarar frågeställningarna. Rapporten 
avslutas med ett antal förslag på diskussionsfrågor.
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De normerande dokumenten – internationella  
manifest, etiska regler och lagstiftning

En av utgångspunkterna för denna kartläggning av mediestrategiskt 
arbete på bibliotek är som framgår i rapportens inledning normerande 
dokument i form av lagstiftning, bibliotekslag (SFS 2013:801) och de 
internationella manifest och etiska regler som IFLA/Unesco formulerat 
och antagit. De sistnämnda, manifesten och de etiska reglerna, är under 
2014 publicerade i en svensk nyöversättning genom ett samarbete 
mellan Svensk biblioteksförening och Svenska Unescorådet med titeln 
”Bibliotekens internationella manifest”.

Att alla IFLA:s biblioteksmanifest nu samlats i en enhetlig publikation 
på svenska ger nya möjligheter att läsa, diskutera, ta till sig och arbeta 
med manifestens innehåll i ett sammanhang, men synliggör också 
bredden, mångfalden och brokigheten i innehållet. Manifesten är till-
komna vid olika tidpunkter och har olika bakgrund, från det numera 
välkända Folkbiblioteksmanifestet som antogs av Unesco i en första 
version redan 1949 till det senaste från 2012; IFLA:s manifest om bib-
liotekstjänster för personer med läsnedsättning.5 Manifesten har också 
olika tillkomsthistoria och status, några av manifesten står både IFLA 
och Unesco bakom, medan andra är formulerade och godkända endast  
av IFLA. Det senare gäller inte minst för de etiska regler som godkändes 
av IFLA:s styrelse 2012 och som också ingår i den nyutkomna publika-
tionen (IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informations-
specialister). Flertalet manifest förutom folk- och skolbiblioteksmanifes-
ten är formulerade på 2000-talet och tillsammans speglar de tydligt 
samhällsutvecklingen och förändringen vad gäller digital teknik. 

Några manifest tycks tydligt hänga ihop och kan tillsammans spegla 
en viss utveckling, såsom till exempel internetmanifestet, Alexandria-
manifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken, samt 

5 För en kortfattad historik, se Thomas, Barbro (2014). På solid ideologisk grund -  
biblioteksmanifesten och dess historia. Biblioteksbladet,  nr. 4, s. 24-25
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IFLA:s/Unesco:s manifest om digitala bibliotek. Ytterligare ett exempel 
på manifest som ligger nära varandra är IFLA:s förklaring om bibliotek 
och intellektuell frihet och Glasgowdeklarationen om bibliotek, infor-
mationstjänster och intellektuell frihet. IFLA:s/Unesco:s folkbiblioteks-
manifest (den senaste versionen 1994) omfattar å sin sida hela folk-
bibliotekets verksamhet och flera av dess punkter utvecklas närmare 
och mer i detalj i senare manifest, till exempel kring olika typer av bib-
liotekstjänster. Ett generellt manifest är också IFLA:s/Unesco:s manifest 
om mångkulturella bibliotek som godkändes av IFLA:s styrelse 2006 
och antogs av Unesco 2009.

Sammanlagt 12 olika manifest inklusive de etiska reglerna ingår i den 
nya publikationen på svenska, nämligen:

•	 IFLA:s/Unesco:s folkbiblioteksmanifest (senaste omarbetning 
1994)

•	 IFLA:s/Unesco:s skolbiblioteksmanifest (1999)
•	 IFLA:s Unesco:s manifest om mångkulturella bibliotek 

(2006/2009)
•	 IFLA:s/Unesco:s manifest om digitala bibliotek (2010)
•	 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet (1999)
•	 Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och 

intellektuell frihet (2002)
•	 IFLA:s internetmanifest (2002)
•	 Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället  

i praktiken (2005)
•	 IFLA:s manifest om öppenhet och god styrning och korruptions-

frihet (2002)
•	 IFLA:s manifest om biblioteksstatistik (2010)
•	 IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer med läsned-

sättning (2012)
•	 IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informations-

specialister (2012)

dE normErandE dokumEntEn – intErnationElla manifESt, EtiSka rEglEr och lagStiftning
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Manifesten presenteras i den svenska översättningen såsom idédoku-
ment, och är till för att tydliggöra grundläggande principer och värde-
grunder. Gemensamt för samtliga manifest är att de har sin utgångs-
punkt i artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om de grundläggande 
mänskliga fri- och rättigheter, vilket ger en stark koppling till biblio-
tekens grundläggande uppgifter att medverka för yttrandefrihet, fri 
åsiktsbildning och en likvärdig tillgång till information, kunskap och 
kultur.6 Tillkomstprocessen för de olika manifesten varierar. Inom IFLA 
godkänns manifest av dess styrelse. Unesco däremot är ett mellanstat-
ligt organ inom FN där medlemsländerna bland annat förhandlar fram 
gemensamma förhållningssätt och regler i normativa dokument med 
olika status, konventioner, rekommendationer och deklarationer. En 
deklaration har ingen legal status och detsamma gäller för manifest, 
men däremot kan ett sådant dokument naturligtvis ha stark moralisk 
status.7

IFLA:S manifest förankras tydligt i argument för yttrande- och informa-
tionsfrihet, kopplat till denna frihets värde för det demokratiska sam-
hället. Det kan vara värt att notera att det är just ett demokratiargument 
som lyfts fram som stöd för yttrandefriheten och därmed biblioteken.8 
Det är den fria och autonoma medborgaren som skall främjas, som 
för att ha möjlighet att utöva sina demokratiska rättigheter i samhället 
behöver vara välinformerad och ha tillgång till kunskaper om sitt sam-
hälle, nödvändiga för detta engagemang. Detta sätt att argumentera 
förankrar biblioteken tydligt som en samhällsangelägenhet, inte bara 
som ett instrument för den enskildes personliga utveckling och even-
tuella nöje.

6 Lindberg, Niclas, & Djurberg, Mats, Inledningen i Bibliotekens internationella mani-
fest, s. 3-6. Artikel 19: Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt 
innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida infor-
mation och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

7 Djurberg, Mats, ibid s. 5
8 Inom den politiska filosofin finns ett flertal olika typer av argument för yttrande-

friheten, såsom sanningsargumentet, demokratiargumentet, toleransargumentet och 
autonomiargumentet. Den intresserade kan till exempel ta del av Petäjä, Ulf (2006). 
Varför yttrandefrihet?: om rättfärdigandet av yttrandefrihet med utgångspunkt från 
fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen. Växjö: Växjö Universitet (Diss)
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Manifesten uppmärksammar dock också individen. Som aktör i sam-
hället och användare av bibliotek kan individer vara olika och ha olika 
resurser och förutsättningar att ta till sig information och kunskaper. 
Hinder av olika slag för access till information kan också finnas i sam-
hällsstrukturen. Här har biblioteken sin stora potential att verka och det 
uttrycks på olika sätt i manifesten. Återkommer gör också formuleringar 
om att ingen diskriminering av användare får förekomma, vare sig det 
gäller etniskt tillhörighet, nationell härkomst, kön eller sexuell läggning, 
ålder, fysisk eller mental förmåga, religion eller politisk övertygelse.9 Att 
bibliotek bör ta tillvara olikheterna i användarnas resurser uttrycks som 
tydligast i IFLA:s/Unesco:s manifest om mångkulturella bibliotek, där 
rikedomen i samhället vad gäller språk, kultur och trosuppfattningar 
betonas, och de allra mest utsatta grupperna i detta samhälle, asyl- 
sökande, flyktingar, människor utan uppehållstillstånd och ursprungs-
befolkningar lyfts fram särskilt.10

Manifesten har av tradition stor bäring på folkbiblioteksverksamhet 
men några av dokumenten har fokuserat mer på forsknings- och hög-
skolebibliotek. Det gäller Alexandriamanifestet om biblioteken och  
informationssamhället i praktiken där man talar om effektivt utnyttjande 
av informationsresurser, stödjande av fri tillgänglighet till information  
– Open Access/öppen källkod/öppna licenser – och att åtgärda hinder 
för åtkomsten, antingen de är av strukturell eller annan art.11 

Det gäller i ännu högre grad manifestet om digitala bibliotek där vi  
vet att universitets- och forskningsbibliotekens förvärv idag är ca 90 % 
digitala medier och resten fysiska medier.  I detta dokument talar man 
om att skapa, tillgängliggöra och bevara innehåll samt att eftersträva 
kompatibilitet för visionen att digitala bibliotek skall kunna kommuni-
cera med varandra. Även internetmanifestet uppmanar bibliotekarier 
och andra informationsspecialister att för användares räkning förhandla 

9 Se till exempel IFLA:s/Unesco:s Folkbiblioteksmanifest och Glasgowdeklarationen 
om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet.

10 Bibliotekens internationella manifest, s. 25
11 Alexandriamanifestet, Bibliotekens internationella manifest, s. 43

dE normErandE dokumEntEn – intErnationElla manifESt, EtiSka rEglEr och lagStiftning
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fram de mest fördelaktiga avtalen gällande tillgång till digitala tjänster.
Genomgående i alla manifest är naturligtvis formulerandet av princi-
pen om fri och obegränsad tillgång till information och kunskap. Dessa 
ställningstaganden är i vissa dokument mycket långtgående och inne-
fattar också en del begrepp som inte förekommer så ofta i svensk biblio-
teksdebatt, såsom ”intellektuell frihet” och ”samvets- och tankefrihet”.12 
Sammantaget omfattar dock ställningstagandet om fri tillgång tanken 
att yttrandefriheten har två delar som förutsätter varandra, rätten att 
söka och ta emot information, liksom rätten att själv sprida och yttra  
tankar och åsikter. Det uppmärksammas också att i vissa fall kan denna  
frihet förutsätta en integritetsaspekt för användaren.13 Manifesten  
säger dock ingenting om eventuella gränser för informationsfriheten 
och ger således ingen vägledning för situationer där olika rättigheter 
och principer eller intressen kolliderar, vilket de kan förväntas göra i ett 
komplext och öppet samhälle. Just detta har behandlats i diskussioner 
och debatter inom biblioteksvärlden och behovet av konkretisering 
och att föra ner frågorna om informationsfriheten till biblioteksgolvet 
har uppmärksammats.14

Nära sammankopplat med yttrandefriheten är förstås också frågan om 
censur. Uppmaningen att i biblioteksarbetet motsätta sig all form av 
censur återkommer ett antal gånger i dokumenten. Begreppet definie-
ras dock inte någonstans vilket kan bidra till olika tolkningar av vad som 
menas med censur och vem som egentligen utövar eller kan utöva den. 
Bristen på definition av begreppet kan göra att man i första hand som 
biblioteksmedarbetare tänker på statlig censur och därför har svårt att 
relatera till att censur kan förekomma i många olika former och på flera 
olika nivåer, såsom till exempel av myndigheter, ideella eller religiösa 
organisationer. Det går dessutom att läsa och tolka manifesten såsom 
att censuren också kan förekomma hos den enskilde bibliotekarien i 

12 IFLA:s förklaring om bibliotek och intellektuell frihet. Observera också att tanke-
frihet och samvetsfrihet är begrepp som återfinns i artikel 18 i FN:s förklaring om de 
mänskliga rättigheterna.

13 ibid, samt IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister.
14 Se t ex Fellbom Franke, Caroline (2013).  Urval och etik. Biblioteksbladet nr. 5, s. 24-25
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hans/hennes yrkesutövande. Att urval av och tillgång till material och 
tjänster skall vägledas av professionella överväganden och inte av  
politiska, moraliska, religiösa eller kommersiella ställningstaganden  
eller påtryckningar stadgas till exempel i IFLA:s förklaring om bibliotek 
och intellektuell frihet och Folkbiblioteksmanifestet.15

Utöver detta centrala budskap om fri tillgång till kunskap och informa-
tion formuleras också andra mål för bibliotekets utbud av material och 
tjänster. I IFLA:s/Unesco:s folkbiblioteksmanifest återfinns sådant som 
hög kvalitet, anpassning till lokala förutsättningar och behov, att mate-
rial skall spegla ”nutida trender och samhällsutveckling” och ”stimulera 
kulturell mångfald”, samt lättillgänglighet.16

Ett dokument som sticker ut något i jämförelse med de övriga i  
publikationen Bibliotekens internationella manifest är IFLA:s etiska 
regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister, godkänt av 
IFLA:s styrelse i augusti 2012.17 I dessa regler är perspektivet delvis ett 
annat än i övriga manifest, med särskild tonvikt på bibliotekariers etiska 
förhållningssätt i yrkesutövandet. Utöver de, i samtliga dokument åter-
kommande formuleringarna kring fri tillgång till information med mera, 
anges i de etiska reglerna ambitionen att stimulera till reflektion över 
professionella metoder och problemhantering, att öka medvetenheten 
om den professionella rollen samt att öka öppenheten både för använ-
dare och för samhället i stort. 

Genomgående för dessa regler kan sägas att vissa formuleringar 
skärps till i jämförelse med de övriga manifesten. I de fem paragraferna 
kan man bland annat läsa att bibliotekarier bör motsätta sig undan-
hållande och begränsningar av tillgången till information och idéer, i 
synnerhet genom censur.  Bibliotekarier skall också förhålla sig strikt 
objektiva och opartiska vad gäller förvärv, tillgång och service. Denna 
objektivitet förväntas leda till ett ”bäst balanserat bestånd och tillgång 

15  Bibliotekens internationella manifest, s. 12, 76.
16  ibid, s. 11-12
17  ibid, s. 65 ff.
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till information”.18 Vidare skall bibliotekarier verka för en ”etiskt riktig 
användning” av informationen och ”respektera skyddet av minderåriga 
utan att detta inverkar på vuxnas rätt till information”. Den tredje para-
grafen i reglerna förespråkar att bibliotekarier skall verka för och bidra 
till öppenhet och möjlighet till granskning av myndigheter, offentliga 
organisationer med mera, samt att det kan ligga i allmänhetens intresse 
att brott kan avslöjas genom vad som i sig utgör ett brott mot tystnads-
plikten av den som lämnar dessa uppgifter, så kallade visslare.19

Det säger närmast sig självt att vissa av dessa mål inte på ett självklart 
sätt är förenliga med varandra, eller att det kan förväntas finnas en 
konsensus kring vad begrepp som ”etiskt riktig” eller ”strikt objektiv” 
betyder konkret. Formuleringen ”skydd av minderåriga utan att detta 
inverkar på vuxnas rätt till information” rymmer också i sig en uppsjö av 
frågeställningar, då barn ibland behöver skyddas just från ”vuxnas rätt”. 
På detta sätt öppnar även de etiska reglerna upp för svåra avvägningar, 
utan att direkt ge konkret vägledning kring konfliktpunkterna. Detta 
kan vara ett problem både med manifest och etiska regler, vilket i sig 
kan kräva en annan typ av fördjupning i sådant som yrkesetik och kon-
flikthantering. Å andra sidan utgör manifesten och de etiska reglerna 
ramverk utifrån vilka de viktiga diskussionerna kan ta sin utgångspunkt. 
Kartläggningen inom ramen för vårt uppdrag kan sägas utgöra ytter-
ligare en pusselbit i denna diskussion, vilket framställningen fortsätt-
ningsvis i denna rapport kommer att visa i beskrivningen av olika etiska 
dilemman knutna till urval och förvärv, och därtill hörande resonemang 
och förhållningssätt.

Bibliotekslagen
Förutom de internationella manifesten och IFLA:s etiska regler är den 
svenska bibliotekslagen ett självklart normerande styrdokument för 
svenska bibliotek. Den nya utökade bibliotekslagen (SFS 2013:801) har 
diskuterats och analyserats grundligt i andra sammanhang så här skall 

18  IFLA:s etiska regler paragraf 5, Bibliotekens internationella manifest, s. 70
19  ibid, paragraf 2 och 3, s. 68-69
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bara konstateras följande med bäring för den fortsatta kartläggningen 
av det mediestrategiska arbetet på bibliotek:

•	 Bibliotekslagen har numera en ändamålsparagraf (2 §) som i hög 
grad utgår från samma synsätt som folkbiblioteksmanifestets 
(och därmed artikel 19 i FN:s allmänna förklaring om grundläg-
gande mänskliga fri- och rättigheter) formulering av bibliotekens 
betydelse för ”det demokratiska samhällets utveckling genom att 
bidra till kunskapsutveckling och fri åsiktsbildning.” Biblioteks-
lagen säger dock ingenting om ”fri och obegränsad tillgång till 
information” eller censur.

•	 I bibliotekslagens 6 § stadgas i stället att folkbibliotekens utbud 
av medier och tjänster skall präglas av allsidighet och kvalitet. 
Folkbiblioteken skall också enligt samma paragraf vara anpassa-
de till användarnas behov. Även dessa formuleringar har sin mot-
svarighet i folkbiblioteksmanifestet, även om termen ”allsidighet” 
inte förekommer i manifestet.

•	 Även i den nya lagen utmärks prioriterade grupper, som förutom 
personer med funktionsnedsättning utgörs av individer och 
grupper med annat modersmål än svenska. När det gäller den 
litteratur som biblioteken skall erbjuda har de nationella minori-
tetsspråken tillkommit i jämförelse med föregående lag, därefter 
nämns ”andra språk” och ”lättläst svenska”.

•	 I den nya lagen ingår inte längre kompletterande medieförsörj-
ning i den regionala verksamhetens ansvar. Kvar står främjande 
av samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet (11 §).
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Bibliotekens medieplaner

I detta avsnitt beskrivs de resultat vi fått i samband med kartläggningen 
av de medieplaner/policys som vi tagit del av. Vid insamlandet av medie- 
planer har ett antal olika typer av planer identifierats, både i fråga om 
benämning, målsättning, arbetsmetod, och förslag till användning av 
dokumenten. Det vanligaste begreppet är fortfarande medieplan, även 
om till exempel mediepolicy, mediestrategi och förvärvspolicy också 
förekommer som benämningar på dokumenten. Inledningsvis kan vi 
konstatera att olika begrepp används trots att det principiella innehål-
let är detsamma, men även motsatsen förekommer, att dokument av 
helt olika karaktär benämns med samma begrepp. Vi har därför valt att 
göra in indelning utifrån arbetssätt, målsättning och syfte med de olika 
planerna. Vi inleder avsnittet med en beskrivning av de kategorier av 
planer vi identifierat för att senare mer ingående analysera kopplingar 
och relationer till de normerande IFLA-dokumenten. Det övergripande 
begreppet för alla studerade och analyserade planer är dock medie-
plan.

Medieplan - från kartläggning till mediestrategi
Vid genomläsning av planerna har vi identifierat följande kategorier 
som vi anser alla ryms inom begreppet medieplan:

•	 Kartläggning med cirkulationstal
•	 Checklista för inköp och gallring
•	 Policy
•	 Strategi
•	 Regional plan

Observera att bibliotekens egen benämning på de planer som vi tagit 
del av kan vara en annan än den kategori vi placerat dem i. Gränserna 
mellan de olika kategorierna är flytande och många dokument inne-
håller flera eller till och med alla kategorierna. Texterna omfattar allt 
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från internt arbetsmaterial till politiskt tagna fleråriga strategiska planer 
för informationsförsörjning på uppdrag av exempelvis en universitets-
styrelse eller en kommunstyrelse.

Kartläggning med cirkulationstal
Med boken Strategisk medieplanering för bibliotek 20 lanserar Anna-
Lena Höglund och Christer Klingberg ett arbetssätt för mediearbetet 
som bygger på tidigare förändringsprojekt inom biblioteksvärlden 
som exempelvis Gökprojektet från 199621 samt Mäta för att veta av  
Anna-Lena Höglund.22 De tankar som framfördes genom dessa texter 
fick stor genomslagskraft, framför allt på svenska folkbibliotek, något 
som vår kartläggning bekräftar.

Medieplanerna skall enligt Höglund och Klingberg vara fastställda 
styrdokument med ett tydligt underlag vad gäller befolkningsstruktur, 
men också gällande mediernas rörlighet under viss tidsperiod med 
framtagande av cirkulationstal på olika nivåer. Ju högre omsättningstal  
desto bättre utlån. Det tydliga underlaget skall sedan återspeglas i hela 
medieprocessen, från inköp till gallring.  

Den fastställda medieplanen kan, enligt Höglund och Klingberg23 ses 
som en dokumentation över samlingens utseende vid ett visst tillfälle, 
men skall vara ett levande dokument till stöd för inköp och gallring och 
skall uppdateras med jämna mellanrum.  Medieplanen kan också mot-
verka att bibliotekariernas personliga smak blir styrande för inköp.24  
Resultatet av ett aktivt medieplansarbete bör därför bli ett mer aktivt 
mediebestånd.

20 Höglund, Anna-Lena & Klingberg, Christer (2001). Strategisk medieplanering för 
bibliotek, 1. Uppl., Linköping: Janus

21 Inköp på efterfrågan inom Gökprojektet. Statens kulturråd, Stockholm, 1997
22 Höglund, Anna-Lena (1992). Mäta för att veta: om metoder att mäta biblioteks- 

verksamhet, Stockholm: Statens kulturråd
23 Höglund, Anna-Lena och Klingberg, Christer (2001). Strategisk medieplanering för  

bibliotek,1. uppl., Linköping: Janus
24 ibid.
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I denna kategori av studerade dokument ingår ofta någon form av be-
räkning av mediernas rörlighet men också en demografisk beskrivning. 
I vissa planer är arbetet nedbrutet på en mycket detaljerad nivå och 
planen i sig blir därför ett mycket omfattande dokument. Ofta finns det 
också kommentarer till de olika avdelningarna, med förslag på förbätt-
ringar och tankar om hur utlånen skall höjas:

Varför medieplan?
För att:

•	 Bättre tillgodose användarnas behov.
•	 Få bättre kunskap om mediebeståndet.
•	 Effektivisera mediehanteringen.
•	 Medvetet profilera sig.
•	 Skapa budgetunderlag.
•	 Sammanställa ett dokument att arbeta efter, följa upp och  

utvärdera.

Även om denna metod för kartläggning av ett biblioteksbestånd ofta 
används i Sverige finns det även andra principer för kartläggningsarbete. 
IFLA har själva tagit fram ett arbetsmaterial från 2001 där de använder 
sig av metoden Conspectus.25 Inget av de studerade dokumenten har 
använt sig av denna metod.

Checklista
En annan typ av dokument är närmast en slags checklista för medie-
processens olika delar. Dessa dokument förefaller vara inspirerade av  
Höglund och Klingberg i deras tankar om gallring. Medieplaneringen, 
eller i första hand gallringsarbetet, bygger i detta fall på att man från 
biblioteksdatasystemet plockar fram så kallade gallringslistor, dvs.  
listor på medier som inte lånats ut på ett visst antal år. Den vanligaste 
gränsen för icke utlånade medier är två år. Utifrån en lista med kriterier 

25 IFLA: Guidelines for a colletion developing policy using the conspectus model, 2001.
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genomförs sedan en genomgång av mediebeståndet. En ofta före-
kommande princip är den s.k. ”0-visionen” eller ”en in = en ut”, dvs. 
bokbeståndet skall vara konstant. 

Andra typer av checklistor kan vara beskrivningar av vad man köper 
in, respektive inte köper in, ofta utifrån ett målgruppsperspektiv. Detta 
förekommer exempelvis på universitets- och högskolebiblioteken 
och skolbibliotek, men även till viss del på folkbibliotek. Andra delar i  
inköpsprocessen som kan ”checkas av” kan vara regelverk för när man 
köper in respektive fjärrlånar in en bok, eller vad som skall bevaras eller 
inte, det vill säga vilket bevarandekrav det aktuella biblioteket har. 

Policy
De planer som identifierats som policy innehåller förutom ovan be-
skrivna delar också beskrivningar av verksamhetsmål och principiella 
beskrivningar gällande medieprocessens olika delar. Dessa dokument 
ger uttryck för ett eller flera förhållningssätt. I dessa skrivningar kan 
man känna igen och finna kopplingar till delar av de principer som 
återfinns i IFLA:s/Unesco:s normerande dokument och bibliotekslagen, 
men också principer från andra texter som exempelvis diskriminerings-
lagen26 den egna kommunens jämställdhets- och mångfaldsplan, skol-
lagen, eller en för kommunen tagen servicedeklaration som även gäller 
biblioteken.

För högskolebibliotek kan principer gälla vilken typ av bibliotek man 
betraktar sig vara, ett referensbibliotek och inte ett kurslitteraturbiblio-
tek, eller att man eftersträvar att en elektronisk utgåva skall prioriteras 
framför en fysisk utgåva. Ett exempel ur en medieplan, som förutom 
tydliga beskrivningar av befolkningsstruktur och mediernas rörlighet, 
kan se ut på följande sätt:

26 Diskrimineringslag (SFS 2008:567)

BiBliotEkEnS mEdiEplanEr



”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument 39

Medieurvalsprinciper:
•	 Bibliotekets inköp skall anpassas efter allmänhetens behov.
•	 Medborgarna ska ha möjlighet att påverka medieinköp.
•	 Mångfald och kvalitet ska känneteckna samlingar och förvärv.
•	 Bibliotekets inköp ska vara neutralt vad gäller moraliska, politiska 

och religiösa frågor.
•	 Biblioteket ska ta avstånd från medier som innehåller pornografi, 

fördomar och förvrängning av fakta.
•	 Medieurvalsprinciperna gäller även vid gåvor från enskilda perso-

ner och företag.

Andra exempel på formuleringar är:

Inköpsförslag skall beaktas och bedömas utifrån tagna medieurvals-
principer och relevans. 

Biblioteket skall inte ta ställning i moraliska, politiska och religiösa  
frågor. Dock tar vi avstånd från medier vars huvudsyfte är att  
spekulera i våld, sex, skvaller eller fördomar. Samma princip gäller  
för fackmedier som medvetet förvanskar fakta. 

Strategi
I dessa dokument tas ytterligare steg i bibliotekets arbete att i sin plan 
beskriva de strategier som finns i samband med medieprocessen och 
då ofta kopplat till exempelvis en genomförd kartläggning och en 
checklista, men även kommunens biblioteksplan eller annan huvud-
mans strategier för organisations arbete.

Dessa planer kan exempelvis innehålla strategier för att omprioritera 
medel från centralt placerade bibliotek till bibliotek i förort/ytterområde, 
liksom att ha en strategi för att omfördela medel från fysiska till digitala 
medier. Man kan i vissa fall definiera dessa medieplaner som ett slags 
idédokument över vilka strategier man har för att nå sina mål, som då 
oftast inte är ett visst antal lån eller visst antal besökare. De strategiska 
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planerna kan också innehålla en redogörelse för de mål som finns för 
mediebeståndet i framtiden samt hur man skall nå dit. Exempel på  
strategier för att uppnå önskat resultat genom förändrat arbetssätt är 
införandet av s.k. flytande bestånd eller profilköp. En mediestrategi kan 
vara att man i framtagande av en ny medieplan tänker sig att lansera 
en ny genreuppdelning av medierna som skiljer sig från det gängse 
systemet SAB/Dewey.

Mediestrategier med klar syftning till huvudmannen förekommer hos 
både universitets- och högskolebibliotek, folkbibliotek och skolbiblio-
tek. Exempelvis kan en kommun ha en handlingsplan för mångkulturell 
verksamhet som skall genomsyra även bibliotekens verksamhet, inte 
bara på organisatorisk nivå utan även på medarbetarnivå, med exem-
pelvis fortbildning inom normkritik. Strategiskt mediearbete kan också 
omfatta bibliotekets demokratiska funktion. Detta är tydligast i de sam-
manhang där mediestrategin är en del av ett övergripande dokument, 
oftast den kommunala biblioteksplanen. Ett exempel:

Det demokratiska rummet
Biblioteket ska vara ett forum för öppen samhällsdebatt som inspi-
rerar kommuninvånarna att delta i den demokratiska processen. 
Det ska ge fri och jämlik tillgång till information, samt skapa förut-
sättningar för att medborgarna själva ska hitta relevant information. 
Biblioteket ska också spegla samhällets mångfald. Alla människor ska 
behandlas med respekt för sin livssituation och sina livsval. Till biblio-
teket är alla välkomna oavsett bakgrund. 

En strategisk medieplan som den definieras här inleder inte sällan med 
huvudmannens styrdokument som kan kallas ”vision”, strategi” eller 
”plan” som då blir utgångspunkten för medieplanen.

Regionala planer
Den pågående trenden att skapa mediesamarbeten mellan kommuner 
och i vissa fall hela regioner har föranlett att det även har skapats regio-
nala medieplaner, där huvudsyftet är att samordna verksamheterna och 
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då i första hand samordning av rutiner. Arbetet med att skapa gemen-
samma kataloger och gemensamt mediebestånd kan dock ses som ett 
strategiskt arbete i sig. I vissa riktlinjer förkommer dock formuleringar 
om att syftet med samarbetet är att öka tillgången till fri och jämlik  
information i regionen, samt att kommunerna förväntas skapa medie-
planer som är i samklang med det regionala samarbetet. Det kan alltså 
på kommunal nivå finnas en mer strategisk och ideologisk text medan 
det på regional nivå förekommer mer praktiska checklistor. Någon  
region kallar denna regionala plan helt enkelt för Rutindokumentet.  
Regler och rutiner kring samarbetet är helt dominerande i dessa  
dokument.  Samtidigt kan en kommun i det regionala samarbetet ha en 
tydlig policy, exempelvis:

Skönlitteraturen ska vara av god litterär kvalitet. Ett brett urval av klas-
siker och modern skönlitteratur ska finnas i beståndet. Beträffande 
klassiker tas berättigad hänsyn till de värderingar som rådde vid ver-
kets tillkomst. 

De regionala planer som bygger på ett mediestrategiskt arbete måste 
av nödvändighet gå igenom fasen där deltagande bibliotek skapar  
överensstämmelser med det ramverk av regler och rutiner som skall få 
samarbetet att fungera. Först i nästa steg kan man förvänta sig strate-
gier som berör diskussioner om exempelvis kvalitet och urval. De större  
regioner som skapat förutsättningar för användarnas tillgång till infor-
mation kan förväntas ha en lång väg att gå innan man har en plan som 
tar höjd för övergripande ideologiska resonemang som sedan genom- 
syrar hela regionen. En inte helt oväsentlig aspekt när det gäller överens- 
kommelser av detta slag är den ekonomiska eftersom de ekonomiska 
förutsättningarna ser mycket olika ut.  Samtidigt finns det i de regionala 
samverkansprojekten en biblioteksverksamhet på regional nivå, där 
en diskussion om övergripande principer skulle kunna initieras, inte 
minst med tanke på regionbibliotekens förändrade roll enligt den nya  
bibliotekslagen.27

27 Bibliotekslag SFS 2013:801
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Hänvisningar till manifest och lagstiftning
I detta avsnitt beskrivs de hänvisningar till bibliotekens internationella 
dokument och svensk lagstiftning som identifierats i de insamlade 
planerna. Beskrivningen består av både explicita och implicita hänvis-
ningar. Med explicit hänvisning menas att titeln på något manifest anges 
och/eller att citat ges från hela eller delar av dokumentet. Implicita 
hänvisningar till centrala begrepp i manifesten kan vara förekomsten 
av begrepp som exempelvis ”allsidighet”, ”kvalitet”, ”frihet från censur” 
eller formuleringar som har samma eller liknande betydelse som i de 
normerande dokumenten. 

I de fall planerna är inom kategorierna kartläggning/policy/strategi 
så anges i flera fall den lagstiftning som styr bibliotekens verksamhet, 
alltså bibliotekslagen,28 skollagen,29 respektive högskolelagen30 och 
för skolbiblioteken även gällande läroplaner och skolinspektionens  
rekommendationer. För de planer som skapats sedan den nya biblio-
tekslagen trädde i kraft återkommer ofta formuleringen från lagen 
om att medier och tjänster skall präglas av allsidighet och kvalitet. 
Det finns bland folkbibliotekens medieplaner exempel på explicita 
hänvisningar till några av IFLA:s/Unescos:s manifest, oftast folkbiblio-
teksmanifestet31 men även skolbiblioteksmanifestet.32 Dessa explicita  
hänvisningar kan vara lite olika utformade, från endast en punktlista på 
de styrande/normerande dokument som planen utgår ifrån, till utför-
ligare beskrivningar av vilket innehåll i de olika dokumenten som man 
direkt inspirerats av eller förhåller sig till, eller i något fall direkta citat 
från folkbiblioteksmanifestet. I en majoritet av medieplanerna finns 
dock inga explicita hänvisningar till något IFLA-manifest.

28 Både gamla och nya bibliotekslagen (SFS 1996:1596 och SFS 2013:801)
29 Skollag (SFS 2010:800)
30 Högskolelag (SFS 1992:1434)
31 Bibliotekens internationella manifest. Svensk biblioteksförening, Stockholm, 2014 s. 11
32 ibid, s. 47
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Förutom folk- och skolbiblioteksmanifesten kan man alltså konstatera 
att övriga manifest, förklaringar eller regler är tämligen osynliga. Där-
emot förekommer andra internationella styrdokument i hänvisningarna, 
exempelvis FN:s barnkonvention33 med skrivningar om barnets rätt till 
yttrandefrihet och att motta och sprida information, liksom FN:s kon-
vention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.34 Andra  
dokument som det hänvisas till och som ges större eller mindre tyngd 
är, som tidigare nämnts, kommunala biblioteksplaner eller regionala 
kulturplaner. Att studera dessa dokument utifrån ett manifestperspektiv 
ingår inte i denna studie, men en närmare granskning av dessa skulle 
kunna ge fler kopplingar till något av IFLA:s manifest.

I några planer anges följande konventioner och lagar som styrande 
dokument: Bibliotekslagen, Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade, Socialtjänstlagen, FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättningar, FN:s konvention om barnens 
rättigheter och slutligen Unescos:s folkbiblioteksmanifest och skol-
biblioteksmanifest. Noteras kan att Unesco, och inte IFLA anges som  
upphovsman till manifesten, något som är gängse i alla medieplaner 
som explicit hänvisar till dessa manifest. Endast en av de insamlade 
planerna har ett direkt citat från en central paragraf i folkbiblioteks-
manifestet:

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläg-
gande mänskliga värden. De kan bara förverkligas genom välinfor-
merade medborgare med möjlighet att utöva sina demokratiska 
rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i samhällslivet. Medbor-
garnas eget deltagande i utvecklingen av demokratin är beroende av 
en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad till kunskap, tankar, 
kultur och information. 

33 FN:s konventioner om mänskliga rättigheter. Justitiedepartementet,  
Regeringskansliet, Stockholm, 2006

34 ibid.
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Ordet censur förekommer endast explicit i ett fåtal av dokumenten:
 

Bibliotekens mediesamling skall inte vara föremål för någon form av 
ideologiskt, politisk eller religiös censur och inte heller för kommer-
siella påtryckningar samt vara öppen för alla konstnärliga uttrycks-
former. 

Att censurbegreppet förekommer så sällan kan tolkas som ett tecken 
på att man på svenska bibliotek tar det som en självklarhet att det i 
Sverige inte utövas censur. Skillnaden mellan det aktiva urvalet utifrån 
givna kriterier eller att i efterhand gallra bort någon enskild titel utifrån 
önskemål/krav från användare eller för den delen politiker problemati-
seras inte. Att censur diskuteras och nämns så sällan i de studerade  
dokumenten kan också föras tillbaka till att, som vi tidigare nämnt,  
begreppet inte definieras i de normerande dokumenten. Men det 
kan också tolkas som ett tecken på att det saknas en aktiv fortlöpande  
debatt om begrepp som dessa på svenska bibliotek. Det är när  
förekomsten av en enstaka titel på biblioteken blir föremål för framför-
allt mediabevakning som diskussionen under en kort period blossar 
upp för att sedan snart falla i glömska.

Man kan å andra sidan i ganska hög grad finna skrivningar av vad bib-
lioteket inte anser skall köpas eller vad de undviker/inte vill köpa in, så-
som rasistiskt material, spekulativt våld och så vidare. Motsvarande for-
muleringar kring vad som inte bör förvärvas återfinns inte i manifesten.
Generellt finns det i planerna en intressant spännvidd i formulering-
arna kring hur den eftersträvansvärda allsidigheten skall uppnås i be-
ståndet, samtidigt som en gräns kan vara önskvärd och nödvändig att 
sätta mot alltför extremt innehåll. Detta kan beskrivas i positiva eller 
negativa termer, om vad man vill undvika respektive vad man vill aktivt 
välja. I ett fall inleds hela medieplanen med en formulering kring vad 
som inte bör finnas på hyllorna:

I inköpsansvarigs ansvar ligger att ta ställning till vad som i sin helhet 
inte ska finnas på hyllorna sett utifrån kvalitet, saklighet och variation. 
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Media med rasistiskt eller på annat sätt diskriminerande vinkel, bör 
inte förekomma, inte heller spekulativt våld. (vår markering)

I denna plan anges också att biblioteket inte tar emot rent partipolitiskt 
material, utgivet av partier. 

I de fall allsidigheten och mångfalden uttrycks positivt i planerna kan 
det formuleras såsom att:

Det sammantagna utbudet på bibliotek ska spegla en bredd i upp-
levelser och kunskap, och en mångfald i politiska och religiösa åsikter 
/…/ stor hänsyn skall tas till efterfrågan. 

Och när det gäller dagstidningar och tidskrifter:

Om biblioteket skall ha tidskrifter från politiska partier ska alla partier 
i kommunfullmäktige vara representerade. 

Ett annat sätt att formulera den önskvärda balansen mellan det man vill 
säga ja respektive nej till är att försöka hitta en mellanväg:

Vi skall ha en tillåtande attityd, men köper inte in rasistisk, pornogra-
fisk eller litteratur som förhärligar våld/…/det är viktigt att även kon-
troversiella ämnen får finnas. 

 
Just denna fråga om vad biblioteken skall eller inte skall köpa in sätter 
extra fokus på vad bibliotekets oberoende betyder i sammanhanget. 
Intressant för vår studie blir också att titta närmare på hur företeelser 
och begrepp såsom fri tillgång/informationsfrihet, urval, censur, biblio-
tekets uppdrag och så vidare tolkas av de intervjuade, i sig och i rela-
tion till varandra, samt utifrån olika bibliotekstypers verksamhet, vilket 
fördjupas i kapitel 4.

Tydligheten i vad som inte skall köpas in är störst hos universitets- och 
högskolebiblioteken, där det som inte är kopplat till universitetets mål-
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grupp endast undantagsvis köps in. Det kan verka logiskt, men sam-
tidigt skulle man med stöd av exempelvis Glasgowdeklarationen om 
bland annat intellektuell frihet 35 kunna hävda att när önskemål angå-
ende medier som ligger utanför de aktuella studieområdena avslås tar 
man avstånd från tanken om intellektuell frihet. En vanlig ”lösning” på 
denna problematik återkommer i ett flertal av högskolebibliotekens 
planer – man hänvisar till folkbiblioteken. I folkbibliotekens planer blir 
skrivningarna av vad som inte köps in mer diffusa (se ovan).

Begreppet yttrandefrihet är relativt ofta förekommande i det studerade 
materialet, men inte heller detta problematiseras i särskild hög grad. 
Precis som när det gäller censur kan man istället se tecken på att det 
från bibliotekens sida finns en tendens att sätta gränser för yttrande-
friheten. Såsom Ulf Petäjä hävdar finns det en tydlig konsensus kring 
yttrandefrihetens centrala betydelse för demokrati.36 Han hävdar också 
att detta i sig kan vara problematiskt:

Eftersom yttrandefrihet ses som värdefull, samtidigt som man inte 
diskuterar varför den är värdefull, tenderar gränsdragningsdiskussio-
nerna att bli godtyckliga och ad-hoc artade. 37

I policydokumenten, liksom i de strategiska planerna förekommer ofta 
ett avsnitt om att biblioteket inte tar ställning i exempelvis politiska  
eller religiösa frågor. Det uttrycks på olika sätt som exempelvis ”stå fritt 
från moralisk, politisk och religiös styrning” eller ”vi avstår från att köpa 
litteratur som diskriminerar viss folkgrupp eller vars huvudsyfte är att 
spekulera i fördomar”. Formuleringar om att mediebeståndet skall 
stödja demokrati, yttrandefrihet och informationsfrihet är också rela-
tivt vanligt förekommande i policy- och strategidokument, samt även 
att bibliotekets verksamhet grundar sig på demokratiska värderingar, 

35 Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, Stockholm, 2014, s. 17
36 Petäjä, Ulf (2006). Varför yttrandefrihet?: om rättfärdigandet av yttrandefrihet med 

utgångspunkt från fem centrala argument i den demokratiska idétraditionen.  
Växjö: Växjö Universitet (Diss), s. 10

37 ibid, s. 12
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med skrivningar som att biblioteket är en ”hörnsten i den demokratiska 
processen”. Skrivelser om att innehållet i exempelvis klassiker först och 
främst skall bedömas utifrån den tidsanda då verket skapades förekom-
mer även i ett flertal policy- och strategidokument, även i planer som 
är några år gamla och som rimligtvis inte bör ha influerats av till exem-
pel de senaste årens debatt om rasstereotyper i barnböcker.38 Mindre 
vanligt är resonemang kring etiska perspektiv, genusperspektiv eller 
resonemang om vad god kvalitet är.  Undantag finns dock:

Inköp skall föregås av en kvalitetsbedömning och granskas ur ett  
genus- och diskrimineringsperspektiv. 

Eller:

Material som innehåller vidare könsbegrepp, annorlunda familje-
konstellationer m.m. skall prioriteras.

I folkbibliotekens planer kan man se ett stort mått av gardering för att 
täcka in det mesta, ett slags ”både- och tänkande”: 

Bibliotekets utbud ska präglas av kvalitet och allsidighet samt ta hän-
syn till användarens önskemål. Detta innebär att man som användare 
ska ha tillgång till ett stort utbud i tryckt och digital form, som inne-
håller det breda och det smala, det lätta och det svåra, det gamla och 
det nya. 

Eller:

Kontroversiella och smala åsikter skall också ges utrymme.

Kontroversiella ämnen bör inte undvikas.

38 Se exempelvis: Dagens Nyheters kultursidor http://www.dn.se/dnbok/bakgrund-
tintin-och-rasismen. Böcker som diskuterades var bland annat Tintin-serien, Pippi i 
Söderhavet och Barna Hedenhös.
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Två bibliotek tar upp begreppet kvalitet som ett subjektivt begrepp 
och formulerar sig då med nästan exakt lika skrivningar.

Kvalitet är ett subjektivt begrepp och bestäms av rådande normer 
och den enskilde låntagarens behov av kunskap och upplevelse.

Målet kan uppfattas som att tillhandahålla både brett och smalt, popu-
lära titlar och det mer udda, kvalitet kan gälla både litterärt innehåll, 
men också faktisk användning, önskan om att undvika rasism och för-
domar, men ändå tolerans mot att värderingar förändras över tid. Det 
här speglar folkbibliotekens vardag där målgruppen är bred och rörlig  
och där det finns en stor påverkan från vad som är gångbart och  
aktuellt just för dagen. Det speglar också den starka användarstyrning 
som folkbiblioteken arbetar utifrån och som proklameras i ett flertal av 
dokumenten. Det finns också ett starkt stöd för detta i Folkbiblioteks-
manifestet.39

Folkbiblioteket ska som lokalt kunskapscentrum göra all sorts kun-
skap och information lätt tillgänglig för sina användare.

Folkbibliotekets tjänster är till för alla, oberoende av ålder, etnisk till-
hörighet, kön, religion, nationalitet, språk eller social status.

Alla åldersgrupper ska kunna hitta material som motsvarar deras  
behov. Hög kvalitet samt anpassning till lokala förutsättningar och 
behov är en grundläggande förutsättning. Materialet ska spegla  
nutida trender och samhällsutveckling, likväl som minnet av  
mänsklighetens tidigare strävan och fantasi.

En användargrupp som har en starkare ställning i svenska medieplaner 
än i manifesten är personer med läsnedsättning som i de flesta planer 
lyfts fram som en prioriterad grupp och där man dessutom utökar  
användargruppen till att gälla personer med funktionsnedsättningar 

39  Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, Stockholm, 2014, s. 11
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rent generellt. Hänvisningar till den lagstiftning som styr denna verk-
samhet finns då också med i planerna. Orsaken till att denna grupp lyfts 
fram kan ses i ljuset av tidigare bibliotekslag40, men också med tanke 
på att Sverige år 2009 antog FN:s konvention om rättigheter för perso-
ner med funktionsnedsättning.41 Även annan lagstiftning rörande stöd 
för personer med funktionsnedsättning ger en tyngd åt frågor som  
berör denna grupp, inte bara på biblioteksnivå utan även på hög politisk 
nivå.  Innehållet i IFLA:s  manifest om bibliotekstjänster för personer 
med läsnedsättning från 201242, är ett exempel där de i Sverige redan 
existerande normerande dokumenten har större tyngd än de interna-
tionella biblioteksmanifesten. 

Också kommuninvånare med annan härkomst än svensk lyfts fram som 
en prioriterad grupp, här hänvisas någon gång till det mångkulturella 
manifestet,43 men oftare till bibliotekslagen och regionala dokument 
kring medieförsörjning gällande mångspråkig litteratur. Endast en plan 
hänvisar explicit till att minoritetsspråken beaktas särskilt, det vill säga 
finska, meänkieli, romani, samiska och jiddisch, även om utlåningen av 
litteratur på dessa språk anges som liten.

Ett av de senare manifesten, det om biblioteksstatistik från 2010 beto-
nar vikten av att föra statistik över bibliotekens verksamhet. Detta mani-
fest kan i ett svenskt sammanhang betraktas som ett senkommet inlägg 
eller som en självklar uppmaning eftersom alla undersökta bibliotek 
hänvisar till sitt statistiska arbete, även på bibliotek där statistik kan vara 
svår att få fram, exempelvis för ett forskningsbibliotek med 98 % digi-
tala inköp som har ambitionen att:

… göra en årlig översyn av informationsresurserna i förhållande till 
relevans, nyttjande och kostnad och föreslå förändringar. 

40 Bibliotekslag (SFS 1996:1596)
41 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
42 Bibliotekens internationella manifest, Svensk biblioteksförening, Stockholm, 2014, s. 21
43 Ibid, s. 25
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Statistiken behövs precis som manifestet påpekar för en ”effektiv drift 
av biblioteken” samt att de utgör ett ”nödvändigt underlag för att  
besluta om servicenivåer och framtida strategisk planering”.44 

Samtliga medieplaner från universitets- och högskolesektorn betonar 
strävan efter att tillhandahålla så mycket litteratur som möjligt i digital 
form, även om ambitionen är högre hos vissa bibliotek än hos andra.  
Man eftersträvar i hög grad rätten till ägandet och ett obegränsat  
användande av bibliotekets elektroniska samlingar. Det innebär exempel-
vis möjlighet till samtidig användning och full tillgång över tid. Även om 
det inte relateras till de normerande dokument som berör digitala bib-
liotek eller e-medier förekommer skrivningar och resonemang kring 
detta i de flesta av dessa planer. Högskolebiblioteken formulerar strate-
gier för tillgängliggörande samt strävan att detta tillgängliggörande av 
e-resurser skall bygga på Open Access så som det beskrivs i exempel- 
vis Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i 
praktiken och manifestet om digitala biblioteket.

Ett begrepp från IFLA:s/Unesco:s manifest om digitala bibliotek som 
däremot helt lyser med sin frånvaro i planerna från universitets- och 
högskolebibliotek är ”den digitala klyftan”.  I manifestets perspektiv kan 
folk- och forskningsbibliotek samverka i nätverk av digitala bibliotek, 
för att ge medborgare tillgång till informationsresurser och kommuni-
kationsverktyg och ”tillgodose informationssamhällets behov”.45 Denna 
frågeställning finns dock inte formulerad i universitets- och högskole-
bibliotekens planer. Ett skäl till detta kan vara avgränsningen till tydliga 
målgrupper såsom studenter och forskare, och inte en generell allmän-
het, liksom dessa biblioteks starka anknytning till sin moderorganisa-
tion, själva lärosätet och dess mål.

44 ibid, s. 59
45 ibid, s. 53-54
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Medieplaner och manifest - en diskussion
Höglund och Klingbergs bok om mediestrategiskt arbete har fortfarande 
inflytande över arbetet med medieplaner. Det gäller i första hand den 
ofta genomarbetade demografiska beskrivningen av de upptagnings-
områden och/eller annan tydlig beskrivning av målgrupper. Det gäller 
också arbetet med att kartlägga mediernas rörlighet, även om man anar 
att målsättningen vad gäller uppföljning av dessa kartläggningar har 
varit för hög. Det anges ofta att planen skall uppdateras med ett visst 
antal års mellanrum, något som biblioteket inte mäktat med att fullfölja. 
Även med stöd av moderna biblioteksdatasystem är det ett mycket om-
fattande arbete att genomföra denna kartläggning. Det bekräftar också 
de svar vi fått på vår förfrågan om medieplaner där man beklagar att 
uppdatering och revidering inte gjorts så ofta som planerats.

Med tanke på att de normerande dokumenten fram till mars 2014 inte 
funnits samlade i en svensk översättning och med tanke på att den  
senaste bibliotekslagen endast har några månader på nacken när denna 
studie genomförs finner man i folkbibliotekens planer grundläggande 
utgångspunkter i den idétradition som både de normerande doku-
menten och medieplanerna bottnar i. Utgångspunkterna förstärks ofta 
av hänvisningar till andra dokument som i vårt land har större tyngd, 
både i form av svensk lagstiftning, men även internationella konventio-
ner. För skolbiblioteken blir de tyngsta styrdokumenten givetvis skol- 
lagen och de gällande läroplanerna, men vi har också hänvisning till skol- 
biblioteksmanifestet46 och exempelvis EU:s åtta nyckelkompetenser.47 
Samtidigt ser vi en tendens till att vissa begrepp anses så självklara att 
de inte behöver argumenteras för, till dessa hör yttrandefrihet, kvalitet, 
allsidighet och att vissa centrala begrepp som exempelvis censur och 
fri åsiktsbildning är i det närmaste frånvarande. Dessa begrepp kom-
mer vi att analysera längre fram i rapporten.

För universitets- och högskolebiblioteken ser bilden annorlunda ut och 

46 ibid, s. 47
47 http://europa.eu/legislation_summaries/ 
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kopplingen till de normerande dokumenten är i dessa planer svag. 
Detta är något som ytterligare bekräftas i de intervjuer som redovisas 
i nästkommande kapitel och som även det belyses längre fram i rap-
porten.

Det finns frågor och aspekter i bibliotekens medieplaner som inte be-
handlats ovan, men som ändå är av intresse när vi går vidare i näst-
kommande kapitel om mediestrategiskt arbete i bibliotekens praktiker. 
En sådan aspekt är uttrycken i planerna för användarstyrningens be-
tydelse vid medieinköp och förvärv. Med något enstaka undantag så 
formuleras i planerna att användarnas önskemål och behov skall vara 
styrande för inköpen. Detta gäller både folkbiblioteken liksom univer-
sitets- och högskolebiblioteken. För biblioteken inom akademin är det 
ett helt överskuggande perspektiv kopplat till de tydligt avgränsade 
målgrupperna studenter och forskare, samt lärosätets uppdrag till bib-
lioteket. Men även i folkbibliotekens medieplaner formuleras använ-
darstyrningen tydligt, dock på lite olika sätt, exempelvis: 

Stor hänsyn tas till efterfrågan. 

Eller:

 /…/stadsbiblioteket skall så långt det är möjligt tillgodose /…/  
önskemål och behov av medier. 

I vissa fall kan användarstyrningen vara formulerad lite försiktigare,  
såsom:

Mediearbete syftat till att tillgodose användarnas behov.

En hållning med betoning på bibliotekariens bedömning uttrycker  
formuleringen:

Förutom våra egna ställningstaganden, tar vi emot inköpsförslag. 
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Det finns således en spännvidd i hur tydlig användarnas påverkan på 
förvärvet beskrivs. Någon egentligen konflikt finns inte formulerad mel-
lan till exempel kvalitet och användarstyrning, men i en plan sägs att: 

Vi eftersträvar en öppen dialog med våra användare så att vi kan 
motsvara de behov som finns utan att göra avkall på kvaliteten hos 
biblioteket samlingar. 

Ytterligare en frågeställning som inte berörts ovan är frågan om hur 
mediearbete och förvärv organiseras ute på biblioteken. Här finns olika 
inriktningar, å ena sidan mer centralisering i form av profilköp och  
inköpsgrupper, å andra sidan en mer decentraliserad organisation i 
form av ämnesansvariga bibliotekarier som skall ha överblick över hela 
processen från ämnesbevakning, inköp, skyltning och gallring inom 
sina respektive områden. Beroende på typ av medieplan uttrycks detta 
mer eller mindre detaljerat, eller inte alls.

Avslutningsvis kan också konstateras att likartade formuleringar ofta 
återkommer i flera planer. Det är i sig inte förvånande att man inspireras 
av hur andra har tänkt när man är i stånd att formulera en riktlinje eller 
ett strategiskt dokument. Det kan dock finnas problem med att ”popu-
lära” uttryck sprids och frågan man osökt kan ställa sig är hur genom-
tänkta och förankrade enskilda formuleringar egentligen är relaterat till 
den egna verksamheten? Vilken tyngd har principiella skrivningar om 
de inte diskuterats vid framtagandet av planen? Tydliga exempel som 
återkommer i flera planer är syftesformuleringar i form av punktlistor 
över vad en medieplan är till för, eller avgränsningarna kring vad bib-
lioteket tar avstånd ifrån vid inköp, som redovisats ovan.
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Mediestrategier i bibliotekens praktik

Det enskilda bibliotekets arbete med urval och inköp av medier sker 
inte i ett vakuum. Det finns trender även vad gäller förvärv av medier och 
skeenden på samhällsnivå som påverkar organisationen av förvärvs-
arbetet liksom grundläggande synsätt på vad biblioteket skall köpa in 
och varför. Det kan handla om sådant som förändringar i medieutbudet 
mot alltmer av digital utgivning, idéer om bibliotekets roll i samhället, 
ekonomi, men även synsätt och perspektiv på användaren som har för-
ändrats. I detta kapitel både breddar vi bilden en aning liksom fördju-
par resonemangen kring kartläggningens huvudfrågor utifrån studiens 
intervjuer. Kapitlet inleds dock med en beskrivning av några trender 
som vi har tyckt oss se vad gäller inköp och förvärv ute på biblioteken. 
Detta för att ge ett sammanhang åt de centrala frågeställningar som  
manifesten uppmärksammar kring grunderna för medieurvalet, informa- 
tions- och yttrandefrihet, kvalitet, allsidighet och censur.

Trender i bibliotekens mediearbete 
Hur man än ser på det så går det inte att komma ifrån att förvärv av 
medier ute på biblioteken numera grundas i en mycket stark använ-
darstyrning, och det gäller oavsett bibliotekstyp. Samtliga av våra  
informanter anger på ett närmast självklart sätt att urvalet och inköpen 
av bibliotekets medier är användarstyrt, att det sker utifrån användarnas 
önskemål, behov och efterfrågan i första hand, ett synsätt som också 
bekräftas av de studerade medieplanerna. Hur denna användar-
styrning kommer till uttryck och vad den betyder konkret kan dock  
variera mellan olika bibliotekstyper. Några typiska uttalanden angående  
användarstyrning är:

Beståndet skall spegla de behov och önskemål som finns hos /.../
borna. Vi ska inte moralisera över det som efterfrågas/…/så jag har 
verkligen uppmanat att man skall köpa in på efterfrågan.48

48 Intervju 15



56 ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument

Vi går ju mot ett användarstyrt förvärv, och det är det vi strävar efter.49 

Det har ju skett en stor förändring, det är ju så att inköp på efterfrå-
gan är mycket större idag.50

Mycket av de här beställningarna som vi gör allt eftersom, från dag 
till dag, det handlar till största delen om elever som efterfrågar sånt 
som vi inte har.51

Effekten av en tydlig användarorientering vad gäller förvärvet kan för 
folkbiblioteket till exempel bli att fler exemplar köps in av populära och 
efterfrågade titlar, att fler medietyper såsom Tv-spel införs på biblio-
teket eller att referensavdelning helt slopas. Likaså kan det innebära 
en kraftigare gallring så att det finns luft och utrymme i hyllorna att fylla 
med nyutkommen aktuell litteratur, samt tydligare fokus på cirkulations-
tal och nyttjandegrad för inköp av facklitteratur. Här kan det dock finnas 
en stor skillnad mellan bibliotek. Det som är något relativt nytt på det 
ena biblioteket kan vara invanda arbetssätt sedan länge på det andra.

För ett huvudbibliotek i en lite mindre kommun i studien framstår an-
passningen till vad användarna efterfrågar närmast som en ren överlev-
nadsstrategi, detta då utlåningen av framför allt facklitteratur har sjunkit 
drastiskt den senaste tiden på just detta bibliotek. Begränsningarna 
tycks också ligga mycket i ekonomin:

Det mesta har ju minskat och vi funderar på vad vi kan göra naturligt-
vis/…/dels köper vi ganska lite facklitteratur. Vi köper mest på efter-
frågan. Och vi köper det som vi vet går, även om det finns lättillgäng-
ligt på ICA-affären/…/för vi har inte råd att köpa en massa böcker 
som bara står.52

49 Intervju 4
50 Intervju 5
51 Intervju 10
52 Intervju 6

mEdiEStratEgiEr i BiBliotEkEnS praktik



”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument 57

Detta att köpa utifrån användarnas efterfrågan å ena sidan kan ses som 
en självklarhet, men å andra sidan kan det upplevas som lite tveeggat 
utifrån den knappa ekonomiska ramen kombinerat med en syn på bib-
liotekets roll som trots allt något mer än bara en serviceinrättning. Detta 
uttrycks tydligt av samma bibliotekarie:

Sen har det väl slagit över mycket nu åt andra hållet, att vi köper vad 
folk vill ha och då är det lätt att glömma det som folk inte vet om, det 
här som det inte skrivs om och det är väl där vi har vår uppgift egent-
ligen/…/men vi har inte resurserna riktigt att själva prata hela tiden 
med folk och föra ut och göra utställningar och arrangemang.53

På ett bibliotek har också en annan typ av oro kommit till uttryck vad 
gäller övergången mot inköp utifrån efterfrågan kopplat till kvalitet på 
barnlitteratur:

Motståndet har varit väldigt stort från barnbibliotekarien att släppa in 
mer efterfrågad litteratur. Det som kan anses vara av inte lika bra kva-
litet som ett slags jag vet inte, uppfostrande kvalitetsbegrepp, eller 
vad man nu skall säga.54

Vad den beskrivna och uppfattade förändringen när det gäller synen 
på användarstyrningen i förvärvsarbetet beror på och grundas i går ut-
över vad denna kartläggning undersöker, men en informant reflekterar 
något kring detta:

Det är säkert samhällsförändring och synen på vad vi som bibliotek 
skall erbjuda/…/Jag skall som individ kunna utvecklas utifrån mina 
förutsättningar och man har gått från kollektiv till individ väldigt 
mycket rent generellt i samhället/…/det finns ett förtroende för med-
borgaren tycker jag55

53 Intervju 6
54 Intervju 15
55 Intervju 5
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För universitets- och högskolebiblioteken har urval och inköp utifrån 
efterfrågan en något annorlunda utgångspunkt än för folkbiblioteket, 
kopplat till uppdraget från moderorganisationen, det vill säga universi-
tetets eller högskolans inriktning vad gäller forskning och undervisning, 
samt motsvarande målgrupper i form av studenter, lärare och forskare. 
Detta sätter en självklar ram för vad som skall förvärvas och inte. Vi skall 
svara mot de förväntningar som finns från forskare och studenter och 
lärare på universitetet, det är ju våra primära målgrupper.56

 
Ytterligare ett steg mot användarstyrning som kommer till uttryck på 
vissa universitets- och högskolebibliotek är PDA, Patron Driven Acqui-
sition, ett system för inköp av e-resurser som innebär ett automatiskt 
förvärv i samband med att en användare söker och önskar ladda ner 
till exempel en e-bok. Systemet har prövats på begränsade delar av 
beståndet i flera av de deltagande universitetsbiblioteken i studien och 
på ett av dem i lite större skala.57 På ett av universitetsbiblioteken inför-
des systemet efter att en genomgripande mediekartläggning visat att 
stora delar av bibliotekets bestånd aldrig eller mycket sällan utlånades.  
Ekonomiska orsaker var också ett skäl till förändringen, förvärv och ämnes- 
bevakning tar mycket arbetstid. I intervjun beskrivs ett läge där olika 
modeller för förvärv i PDA-form prövas med flera olika leverantörer och 
olika principer för tillgänglighet för användaren. För bibliotekarierna 
på detta bibliotek har förändringen inneburit att mer traditionell äm-
nesbevakning har ersatts av ett arbete med att formulera profiler för de 
olika PDA-tjänsterna, för att avgränsa förvärvet till det önskade. Ibland 
kan dessa profiler gå ända ner på sökordsnivå. Likväl konstateras att 
ett visst ”brus” förekommer i vad som tillgängliggörs i abonnemangen, 
något som dock i nuläget inte tycks medföra någon särskild åtgärd:

Vi såg det först när det gällde tidskriftspaketen som vi köpte, man får 
med sådana här tidskrifter som Good Housekeeping eller liknande, 
som inte alls hade platsat på ett forskningsbibliotek, men som helt 

56 Intervju 4
57 Intervju 14
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plötsligt bara kommer med nu. Och så är det naturligtvis på boksidan 
också när vi köper paket, att det är många böcker som vi aldrig skulle 
ha köpt om vi suttit och gjort ett manuellt urval.58

Inom alla olika typer av bibliotek kan man se ett tydligt generellt behov 
av att effektivisera och rationalisera arbetet med inköp och förvärv. 
Detta behov kan dock intressant nog ge upphov till olika strategier vad 
gäller organiseringen av förvärvsarbetet, antingen mot centralisering 
och till och med en viss standardisering å ena sidan, och å andra sidan 
en förändring mot en mer decentraliserad inköpsordning där i princip 
alla på ett huvudbibliotek respektive filialer både kan ta beslut om ett 
inköp och genomföra det.59 För ett bibliotek i studien innebar en sådan 
decentralisering också, om man skall hårdra det, en väg ”bort från Btj”, 
med sambindningslistor, dyra biblioteksband och ibland långa leve-
ranstider, mot snabbare, direkta och billigare inköp via andra kanaler.

Ett par av folkbiblioteken i studien har i stället sedan en tid organiserat 
sitt förvärv i form av så kallade profilinköp från Btj. På ett av biblioteken 
kombineras detta med en centralt placerad mediestrategisk grupp 
med uppgift att formulera medieprofiler och stödja de olika biblioteken 
i det mediestrategiska arbetet.60

Att arbeta med profilköp kan, liksom för högskolebiblioteket beskrivet 
ovan, motiveras utifrån ett behov av att rationalisera inköpsarbetet utan 
att för den skull tappa kontrollen eller inflytandet över vad som köps in. 
Det är ett sätt att ändå styra strukturen på inköpen, istället för att sitta och 
välja varenda titel!61 I intervjuerna beskrivs en situation där det praktiska 
inköpsarbetet upplevdes ta mycket arbetstid, tid som biblioteket istället 
önskar lägga på förmedling av medierna, i mötet med användarna:

Vårt uppdrag är väl inte i första hand att välja ut böcker, utan vårt 
uppdrag är ju i första hand litteraturförmedling/…/och då måste man 

58 Intervju 14
59 Intervju 15
60 Intervju 16
61 Intervju 5
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se över alla processer som finns i biblioteket och så måste man ratio-
nalisera/…/ mediehanteringen tog så stor del av arbetet på biblioteket 
och det har vi sakta men säkert rationaliserat/…/ Sen lyfte vi över den 
tiden till att möta våra besökare i stället.62

På det aktuella biblioteket är arbetet med profilinköpen organiserat så 
att representanter från olika avdelningar gemensamt formulerar hur 
beställningarna, det vill säga profilerna, skall se ut. Dessa utgår från de 
olika signumen och typ av medium och genre, och kan i sig innehålla 
angivelser av ganska detaljerat slag om vad som skall undvikas inom 
ett visst signum, eller vad man inte vill ha. Relativt detaljerade formu-
leringar angående önskade avgränsningar och principer såsom spar-
samt med ”eländesskildringar” och kungligheter (alternativt ej praktverk 
om kända slott) och debattböcker etc. – jämt fördelat över ideologier 
och partier vittnar om en ordning där framför allt det konkreta inköpet 
delegerats till Btj, inte principerna för urval, ner till om inte titelnivå så 
näst intill.

Ett annat exempel på effektivisering av förvärvsarbetet hittar vi hos ett 
bibliotek i en mindre kommun där en kombination av decentralisering 
av ämnesbevakning till respektive avdelning och en särskild gemen-
sam inköpsavdelning med två anställda utgör organisationen. Detta till 
skillnad mot tidigare då de sedvanliga inköpsmötena, där större delen 
av personalstyrkan deltog utifrån sambindningslistor, utgjorde arbets-
sättet.  Dessa inköpsmöten har på detta bibliotek ersatts av temamöten 
cirka två-tre gånger per termin där mer generella och gemensamma  
principfrågor kring urval och inköp kan diskuteras. Dialog mellan  
inköpsansvarig och ämnesbevakare kan sägas ha ersatt inköpsmöten. 
Förändringen motiveras framför allt med behov av effektivisering av 
förvärvsarbetet:

Diskussionerna vi hade på de här inköpsmötena var väldigt mycket 
detaljdiskussioner kring enskilda titlar/…/ Det kunde vara huruvida vi 

62 Intervju 5
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behövde en ny resehandbok om Peru, och så tog det en kvart att dis-
kutera.  Det är ett beslut man kan fatta på två personer i stället för tio 
tycker jag. Så jag tror inte det har förändrat någonting i grunden. Det 
är bara mer effektivt.63

En trend som inte direkt handlar om urval och inköp, men likväl om 
hanteringen av medierna inom ett och samma bibliotekssystem är före-
komsten av så kallat flytande bestånd. Flera av de bibliotek som ingått 
i vår studie har på olika sätt infört detta arbetssätt, som har använts på 
amerikanska bibliotek under ett antal år, då under benämningen ”floa-
ters”. Grundtanken med ett flytande bestånd är att man inom ett biblio-
tekssystem ser sitt bestånd som gemensamt och inte kopplat till någon 
specifik avdelning, enhet eller filial.  Det utlånade mediet stannar kvar 
på den enhet där det lämnas igen och har därmed ingen fast placering 
på någon enhet. Flytande bestånd prövas på alla typer av biblioteks-
verksamheter, ett universitetsbibliotek i vår studie har genomfört det i 
full utsträckning och medierna blir då omlokaliserade till det campus-
bibliotek där de återlämnas, där de också står kvar tills de efterfrågas 
någon annanstans.

Skälen till införandet av det flytande beståndet är flera, det främsta är 
att effektivisera logistiken, med minskade transporter mellan enheter, 
men i olika sammanhang anges införandet av flytande bestånd som ett 
sätt att låta användaren styra över det lokala bibliotekets bestånd. På 
några bibliotek har man genomfört flytande bestånd av vissa medier, 
exempelvis ljudböcker och deckare, eller är på gång att genomföra det 
på det utländska bokbeståndet. De nackdelar som formuleras är de 
som framförs i samband med flertalet andra aktuella förändringar, en 
känsla av att ”tappa kontrollen över beståndet på det egna biblioteket”.  
Ett större folkbibliotek i studien som genomfört flytande bestånd har 
medvetet inte gjort barnlitteraturen flytande, eftersom den används 
och förmedlas på ett annat sätt än vuxenlitteraturen på det fysiska bib-
lioteket. Barn har heller inte samma kompetens i att söka och beställa i 

63 Intervju 17
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bibliotekens, inte alltid så användarvänliga publika kataloger, och kan 
därför inte så aktivt påverka att en viss bok hamnar på det egna biblio-
tekets hyllor.

En mycket tydlig trend är en ökad regional samverkan folkbibliotek 
emellan. Genom den nya bibliotekslagen (SFS 2013:801) tydliggörs de 
regionala biblioteksverksamheternas roll. De ska i första hand främja 
samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folk-
bibliotek som är verksamma i länet. Den elfte paragrafen i biblioteks-
lagen berör den regionala verksamheten:

”§ 11 Varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting 
ska bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja sam-
arbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbib-
liotek som är verksamma i länet”.

Kungliga biblioteket menar i sin rapport Regional biblioteksverksamhet 
2012– 201364 att denna skrivelse innebär en breddning av regionens 
uppdrag jämfört med tidigare lag. Lagtexten betonar verksamhets- 
utveckling och främjande av samarbete. Den statliga kulturpolitiken, 
den så kallade samverkansmodellen, har kommit att förstärka utvecklingen 
mot ett mer breddat och fördjupat arbete på den regionala nivån. Den 
tidigare tyngdpunkten i att komplettera folkbiblioteken i deras arbete 
med boksamlingarna, fysiska eller digitala, har succesivt kommit att 
orienteras mot process- och utvecklingsarbete. Rapporten bygger på 
sammanställning av en webbenkät där 19 av 20 regionbibliotek har 
svarat. I en del av förarbetet till den nya bibliotekslagen, (Ds 2012:13), 
diskuteras begreppet länsbibliotek vilket kan ge en tydligare bild av 
hur lagstiftaren har tänkt sig den framtida regionala biblioteksverksam-
heten.

Förslaget innebär vidare att begreppet ”länsbibliotek” helt ska utgå ur 
lagen och ersättas med begreppet ”regional biblioteksverksamhet.” 

64 Regional biblioteksverksamhet 2012-2013. Kungliga biblioteket, Stockholm, 2014. 
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Skälen för det är att begreppet ”länsbibliotek” för tankarna till en fysisk 
byggnad som fungerar som ett folkbibliotek, vilket inte överensstäm-
mer med hur landstingens biblioteksverksamhet idag är utformad.

Vidare:

Effektivare samarbetsmodeller kring medieförsörjning har skapats 
och den regionala biblioteksverksamheten har i stället fått alltmer 
strategiska uppgifter kring medieplanering, kompetensutveckling, 
verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning.65

Den regionala biblioteksresursen förväntas få en mer strategisk roll. 
Denna roll påverkas också av andra förändringar i det svenska biblio-
tekslandskapet. Antalet lånecentraler har minskat vilket påverkat infra-
strukturen för litteraturförsörjning i landet. Internationella biblioteket 
och Myndigheten för tillgängliga medier har fått förändrade uppdrag. 

Det som är intressant för vår studie är de effektivare samverkansmodeller 
kring medieförsörjning som har skapats och hur dessa modeller rela-
terar till innehållet i biblioteksmanifest och lagstiftning. Av intresse är 
också hur man från regionbibliotekens håll, men även från kommun-
bibliotekens, ser på den nya roll som den regionala biblioteksverksam-
heten har.

Vår studie visar att mediesamarbete även finns vad gäller gemensamt 
biblioteksdatasystem, gemensam katalog, gemensam integrerad 
webb och webbkatalog, samt samordning av licenser för digitala me-
dier. De regionala biblioteksverksamheterna i exempelvis Östergöt-
land, Kalmar, Värmland och Norrbotten samordnar på olika sätt och i 
olika omfattning folkbibliotekens bibliotekssystem och medieförsörj-
ningen inom länet. Ibland ingår samtliga kommuner i det länsgemen-
samma biblioteksdatasystemet.66 Andra exempel är Mina bibliotek och  

65 Ds 2012:13, s. 43
66 Ibid.
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V8-biblioteken i Västerbotten, Nordvästra Skåne och ett antal kluster 
inom Västra Götalandsregionen.67

Att skapa en modell för mediestrategiskt samarbete kan beskrivas genom 
exemplet Östergötland där man startade en samverkansprocess redan 
2002 med en utredning om hur man mellan kommunerna skulle kunna  
samarbeta kring medier på ett friare sätt. Försiktiga steg togs, som  
exempelvis gemensamt lånekort och transportssamarbete.68 Först  
sex år senare var man redo att med stöd av regionala utvecklingsmedel 
ta steget till en gemensam bibliotekskatalog och ett helt tillgängligt 
mediebestånd. Efter beslutet följde en upphandlingsperiod, politiska 
beslut i olika kommunala instanser och inte minst förhandlingar om vilken 
instans som skall stå som ägare och förvaltare av det gemensamma  
systemet. Först 2011 lanserades modellen Götabiblioteken i full skala, 
dvs. alla medier finns nu samlade i en gemensam katalog och kan lånas 
via reservationer hemifrån i 14 kommuner via gemensam webbplats, 
med snabb leveranstid. Syftet med de gemensamma biblioteksbestån-
den är att alla regionens invånare skall ha samma tillgång till informa-
tions- och litteraturutbud.69 Ändamålsbestämmelsen i den nya biblio-
tekslagen är en viktig paragraf att stödja sig på när man skall arbeta 
med att nå detta syfte.70

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det 
demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskaps-
förmedling och fri åsiktsbildning.

Processen att samordna det mediestrategiska arbetet har inte varit 
smärtfri och i flera regioner vittnar man om att mycket arbete har lagts 
ner på att skapa rutiner för reservationshantering och logistik, särskilt 
som den utlånade boken alltid skall tillbaka till sin moderorganisation  

67 Intervju 3
68 ibid.
69 Intervju 3
70    ibid.
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efter återlämning.71 För att minska transporter av böcker har man därför  
börjat planera för införandet av så kallat flytande bestånd av vissa  
medier, exempelvis böcker på andra språk, även på regionnivå.72

I ett regionalt samarbete där man ser regionens bestånd som gemen-
samt skulle det strategiska mediearbetet kunna påverkas i en positiv 
riktning för att främja både demokrati och individens rätt till informa-
tion. Ju mer samarbetet utvecklas desto fler frågor kommer att dyka 
upp som berör både innehållet i hela bestånd och i enskild titel. Och 
medarbetare kan komma att behöva utmana sina egna värderingar 
och sitt eget arbetssätt.73 Regionövergripande strategiska medieplaner 
måste då också skapas. 

Inget i vår studie bekräftar att det regionala mediesamarbetet har 
medfört större effektivitet eller minskade kostnader. Däremot vittnar 
flera informanter om att det har blivit mer användarstyrning och fler 
fördelar för låntagaren74 med ett bredare, friare och mer tillgängligt 
och demokratiskt utbud. Det finns också åsikter om att det har blivit 
besvärligare för personalen i form av mer rutinarbete, komplicerad  
logistik och tyngre arbetsuppgifter.75

Den helt överskuggande trenden när det gäller medier på bibliotek är 
avslutningsvis framväxten av ett alltmer digitalt medielandskap, något 
som än så länge dock påverkar olika bibliotekstyper på helt skilda sätt. 
Där universitets- och högskolebibliotekens förvärv kan bestå av upp 
emot 100%  digitala medier gäller det motsatta fortfarande för folk-
bibliotek, liksom skolbibliotek.76 De elektroniska medierna som ofta 
levereras i paketlösningar ger också nya möjligheter vad gäller urval 
och inköp har vi konstaterat ovan, inte bara begränsningar. Man kan 
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fundera kring hur sambandet ser ut mellan den digitala utvecklingen 
och förändringen vad gäller urval och förvärv som sker på bibliotek. 
Modellen med det enskilda förvärvet är kanske i förlängningen svår att 
kombinera med den vetenskapliga utgivningen för universitets- och 
högskolebiblioteken. Utvecklingen mot paketlösningar, möjligheter till 
samtidig sökning i de elektroniska resurserna och så vidare kan också 
förändra bilden av vad ett bestånd är för ett bibliotek.77 Är det tillgången 
till alla sammantaget miljontals posterna? Att ekonomin kring de digi-
tala medierna är en fråga vida större än biblioteken är inte heller en 
överdrift. Upphovsrättsfrågor kopplat till tekniska lösningar och fram-
växten av olika ekonomiska modeller för tillgång och tillgänglighet är 
aktuella frågor för alla typer av bibliotek. En huvuddel av universitets- 
och högskolebibliotekens mediebudget går numera till digitala medier, 
men även folkbibliotekens budgetar har sprängt taken på grund av  
e-böckerna, något som debatterats flitigt de senaste åren. 

Det är mer normalt än undantag att de digitala licenser som förekom-
mer hos folkbiblioteken administreras på regional nivå och regionbib-
lioteken har också varit drivande i detta arbete. Samtidigt kan man se 
en större eller mindre ”e-boksfrustration” både hos regionala och kom-
munala företrädare. I den segdragna processen att komma överens 
om en lämplig modell har många parter varit inblandande, exempel- 
vis Svenska Förläggareföreningen, Sveriges Författarförbund, Svensk  
biblioteksförening och Sveriges Kommuner och Landsting. Låsta  
positioner hos de olika aktörerna har inte lett utvecklingen framåt utan 
snarare hindrat ett positivt utvecklingsarbete med e-medier på folk-
biblioteken, menar en av studiens informanter.78

Just e-böckerna är ett exempel på komplikationen med regionala 
samarbeten där alla ingående parter, (vanligtvis kommuner med dess 
folkbibliotek, men även andra bibliotekstyper) förväntas vara överens. 
Det bör finnas konsensus för beslut om att skriva, alternativt säga upp 
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licensavtal. Det gäller i fallet med folkbibliotekens avtal med leveran-
tören eLib angående e-böcker, men även andra databaslicenser som 
exempelvis Alex författardatabas, NE.se, Artikelsök med flera. Diskus-
sioner om licensernas vara eller inte vara har lett till kontroverser i vissa 
regioner. Sedan årsskiftet har regionbiblioteken inte längre någon roll 
som kompletterande medieförsörjare och kan inte gå in och stötta de 
kommuner som av ekonomiska skäl har svårt att delta i dessa samarbeten, 
vilket också kan få konsekvenser för denna verksamhet.79

Debatten kring e-böckerna har sakta förändrats från att gälla kost-
nadsmodellen, som fortsatt visserligen diskuteras men som till viss del 
hamnat i skuggan av diskussionen om urval, eftersom biblioteken pre-
numererar på färdiga paket och inte deltar i urvalet, utan endast har 
möjlighet att i efterhand välja bort enskilda titlar. 

Resonemangen om urvalet av e-böcker påminner i stora delar om de  
resonemang vi tagit del av gällande det gemensamma regionala medie- 
beståndet. Till exempel kan det finnas titlar i e-bokbeståndet som ett 
visst bibliotek avstått att köpa på grund av bristande kvalitet och som 
nu efterfrågas av låntagare som fysisk bok, med motiveringen att den 
finns i beståndet som e-bok. Samma resonemang kan man känna igen 
i frågorna kring regiongemensamt mediebestånd och så kallat flytande 
bestånd. Om ett enskilt bibliotek har en inköpspolicy som bygger på 
att kvalitet skall ses ur användarens perspektiv och därmed köper in 
titlar som inte köps in på andra bibliotek, så finns boken ändå i det  
gemensamma beståndet.  Att på detta sätt inte få göra urvalet till sitt 
eget bibliotek kan upplevas som problematiskt. 

Vad betyder då dessa trender vi tycker oss ha sett i kartläggningen när 
det gäller hur biblioteken arbetar med urval, inköp och förvärv? För- 
utom den så uppenbara förändringen mot ett digitalt medielandskap 
har ett skifte i fokus från bibliotekets samlingar till användaren och den-
nes behov och önskemål varit synlig under en längre tid. Kan en för-

79  ibid.
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ändring i fokus från urval och förvärv av medier till förmedling och/eller 
att ge tillgång (access) till dem nu också vara på väg? Vissa av våra infor-
manters svar tyder på detta. Antingen att bibliotekarien formulerar en 
princip eller ram för urvalet som någon annan aktör genomför, eller att 
biblioteken köper in paket där urvalet är mer eller mindre givet. Tiden 
då bibliotekarierna utifrån sambindningslistor gemensamt diskuterade 
urval av enskilda titlar till bibliotekets samling tycks i vilket fall vara i 
stort sett förbi, generellt sett.  Kan man se ett scenario där biblioteka-
riens roll utvecklas till att bli än mer av navigatör, vägledare och peda-
gog? Resonemanget får viss betydelse för den fortsatta diskussionen 
längre fram i denna rapport. 

Dilemman i samband med urval och förvärv
De eventuella konflikter och problem i arbetet med urval och inköp 
på bibliotek som på något sätt knyter an till de perspektiv och princi-
per som formuleras i IFLA:s/-Unesco:s olika manifest har vi valt att kalla  
dilemman. Det handlar om konfliktpunkter som kan uppstå i förvärvs-
arbetet, eller problemsituationer som har någon form av etisk dimension 
kopplat till frågeställningar och perspektiv som manifesten, men även 
den nya bibliotekslagen, omfattar. Nedan beskrivs och diskuteras några 
sådana situationer utifrån de intervjuade bibliotekariernas berättelser 
och uttalanden indelat i olika teman, manifesten som dokument i sig, 
att ha kontroll eller inte kontroll över urvalet, informationsfriheten och 
dess gränser, frågan om censur, samt kvalitetsfrågan.

Biblioteken och IFLA:s/Unesco:s manifest
De frågor som manifesten tar upp är på många sätt ständigt närvarande 
i det vardagliga biblioteksarbetet, men ett aktivt förhållningsätt till själva  
manifesten som sådana tycks saknas på många bibliotek. En direkt 
fråga i studiens intervjuer om relationen till manifesten gav högst varie-
rande svar, men genomgående beskriver informanterna förhållandet 
till dessa dokument som distanserat och för högskolebiblioteken när-
mast icke-existerande, och detta oavsett om den vi talat med person- 
ligen hyser intresse för manifestens perspektiv och frågeställningar eller 
inte. På frågan om manifesten är levande dokument i vardagen svarar 
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till exempel en folkbibliotekarie: Nej, nej absolut inte ännu, men de bör 
verkligen komma in tycker jag.80 En annan folkbibliotekarie säger:

Jag kan ärligt säga väldigt lite.  Man har ju läst Unesco:s manifest en 
gång i tiden, men det är inte så att jag tittar på det varje vecka och 
försöker påminna mig om vad de innehåller.81

En skolbibliotekarie i studien menar för sin del att:

Vi har dem med i vår handlingsplan/…/sen är det inte någonting 
som man sitter och har framför sig i det dagliga arbetet, men de lig-
ger någonstans som någon slags ryggrad/…/Och det är klart att det 
är en väldig fördel att ha de här biblioteksmanifesten, om man någon 
gång känner att man inte vet vad man gör kan man gå tillbaka dit.82

En representant från ett högskolebibliotek uttrycker sig på följande vis 
angående manifestens betydelse för det egna biblioteket:

Manifesten är ju viktiga i sitt sammanhang/…/men när det väl kom-
mer till det som är viktigt för oss så blir det de dokument som reg-
lerar vår verksamhet här lokalt som vi utgår ifrån och inte så mycket 
Unesco:s biblioteksmanifest. Så är nog den krassa verkligheten.83

En annan universitetsbibliotekarie undrar till och med över vilka doku-
ment vi egentligen talar om i intervjun, för henne är IFLA:s  internatio-
nella manifest närmast okända.84

De som uttrycker sig uppskattande och positivt kring manifestens bety-
delse för biblioteksverksamhet, gör då detta på ett relativt hypotetiskt 
sätt, genom att beskriva vikten av att det trots allt finns normerande 
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dokument även på internationell nivå, som en gemensam grund att 
stå på för framförallt folkbiblioteken. En informant uttrycker också en 
stor glädje över den samlade nyöversättningen på ett mer konkret sätt 
kopplat till verksamheten i det egna biblioteket: 

Jag känner att jag är jätteglad över att de här [manifesten] har över-
satts och att de finns i den här formen, och nu har jag inte lusläst från 
pärm till pärm, men jag tänker ändå att i folkbiblioteksmanifestet, och 
det mångkulturella också… där gör vi redan mycket av det som står 
och därför vill jag gärna att vi ska jobba ännu mer med dem.85

Om intervjuerna som helhet ger en bild av att manifesten närmast ut-
gör pappersprodukter i bibliotekens vardag så uttrycker medieplanerna 
delvis något annat. Som föregående kapitel har visat förekommer det 
i medieplanerna explicita, men framför allt implicita hänvisningar och 
kopplingar till formuleringar i främst folkbiblioteksmanifestet. Detta 
ger sammantaget en något komplex bild, som vi inte självklart tolkar 
på det ena eller andra sättet. Majoriteten av informanterna uttrycker en 
positiv värdering av manifesten, och då framför allt folk- och skolbib-
lioteksmanifesten, och lyfter fram betydelsen av att de existerar, dock 
relateras det inte till dem konkret i den egna vardagliga verksamheten. 
Skrivande av en medieplan eller policy kan aktualisera olika styrdoku-
ment som lagstiftning och manifest. De formuleringar som cirkulerar 
kan bli användbara, men innebär detta en verklig implementering av 
de perspektiv som manifesten formulerar sig kring? Föregås det av en 
medveten diskussion och strategi? 

Flera av de intervjuade bibliotekarierna lyfter också fram svårigheten 
att använda dokument som folkbiblioteksmanifestet som vägledning 
i vardagsarbetet utifrån bristen på konkretisering i denna typ av text. 
För att de skall bli levande dokument krävs samtal om de frågor som 
manifesten berör. De kan också läsas och tolkas på olika sätt. För om 
skrivningar i till exempel ett manifest inte bara skall bli fina, men i prak-
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tiken meningslösa ord, behöver de formuleras så att de kan motsägas, 
som en av de intervjuade bibliotekarierna uttrycker det. Först då kan 
de få mening i bibliotekens praktik. En annan av bibliotekarierna lyfter 
särskilt upp samtalets betydelse:

…för att vi ändå ska kunna ha en gemensam utgångspunkt i dem be-
höver samtal föras/…/ Det kan ju vara ett personligt ställningstagande 
som har varit bakgrunden till att man överhuvudtaget har valt profes-
sionen bibliotekarie, så det hänger väldigt nära samman, och då är 
läsningen av texterna… jag tror det skulle kunna se väldigt olika ut.86

Även om informanterna inte säger sig relatera till manifesten daglig-
dags, så kan naturligtvis bibliotekens praktik, liksom medieplanerna,  
sägas omfatta en rad situationer och frågeställningar som berör  
manifestens perspektiv. Den fortsatta framställningen i kapitlet  
beskriver detta ur lite olika synvinklar. De svar vi fått vittnar om att det 
hos bibliotekarier finns både osäkerhet och tveksamheter inför princip- 
frågor rörande urval, inköp, förvärv och bestånd kopplat till sådant 
som informationsfrihet, allsidighet, kvalitet och censur, men också 
högst genomtänkta förhållningssätt. 

Att ha kontroll eller inte kontroll över mediebeståndet
En grundläggande fråga rörande förvärv av medier på bibliotek hand-
lar om kontrollen över urvalet och hur den utövas mot bakgrund av 
de förändringar i det konkreta mediearbetet som har beskrivits i före-
gående kapitel. Är det fortfarande bibliotekarierna som kan sägas ha 
denna kontroll och hur ser den i så fall ut? Och är den önskvärd och/ 
eller nödvändig? På vilket sätt relaterar kontroll över förvärvet till tren-
den mot en allt starkare användarstyrning som framkommit i studien 
och sådant som PDA och förvärv av eletroniska medier i paketlösningar? 
Svaren på sådana frågor kan variera mellan olika bibliotek, men också i 
en och samma intervju kan en motsägelsefullhet uttryckas kring frågan 
om önskvärdheten av kontroll över inköp och urval. Till syvende och 
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sist handlar det kanske om att kunna ha tydligt inflytande och påverkan 
över förvärvet och därmed beståndet som helhet på sitt bibliotek, för 
att kunna ta ansvar för det, utan att för den skull ha kontroll över varje 
enskild inköpt titel, men även i detta kan det finnas tvetydiga känslor 
och motsägelsefulla resonemang. Ett exempel på det gäller önskemål 
om att kunna välja till eller från titlar i e-bokspaket från ELib. En av bib-
liotekarierna från ett bibliotek som infört profilinköp för resonemang 
kring upplevelsen av brist på inflytande över urvalet när det gäller  
e-bokspaketen:

När vi har profilinköpt så gör vi ändå urvalet, vi talar om vilken typ av 
böcker det är vi vill ha, men med eLib, där köper vi en produkt. Vi kan 
inte påverka ett ögonblick. Däremot säger man nu att vi skall kunna 
välja vilka titlar vi vill ha, och det tycker jag är bra/…/Jag tycker det 
är väldigt bra att vi själva får fundera över hur vi skall göra urvalet av 
e-böcker/…/ För idag kan vi inte styra någonting utan vi köper så att 
säga ett paket. Take it or leave it.87

En annan informant på ett bibliotek med profilinköp menar att arbetet 
med profil främst är en effektivisering och att de i princip kan köpa in 
all skönlitteratur som ges ut i Sverige. Ändå beskrivs arbetet med profi-
lerna som en ständig dialog, med leverantören vad gäller antalet titlar 
och så vidare i relation till eventuella särskilda målgruppssatsningar, 
men också med andra delar i biblioteksarbetet såsom förmedlings- 
ledet till användarna. Detta kan ses som en metod att behålla kontroll 
och inflytande:

Det är ju ett ständigt pågående samtal egentligen utifrån – det här 
tänker vi, säger man från vår leverantör och så säger vi – ja, det ser 
bra ut, kanske lite mer där eller lite mindre där och så tillbaka/…/ Sen 
ska vi i år försöka stärka [de gemensamma diskussionerna] genom att 
ha tydligare samtal mellan de enheter som jobbar förmedlande och 
de som jobbar med förvärvet, för att ha lite tydligare koppling.88
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På universitetsbiblioteken tycks det generellt mindre problematiskt att 
det i e-paketen kan slinka igenom någon mindre kvalificerad titel, kan-
ske beroende på att tilliten till att användarna på dessa bibliotek själva 
kan göra bedömningen av enskilda titlars och texters relevans är hög, 
liksom att problemet med att någon enstaka mindre relevant titel slin-
ker med i det stora hela inte ses som så graverande i sammanhanget. 
Dock, även på forskningsbibliotek kan ifrågasättanden uppstå gällande 
innehållet i e-paketen:

Det är också därför som vi skriver som vi gör i medieplanen, att vi 
inte har kontroll över paketet när vi väl har köpt det/…/Där förväntar 
man sig också att man kan få den frågan, varför har ni den här? Det 
har också hänt på andra arbetsplatser där jag har varit. Man har blivit 
ifrågasatt. Varför har ni ICA-kuriren? 89

Samma informant som reflekterar kring att paketinköp av tidskrifter kan 
medföra att egentligen ej önskvärda titlar slinker med lyfter också fram 
ett annat problem med övergången till i huvudsak elektroniska medier, 
att de fortfarande kan sägas ha en jämförelsevis flyktig natur. Plötsligt 
kan en enskild elektronisk titel inte längre finnas med i ett paket på 
grund av sådant som förlorande rättigheter eller ”ompaketerade pro-
duktportföljer”, något som också det påverkar graden av kontroll över 
beståndet.  Detta betraktas dock av informanten som ett praktiskt pro-
blem kopplat till tillgängligheten för användarna snarare än en princi-
piell urvalsfråga:

En bok står på sin plats, och står den inte på sin plats så är den borta 
eller utlånad, men när någonting försvinner på internet eller mellan 
system, då vet man inte hur man ska hantera det riktigt i dagsläget. 
Och det kan ju vara alltifrån att man har paketavtal där man plötsligt 
drar bort titlar till att man inte får markposter.90
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Ett sammanhang där en viss kontroll över mediebeståndet kan vara extra 
viktigt är skolbiblioteket. Detta då barn och ungdomar i olika ålders-
grupper eventuellt inte kan sägas ha uppnått erforderlig mognad eller 
utvecklad bedömningsförmåga för vilka ämnen som helst, beroende 
på hur de behandlas i enskilda medier. En sådan kontroll behöver då 
inte handla om begränsning av tillgången till något visst medium utan 
snarare om kunskapen om vad man förmedlar till eleverna. Detta för 
att kunna ta ett samtal om innehållet om det upplevs som nödvändigt:

Köper man in någonting som man vet är ett känsligt ämne så bör 
man åtminstone veta att det är ett känsligt ämne, så att man kan titta 
lite grann på hur mycket lånas det och så där. Det kan ju vara bra 
ibland att problematisera vissa saker och prata med en elev om 
olika böcker.91

Sammantaget kan frågan om behov av inflytande och kontroll över ur-
valet av medier ha olika orsaker eller olika syften. Det kan handla om 
att ha och upprätthålla kunskap om det egna beståndet i förmedlings-
arbetet, att kunna välja att inte förvärva sådant som bedöms som irre-
levant för biblioteket utifrån formulerat uppdrag, ett sätt att uppnå och 
garantera en önskvärd bredd, allsidighet eller kvalitet i beståndet, eller 
att avgränsa, säga nej till något. Det kan också handla om en önskan 
att skydda användaren, till exempel om denne är minderårig eller sjuk, 
det sistnämnda kan gälla på sjukhusbibliotek. Ett intressant perspektiv 
framförs i detta sammanhang av en bibliotekarie som menar att över-
gången till profilinköp på deras bibliotek möjligen kan ha inneburit 
ökad bredd och allsidighet i beståndet av skönlitteratur. Detta utifrån 
tanken om att den egna personalen är alltför homogen för att riktigt 
kunna representera användarna, och att det däri finns en risk för omed-
veten blindhet eller snedvridning i inköpen:

Om man tänker sig att vi är en väldigt homogen grupp på biblioteket 
i allmänhet, även om vi är en stor arbetsplats, så kan man kanske tän-
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ka sig att vi ändå har en möjlighet att få ännu lite bättre bredd genom 
att vi har profilerna än om vi inte hade profilerna, eventuellt.92

Detta leder vidare till nästföljande avsnitt, som fördjupar frågeställning-
arna kring informationsfrihet, censur respektive urval, att välja till och att 
välja bort, mångfald- och kvalitetsfrågan.

Informationsfrihet på bibliotek - och dess gränser
Intervjumaterialet till den här studien innehåller många goda och välfor-
mulerade argument för informationsfrihet som princip på bibliotek och 
mot censur i form av att till exempel säga nej till inköpsförslag eller att 
gallra bort något medium med anledning av externa synpunkter, men 
också ett flertal beskrivningar och berättelser om hur upprätthållandet 
av en sådan princip kan hamna i konflikt med målet att inte förmedla 
innehåll som bedöms som rasistiskt, pornografiskt eller alltför vålds- 
inriktat. Sådana fall ”löses” ibland med någon form av kompromiss, man 
fjärrlånar boken i stället för att köpa in, endast ett exemplar av boken 
förvärvas i stället för det normala flertalet, en bok köps in men placeras 
efter ett tag i magasin och så vidare. Att samtala med låntagaren om ett 
visst innehåll är likaså en användbar metod på till exempel skolbiblio-
tek, om innehållet bedöms som problematiskt. Likaså används samtalet 
som metod även när synpunkter framförs av användare om att ta bort 
något medium på grund av innehållet. Generellt finns ett mycket tyd-
ligt mål och en önskan om att snarare säga ja än nej till önskemål som 
bedöms vara på gränsen till det acceptabla, och nej till begäran om att 
gallra bort något medium på grund av dess ämnesinnehåll. Berättel-
serna om dilemman och konfliktsituationer i dessa urvalsfrågor vittnar 
ändå om hur svårt det ibland kan vara att göra bedömningar i dylika 
frågor, och en både prövande och omprövande hållning, ”gjorde vi rätt 
här”, beskrivs av de intervjuade bibliotekarierna. 

Det varierar också hur informanterna betraktar hela frågeställningen 
om informationsfrihet på bibliotek och hur konfliktfylld man bedömer 

92  Intervju 18



76 ”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument

att frågor om urval och förvärv är. Det finns i studien bibliotekarier som 
menar att biblioteket de arbetar på aldrig har fått något inköpsförslag 
på något ”spektakulärt” eller kontroversiellt.93 Storstad/mindre ort kan 
vara en faktor som påverkar bedömningen av hur brännande frågorna  
upplevs, givet att man i storstad kan tänkas ha en mer heterogen  
användargrupp, eller närheten till arbetet på ”golvet”, hur ofta man  
faktiskt själv som bibliotekarie ställs inför situationer rörande synpunkter  
på urval. Frågor om informationsfrihet i förvärvet är också typiskt sett 
något som uppstår främst på folk- och skolbibliotek. Universitetsbib-
lioteket skall ju med sitt bestånd serva en mer specifik verksamhet,  
undervisning och forskning, där bedömningen av eventuella etiska fråge- 
ställningar och problem förväntas ske i annan instans än på biblioteket,  
samt att forskning i princip kan ske också på mycket kontroversiellt  
material. Dilemmat för bibliotekarierna på dessa bibliotek skulle snarare 
då hypotetiskt kunna uppstå om universitetet till exempel skulle starta  
forskning på något som går helt stick i stäv med de egna personliga  
värderingarna.94

Informationsfrihet på biblioteket tolkas av informanterna i vår studie 
som att ha vidast möjliga ramar vad gäller förvärv, urval och inköp av 
medier, att medvetet försöka uppnå bredd och allsidighet i beståndet  
vad gäller perspektiv och åsikter, att inte säga nej till något enskilt  
inköpsförslag och att inte plocka bort eller gallra något material på 
grund av innehåll, även när klagomål och kritik framförs från användarna, 
förutom om något material av ålder har blivit helt inaktuellt eller förlegat  
och ingår i den ordinarie gallringen, och förutsatt att man är på ett bib-
liotek utan bevarandeansvar.

Argumenten för en sådan hållning där principen om informationsfrihet 
har företräde kan vara av lite olika typ. Några exempel som formuleras 
av informanterna är:

93  Intervju 6
94  Intervju 11
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•	 Biblioteket skall utgöra en neutral arena där man som besökare 
ska kunna finna olika typer material och ta del av det som debat-
teras för att själv ha möjlighet att bilda sig en uppfattning. 

•	 Att olika perspektiv och en bredd i åsikter och ställningstagan-
den finns representerade är i sig en del i biblotekets demokra-
tiska uppdrag.

•	 Biblioteket som institution kan inte lägga världen till rätta för  
användarna och endast innehålla ”rätt” material, det ingår inte 
heller i bibliotekets samhällsuppdrag.

•	 Att börja ta bort material utifrån externa synpunkter, oavsett  
varifrån dessa kommer och vad det handlar om, gör något med 
bibliotekets självständighet – det är av princip fel utgångspunkt 
för eventuell gallring.

•	 En vilja att säga ja snarare än nej generellt och som princip när 
det gäller inköp och förvärv.

•	 Att gallra bort kan vara historierevisionism, allt material speglar 
sin tid och var sant i någon mening utifrån sin tids värderingar 
och synsätt. 

Några exempel på hur dessa argument konkret uttrycks i intervjuerna 
följer här. Biblioteket kan för det första ses som en arena där använda-
ren ska kunna ta del av vitt skilda åsikter oavsett perspektiv:

Att faktiskt erbjuda alternativa berättelser om världen, om demokra-
tin, om det politiska, om det samhälleliga. Alltså, att se till att man har 
ett bra urval så att människor kan ta del i vad som diskuteras/…/Vilket 
mod krävs för att stå emot och våga säga att det här är en plats där vi 
faktiskt ska kunna ha olika åsikter?/…/Jag tycker ju att människor ska 
få ta ställning själva, och det är väldigt viktigt. Vi har ju till exempel 
scientologerna, de står ju exempelvis i hyllan därute.95

95  Intervju 19
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Det finns en möjlighet att ta radikal ställning för allsidighet och informa-
tionsfrihet i bibliotekets utbud, även där innehållet kan skava ordent-
ligt. Likaså att stå emot om och när synpunkter uppstår kring innehållet 
i något medium, att hålla fast vid bibliotekets självständighet i beslut 
om beståndet, även ner på titelnivå om diskussionen uppstår på den 
nivån:

Att stå ut med att världen inte är komplett, världen är inte bara vacker, 
och det ska på något vis biblioteken spegla också. Vi ska inte vara en 
tillrättalagd bild av verkligheten/…/Våga ha lite bredd och spets 
i beståndet. Samhällets värderingar förändras ju också. Har man 
jobbat länge så ser man det ganska tydligt. Även Nestius bok gavs 
ju ut en gång i tiden.96 Och den hade ett helt annat syfte än det som 
vi nu gallrar den för.97

Och vidare:

Så ambitionen i inköp är att vara så öppen som möjligt. Men att sen 
plocka bort därför att någon uppfattar det som kränkande, det är 
någonting annat. Då är man mer, ja hur ska jag säga? Det gör någon-
ting med självständigheten, som ju är relativ förstås även i förutsätt-
ningarna, men det gör ytterligare någonting i den./…/sen kan det 
alltid finnas någon som kan känna sig kränkt eller besvärad eller så 
av någon bok, och det kan man ha stor förståelse för, samtidigt som 
man inte gallrar på de premisserna.98

En skolbibliotekarie menar att det för deras del är helt lönlöst att för-
söka begränsa tillgången till material i biblioteket:

/…/vi kan inte filtrera bort all den där informationen, de hittar på
 nätet ändå, så då tänker vi att vi gör dem en björntjänst, så vi väljer 

96  Nestius, Hans (1982). I last och lust – sexuella bilder förr och nu. Stockholm: Prisma i   
 samarbete med Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU)

97  Intervju 16
98  Intervju 16
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att fokusera på att skapa medvetenhet och att hitta strategier för att 
kolla upp saker och ting.99

En av de intervjuade bibliotekarierna för ett längre resonemang om 
vikten av att dels utgöra en arena där besökarna kan hitta även kon-
troversiellt material för att själv kunna bilda sig en uppfattning om nå-
got ämne, dels att man i biblioteksarbetet gärna kan skilja tydligare på  
förvärv och förmedling när det gäller mediernas ämnesinnehåll. Resone- 
manget kan jämföras med skolbibliotekariens strategier och fokus  
på samtal om innehåll i olika medier. Det aktuella biblioteket vill också  
försöka hålla fast vid principen om att säga ja snarare än nej när det 
gäller medieförvärv:

Det är ju det här ja:et som vi säger att vi ska ha. Alltså, vad är grunden 
i det vi gör? Grunden är att tillgängliggöra, och då kan det vara så att 
även medier med ett innehåll som är kontroversiellt är lika viktigt att 
ha som det som ingen har någon åsikt om, om ni förstår hur jag  
menar. Vi har tryckfrihet i Sverige, vi har åsiktsfrihet, och vi ser det som 
att biblioteket är platsen dit du kan komma och ta del av många olika 
åsikter, för att på ett kvalificerat sätt kunna bilda dig en egen uppfatt-
ning/…/ Sen på ett bibliotek så jobbar vi också med förmedling, och 
i förmedlingsarbetet tycker jag att man kan ta helt andra kliv om det 
är så att man vill säga någonting speciellt. Men i själva förvärvsarbetet 
tycker jag det här med att säga ja i hög utsträckning är viktigt.100

Att upprätthålla principen om vidast möjliga informationsfrihet på det 
egna biblioteket är som nämnts ovan inte alltid lätt. Särskilt inte som 
framförallt arbetet mot främlingsfientlighet och rasism kan känns minst 
lika viktigt för många bibliotekarier, samt att agera så inkluderande som 
möjligt i bibliotekets verksamhet. I intervjuerna beskrivs diskussioner 
inom personalen när det gäller olika tveksamma förvärv, där tvivlet 
dock oftast uppstått när resultatet i något fall har blivit ett nej, till exem-

99  Intervju 10
100  Intervju 18
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pel där innehållet i en viss barnbok bedömdes kunna vara på gränsen 
till olagligt, eller där innehållet bedömts vara mycket främlingsfient-
ligt. Ett talade exempel från ett folkbibliotek handlar om en debattbok 
om invandring och Sverige som ett mångkulturellt samhälle skriven av 
pseudonymen Julia Caesar101 som kom ut för några år sedan. Exemplet 
illustrerar både dilemmat i att förvärva något som bedöms ha ett ämnes- 
innehåll man egentligen inte vill förmedla på det egna biblioteket, och 
den självreflektion som bibliotekspersonalen gör, liksom kompromissen 
i hanteringen av boken när den väl köptes in, men sen försvann från 
hyllan:

Det här var en låntagare som inte riktigt ville godta att vi inte köpte 
in den [den aktuella boken] av det skälet att vi tyckte att den inte höll 
måttet. Då fick vi ha en diskussion om det, vi fick fundera lite över vår 
allsidighet – har vi litteratur som tar upp båda delarna utav det här 
perspektivet i den här frågan? Och då bestämde vi faktiskt att köpa in 
den ändå. En kollega fick läsa igenom den och kunde inte säga riktigt 
om den var hets mot folkgrupp, även om det var en ganska illa upp-
byggt resonemang i den så kan man inte betrakta den som en olag-
lig utsaga, vi insåg att vi köper in den trots allt. Låntagaren var nöjd 
med det och lämnade tillbaka den, och sen försvann den ifrån hyllan. 
I det läget bestämde vi att vi ersätter den inte med någon ny/…/
ibland är det ju så med böcker som förkommer.102

En annan bibliotekarie på ett folkbibliotek känner vid intervjutillfället 
sig tveksam kring agerandet och beslutet i samband med en liknande 
debattbok som ovan med titeln ”Invandring och mörkläggning”103 som 
de inte förvärvat på det aktuella biblioteket och som de inte heller vill 
fjärrlåna, och där klagomål inkommit om detta:

101  Caesar, Julia (2010). Världsmästarna: när Sverige blev mångkulturellt,  
 [1. uppl.] Visby: Nomen

102  Intervju 17
103  Arnstberg, Karl-Olov (2013). Invandring och mörkläggning - en saklig rapport från  

 en   förryckt tid. Skärholmen: Debattförlaget
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/…/det skulle kännas väldigt märkligt, att vi köper inte in den, men 
vi lånar in den, men man förstår ju ändå att det är ganska komplext 
eftersom vi inte vill köpa den här Invandring och mörkläggning, och 
vi har ju flera skäl/…/ Jag vet inte, vi har lite svårt att…det känns som 
om vi måste läsa boken för att kunna svara på det här klagomålet 
ordentligt. Så där har vi nog gjort en lite grund bedömning, kan jag 
nog känna.104

Att fjärrlåna en bok i stället för att köpa in den är annars ett förekom-
mande sätt att kompromissa och tillmötesgå låntagarens önskemål när 
inköpsförslag kommer in på boktitlar som biblioteket egentligen inte 
vill ha på sina egna hyllor:

Man kan ju välja att fjärrlåna in någonting i stället för att köpa in det. 
I vissa fall kanske vi får gå runt problemet på det viset. Okej, det här 
kanske inte är en bok som vi ser att vi har på våra hyllor sen, men den 
här eleven ska läsa den oavsett anledning nu.105

På ett annat bibliotek uppstod diskussioner kring en bok om kung Carl 
Gustaf106 utifrån att den av vissa skribenter sades innehålla mycket av 
ren spekulation av tvivelaktig halt. Samtidigt var den efterfrågad på 
biblioteket. I det fallet köpte biblioteket in endast ett exemplar för att 
ändå tillhandahålla boken:

Om man vill läsa någonting för att själv bilda sig en uppfattning i stäl-
let för att gå på andras ord och recensioner är det ju väldigt svårt om 
man inte har möjlighet att låna boken i fråga på bibliotek/…/ Men vi 
försöker ta det från fall till fall och hitta en bra balans där.107

104  Intervju 8
105  Intervju 10
106  Sjöberg, Thomas, Rauscher, Deanne & Meyer, Tove (2010).  

 Carl XVI Gustaf - den motvillige monarken. Stockholm: Lind & Co
107  Intervju 12
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Skall ett inköp vara försvarbart ekonomiskt måste potentiellt mer än en 
person kunna ha intresse för mediet i fråga. Folkbibliotek kan bland 
annat av det skälet avstå och säga nej till att köpa in alltför avancerad  
eller specialiserad forskningslitteratur eller studentlitteratur då det 
främst kan sägas tillhöra universitets- och högskolebibliotekens ansvar. 
Kurslitteratur kopplat till studier på Komvux kan utgöra ett särskilt pro-
blem, då studenter på olika nivåer i allt högre grad använder sitt folk-
bibliotek för studier, en trend som många bibliotek har erfarenhet av.

Ett exempel på eventuellt olagligt material som tas upp i intervjumate-
rialet är en barnbok som skulle ha handlat om hur man odlar marijuana 
på ett icke problematiserande sätt, utifrån att innehav av dylik drog är 
olagligt i Sverige.108 Dock, att något faller in under någon lagstiftning är 
kanske inte heller alltid en gränsdragning som fungerar. En biblioteka-
rie resonerar kring detta utifrån det faktum att de på hennes bibliotek 
har beslutat att det som strider mot svensk lag inte skall köpas in:

Om man ser det i ett globalt perspektiv så, lagstiftning kanske inte 
räcker? Det kanske inte är tillräckligt egentligen för att plocka ner en 
bok. Det beror ju på hur lagstiftningen ser ut.109

Ett av de känsligaste exemplen på etiskt dilemma som lyfts fram i stu-
diens intervjuer, men också ett av de starkaste argumenten för informa-
tionsfrihet som förs fram i vårt material, handlar om en fotobok av en 
känd konstnär med bilder på bland annat konstnärens barn gestaltade 
nakna med en för vissa kännbar underton. Under en period märkte per-
sonalen på ett visst bibliotek att just dessa bilder skars ut ur böckerna 
och försvann. Detta hände flertal gånger i nya exemplar som köptes in 
efterhand. Biblioteket fortsatte att ha den aktuella boken och i inter-
vjun formulerar bibliotekarien i sammanhanget sin ståndpunkt på ett 
mycket kraftfullt sätt:

108  Intervju 18
109  Intervju 16
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Vi fortsatte att ha den [den aktuella fotoboken ] Alltså, ett bibliotek 
befinner sig i en värld /…/ och saker och ting finns i det här samhället 
och frågan är då – gör vi någonting bättre eller sämre i helheten genom 
att ha mediet när du ändå kan få tag på det någon annanstans? När vi 
börjar ta bort, vad gör vi då och vad blir vi då? Om vi säger att vi väljer 
till och vi säger också till omgivningen – hjälp oss att hjälpa till, alltså 
välja till, då bygger vi någonting tillsammans, en tillgänglighet av allt 
möjligt. Men om vi börjar välja ifrån, eller om vi säger att ni kan välja 
ifrån, vi tar bort det ni inte vill ska finnas i det här gemensamt ägda, 
då upplever jag ändå att vi är på en farligare väg. Jag kan inte komma 
fram till någonting annat. Men det är inte lätt, det är det inte.110

Frågan om censur på bibliotek
Begreppet censur kan skapa huvudbry och ibland oklarhet i kommu-
nikationen om de frågor som den här rapporten behandlar. Detta är 
i sig inte konstigt mot bakgrund av att begreppet är mångtydigt med 
både en formell definition kopplat till lagstiftning såsom Tryckfrihets- 
förordningen och en mer vardaglig betydelse och användning i  
formuleringar som att ”censurera sig själv” och liknande. På samhälls-
nivå är det också möjligt att tala om en mer ”hård” censur i form av 
myndigheters förhandsgranskande av information och en ”mjukare” 
mer subtil sådan som kan gå ut på att göra utgivna verk svårtillgäng-
liga på olika sätt.111 Med den juridiska betydelsen och begreppets 
mångtydiga laddning kan det vara svårt att tala om censur kopplat till 
bibliotek, för vem vill sägas utöva censur gällande sitt bestånd? Utifrån 
detta kan man fundera på hur väl censurbegreppet egentligen fungerar 
för diskussioner kring hur och när bibliotek sätter gränser för sitt förvärv 
och bestånd. Detta är dock naturligtvis en värderingsfråga.

I studien uppvisar informanterna ett brett spektrum vad gäller förhåll-
ningssätt till och syn på begreppet. Att koppla det mer till det rättsliga 

110  Intervju 18
111  Om detta skriver bland annat Torbjörn Elensky i en artikel i Svenska Dagbladet  

 Kultur 2012-10-10 med rubriken ”Hårfin gräns mellan ansvar och censur”.
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och en centralmakts utövande av kontroll av informationsflöden i ett 
visst land är en typ av hållning:

Censur handlar ju om ett statligt ingripande i informationsfriheten 
för medborgare, jag tänker att censur är väl det som händer i 
Turkiet nu, att man stänger av sociala medier/…/Att staten aktivt 
hindrar medborgarna från tillgång till viss information eller vissa 
informationskanaler/…/112

Att man kan ha olika syn på ifall biblioteket utövar censur eller inte är en 
självklarhet för bibliotekarier, den spänningen lever de med, om inte 
dagligdags så varje gång synpunkter på förvärv och bestånd uppkom-
mer. Flera informanter i vår studie ifrågasätter dock huruvida åtminstone 
folkbibliotek kan sägas utöva censur ifall de väljer att inte köpa in ett 
visst material, åtminstone utifrån den rättsliga definitionen av begrep-
pet. Urval kan upplevas som ett mer lämpligt begrepp, och även mer 
positivt, kopplat till tankar om bibliotekets samhällsuppdrag:

Censur är ett dumt ord, för det handlar det egentligen inte om, cen-
sur är ju egentligen att förhindra att en text eller någonting ges ut. 
Det är ju statens sätt att förhindra att./…/. Så vad vi gör, det är ett ur-
val, och det är klart att en och annan låntagare skulle kunna definiera 
det som censur.113

Jag tror att det är väldigt dumt att prata om censur på bibliotek, för 
det känns som om man spär på den här bilden att vi ska ha allt, och 
har vi inte allt så har vi censurerat vissa bitar, utan att mer prata om 
att vi har ett urval utifrån vårt uppdrag och våra värderingar och våra 
besökare.114

Andra informanter i studien kan medge att de nog kan närma sig någon  
form av censur på sitt bibliotek, ifall avgränsningen görs utifrån ett  

112  Intervju 7
113  Intervju 17
114  Intervju 8
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legitimt syfte, utifrån ett formulerat mål om att till exempel sätta en 
gräns för främlingsfientligt material:

Vi har en mångkulturell skola till exempel, vi har väldigt många olika 
nationaliteter. Det är ju viktigt att det inte förekommer främlingsfient-
lighet./…/Så om någonting skulle censureras så är det något som 
ger fritt utlopp för den typen av åsiktsyttringar. Återigen så är det  
här väldigt svårt, det är grå zoner/…/Men det finns också en gräns 
någonstans.115

En bibliotekarie i chefsposition berättar att det på hennes bibliotek har 
förekommit att någon titel har plockas bort när besökare reagerat på 
innehållet, men detta har då gjorts så att säga i förbifarten utan någon 
egentlig diskussion, något som vår informant är tveksam till:

Jag bollade lite med de som köper in skönlitteratur vuxen om de hade 
stött på de här problemen. Då hade de plockat bort, jag kommer inte 
ihåg vad det var för titlar, men det var böcker som kan ha fått väldigt 
bra recensioner, och sen var det bilder, teckningar, som var väldigt 
sexuella som allmänheten hade reagerat på och då har de plockat 
bort dem, och det kan jag tänka, ska vi verkligen plocka bort det.116

En bibliotekarie i studien hänvisar direkt till bibliotekets medieplan när 
frågan om censur tas upp: I vår medieplan så står det ju att vi inte ska 
utöva censur.117 En bibliotekschef uttrycker ilska och ett ifrågasättande 
över hur bibliotek eventuellt kan välja att ta bort äldre material på bib-
lioteket utifrån den tidens värderingar:

Denna politiskt korrekta censur när vi raderar rasistiska bilder och 
rasistiska uttalanden. Den verkar från ett överhetsperspektiv där 
den enskilda medborgaren fråntas ett självständigt kritiskt tänkande. 
Så vi är alltså inte rustade att se saker ur ett historiskt perspektiv??118

115  Intervju 10
116  Intervju 13
117  Intervju 18
118  Intervju 15
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Informanter i studien kan alltså vittna om att material i något enstaka 
fall kan plockas bort från hyllorna på grund av innehåll, eller snarast 
klagomål från besökare på visst innehåll utan att det prövas eller disku-
teras särskilt. Ett ifrågasättande över att bibliotek eventuellt kan sägas 
ägna sig åt viss censur återfinns i ett par intervjuer, men flertalet biblio-
tekarier i studien betraktar dock censur som något som främst utövas 
av andra instanser i samhället än biblioteket, om det överhuvudtaget 
utövas. En informant nämner att den mer kommersiella utgivningen av 
medier också kan sägas innebära en form av censur beroende på hur 
man ser på det: en av mina tidigare chefer sa så här när man pratade 
om censur: Ja men censuren sker ju för tusan inte på biblioteken, det 
sker ju på förlagen!119 Att bibliotek gör urval vid förvärv liksom plockar 
bort material, om inte annat i den nödvändiga gallringen, är ofrånkom-
ligt. Utifrån censurbegreppet kan man dock välja att lyfta fram hur detta 
går till, hur välgrundade och diskuterade olika eventuella beslut om urval 
och gallring är. Kan det finnas fog för att säga att en ”tyst” alternativt 
”omedveten” censur sker på våra bibliotek som inte uppmärksammas? 

För universitets- och högskolebiblioteken i vår studie kan frågeställ-
ningen kring censur kännas mer eller mindre konstruerad i samman-
hang kopplade till förvärv. Deras uppdrag handlar om service till ut-
bildning och forskning inom en moderorganisation, där till exempel 
forskning kan ske även på kontroversiellt material. I dessa sammanhang 
sker den etiska prövningen snarare kopplat till själva forskningsprojek-
ten i särskild ordning och inte av biblioteken. Ett intressant exempel 
från ett forskningsbibliotek nämns dock i studien och det handlar om 
det rasbiologiska institutet i Uppsala120, vars efterlämnade material har 
begränsats vad gäller tillgänglighet med anledning av hänsyn till doku-
menterade människors integritet. Detta handlar då om begränsningar 
i spridning av material snarare än förvärv vilket är en viktig skillnad. Att 
det finns olika typer av material som forskningsbibliotek väljer att be-
gränsa spridningen på är dock en emellanåt uppmärksammad fråga, 

119  Intervju 5
120  Statens institut för rasbiologi, verksamt i Uppsala 1922 - 1958.
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något som också sker på ett av biblioteken i vår studie, även av säker-
hetsskäl. Det kan då handla om huruvida man får ta med sig materialet 
hem eller inte. Användningen kan vara begränsad till studier i biblio-
tekets specialläsesalar.121

Att ett universitets- eller högskolebibliotek införskaffar det material och 
de medier som universitetet behöver är således en given sak. Det etis-
ka dilemmat som kan uppstå för bibliotekarierna befinner sig då mer 
på en personlig nivå, huruvida man som enskild bibliotekarie kan tänka 
sig ingå i sammanhanget, något som dock känns lite hypotetiskt för 
informanten som tar upp frågan:

Man får ju verkligen hoppas att den forskning som bedrivs på det 
här lärosätet håller sig inom de ramar som är okej. Det är klart att det 
skulle kunna dyka upp behov som man inte alls, nu bara spånar jag 
fritt här, men hur kul skulle det vara att börja köpa in informations-
resurser kopplade till att etablera kärnvapen? 122

Att representera och arbeta med mångfald på bibliotek
Ett bibliotek i vår studie har formulerat ett mer tydligt och radikalt ställ-
ningstagande i sitt arbete med att skapa både mångfald på sitt bib-
liotek och att säga nej till främlingsfientlighet och rasism. Denna väg 
har då också medfört en skarpare gränsdragning mot vissa medier, där 
man dels har bedömt innehållet som främlingsfientligt/alltför stereo-
typt, dels har tagit beslut om att dessa medier inte skall finnas på de 
egna biblioteken i kommunen, och att man inte heller i konsekvensens 
namn fjärrlånar dessa medier. Det kan bli mycket uppmärksamhet och 
fokus på fall där något bibliotek säger nej till inköp av enskild titel, men 
för bibliotekarierna på just det här biblioteket är det möjligen lika vik-
tigt att lyfta fram det som faktiskt förvärvas och köps in, vad de väljer 
till utifrån det mångspråkiga uppdrag de har. Det arbetar mycket aktivt 
med förvärv av litteratur på en stor mängd olika språk, och har som 

121  Intervju 20
122  Intervju 11
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mål att göra detta i tydlig dialog med sina användargrupper i kommun-
delarna och utifrån inkomna önskemål:

Det handlar om att jobba tillsammans med sitt närområde, att  
diskutera med våra kommuninvånare – hur ser de på olika saker,  
hur kan vi samarbeta med dem för att det ska bli bra, hur kan vi  
tillmötesgå deras behov på olika sätt? 123

Samtidigt kan man inte komma ifrån att det i vissa delar finns en princi-
piell skillnad mellan detta bibliotek och de flesta andra gällande beslut 
i vissa urvalsfrågor, där barnboken om Lilla Hjärtat har varit det mest 
uppmärksammade exemplet. För det aktuella biblioteket handlar det 
om perspektivet att uttryckligen ge användarna tolkningsföreträde när 
det gäller mediebeståndet på biblioteket.  Likaså betraktas inte eventu-
ellt borttagande av någon titel i mediebeståndet som något avgörande 
problem. Det kan helt enkelt förekomma felköp, utifrån okunskap eller 
otillräcklig information om mediets innehåll vid inköpstillfället.124  Inom 
kommunens har det utarbetats en interkulturell handlingsplan, där  
målet är att arbeta normkritiskt i kommunens olika verksamheter. Detta 
perspektiv kan innebära ett ifrågasättande av synsätt och perspektiv 
som oreflekterat kanske tas för givna gällande sådant som identitet, 
könsroller, familjekonstellationer, kultur och så vidare. När det gäller 
exemplet med Lilla Hjärtat valde biblioteket också att explicit gå ut och 
berätta om sitt beslut om boken och motivet bakom detta beslut, ett 
agerande som de var relativt ensamma om. Som bakgrund till beslutet 
om just denna bok fanns en reaktion från användare, liksom det faktum 
att det var en barnbok:

Det är ju inte så att vi går omkring och letar i hyllorna efter stereo-
typer, utan snarare är det väl så att vi reagerar om någon låntagare  
lyfter någonting, gentemot oss, att det här är ett problem /…/och då 
tar vi den situationen då. Sen är det inte givet vad ett beslut på  

123  Intervju 7
124  ibid.
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biblioteket ska bli utan det har vi sagt att vi tar varje bok för sig.125

Just när det gäller de här barnböckerna som vi tog bort så blev det 
en väldigt akut fråga, jag tror vi tänkte att det här var ju direkt krän-
kande och väldigt problematiskt, just för att det var riktat till barn. Vi 
ser lite annorlunda på vuxna tror jag./…/Däremot om man har väldigt 
belastade stereotyper som är kränkande gentemot barn, då blir det 
ett annat problem tycker vi.126

Jag tycker att det viktigaste var att man gav tolkningsföreträde till 
de som blev illa berörda, och inte att man säger att – nej, den är inte 
rasistisk/…/Om någon annan kan berätta hur de upplever det och 
också belägga och visa med bilder hur den här figuren relaterar till 
en tradition, då förstår inte jag vad man har för intresse av att säga att 
– jo, det går. 127

Även om det ovan aktuella biblioteket i princip var det enda biblio-
teket som gick ut offentligt och berättade om beslutet om att ta bort 
barnboken så betyder inte detta att den betraktas som oproblematisk 
hos andra bibliotek. Även ett annat bibliotek i vår studie tog ett aktivt 
beslut om boken, men då att behålla den, vilket inte var ett lätt eller 
okontroversiellt beslut i sammanhanget detta bibliotek befinner sig i. 
Också denna barnbok tycks ha varit föremål för kompromissande i han-
teringen:

Som det här med Lilla Hjärtat… det var ett väldigt centralt fattat 
beslut att vi ska ha Lilla Hjärtat, det ska finnas på våra bibliotek. Sen 
vet jag att det finns bibliotek som liksom gömmer undan den och 
så…man kan inte styra allting, men det kan man ju möta med en 
diskussion/…/För det är klart att det uppstår dilemman i den typen 
av väldigt värdebaserade frågor.128

125  ibid.
126  ibid.
127  Intervju 8
128  Intervju 16
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Det kan dock vara värt att uppmärksamma att skillnaden i synsätt inte 
med nödvändighet behöver ligga i bedömningen av huruvida en 
framställning är stereotyp eller inte, utan det kan snarare handla om 
en nyansskillnad i synen på bibliotekets uppdrag och roll i relation till 
mediebestånd. Om biblioteket med sitt medieutbud betraktas som 
en om möjligt neutral plats som skall spegla samhällets olika sidor, för  
besökaren att ta del av för eget ställningstagande, eller som en plats 
för alla i bemärkelsen att ingen skall behöva känna sig diskriminerad 
eller kränkt i mötet med innehållet eller att man som bibliotek kan ta 
ställning för eller emot något också med mediebeståndet som sådant.

Även om nu det ovan nämnda biblioteket är ett av ytterst få som gått 
ut och berättat offentligt om sina beslut att lyfta bort vissa titlar i sitt 
mediebestånd och att säga nej till vissa inköpsförslag, så är inte dylika 
ställningstaganden främmande inom folkbiblioteksfältet. Möjligheten 
att både säga nej till inköpsförslag och att plocka bort titlar nämns av 
flera informanter i vår studie:

/…/vi har ju aldrig råkat ut för något förslag på någon väldigt spek-
takulärt rasistisk bok eller något sånt, men skulle vi ana och förstå att 
det är en sådan bok, då säger vi ju nej./…/men sen vet man ju inte 
vad som kan gömma sig i en neutral titel. Jag tänker att det skulle ju 
kunna slinka igenom. Men det är klart, får man sedan reda på att det 
är en sådan bok då drar man ju in den.129

Ytterligare en annan informant säger att:

Vi säger ju nej till en del också och det har väl att göra med…vi har 
sagt i det här dokumentet som finns att vi ska inte köpa in böcker 
som har rasistiska, sexistiska eller alltför våldsamma inslag.130

129  Intervju 6
130  Intervju 5
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Båda dessa bibliotekarier på chefsnivå resonerar i sina uttalanden sna-
rast på en hypotetisk nivå, då de samtidigt hävdar att det ytterst sällan 
har uppstått några problem eller dilemman eller konflikter kring inköp 
eller mediebestånd på deras respektive bibliotek. Således är det tvek-
samt om de principiella ställningstagandena i realiteten har prövats. 

Viljan att arbeta inkluderande och för mångfald på det egna folkbib-
lioteket, med ett medieutbud som upplevs som intressant och relevant 
för befintliga och potentiella användare i närområdet, kan självfallet ge 
upphov till svåra frågor om gränser för medieurvalet. Särskilt då om 
intresset för verklig dialog med användarna är ett mål och närområdet 
och målgrupperna är heterogena med invånare med vitt skilda bak-
grunder och erfarenheter, och kanske också åsikter om medieutbudet.  
Så ser det också ut i flera av de kommuner som informanterna i vår 
studie arbetar i. Ytterligare en informant vill i sitt arbete undvika att lyfta 
bort befintliga böcker i beståndet och i stället satsa så mycket som möj-
ligt på dialog:

/…/idag måste vi vara väldigt ödmjuka i diskussionen och försöka ta 
in och förstå varför människor reagerar. Jag menar att saker och ting 
kan finnas kvar [på biblioteket] men jag kanske tänker att vi också 
behöver välja lite hur vi signalerar kring vad vi gör.131

Samma bibliotekarie återger i sin intervju ett mer ingående samtal hon 
haft med en person som framfört kritik mot en annan barnbok i bib-
liotekets bestånd, en bok som leker med relativt grova stereotyper av 
män med annan kulturell bakgrund än svensk [dock lite oklart vilken] 
på ett skämtsamt sätt:

/…/då skrev han till mig och sa att den här boken gör oss väldigt 
ledsna, för det är en bild av en muslimsk man som vi inte känner 
igen. Och istället för att som så många bara slänga boken så tänkte 
jag – intressant, vad betyder det här? Varför engagerar han sig i detta, 

131  Intervju 19
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och vad kan han och vad kan vi göra? Och så bjöd jag in honom/…/
alltså det är väldigt mycket som är spännande i den här boken. Vi pra-
tade om hur det skulle vara om alla skulle komma till mig och säga att 
– du, den här boken vill vi inte ha. /…/Det finns ju massa bra exempel. 
Och jag frågade honom också ganska noga vad han tänkte om den 
här. Och jag har frågat andra ungdomar vad de tänkte om boken och 
de är jätteförvånade, för de tyckte bara att det var en lite knasig bok 
och, de hade inte känt att de blev sårade eller så. Tillsammans hade 
vi en lång spännande diskussion. Boken var helt sliten, så i och för 
sig kunde vi ha slängt den, men vi hade den kvar/…/Inte vet jag om 
vi lärde oss någonting, men vi gjorde klart att vi hade boken för att vi 
tyckte att det var viktigt, men jag gjorde också klart att jag inte vill att 
någon ska känna sig, att vi har material som känns kränkande/…/. Så 
någonstans kanske vi lärde oss något av varandra, hoppas jag.132

Berättelsen utgör ett bra exempel på flera frågeställningar aktuella i 
sammanhanget. Betydelsen av dialog, att mediebestånd och urval på 
våra folkbibliotek verkligen kan engagera, att en författares intention 
och hur den mottas och uppfattas av läsare inte alls behöver samman-
falla, att olika användargrupper kan uppfatta och bedöma ett innehåll 
helt olika, även om de ingår i en grupp med likartad kulturell, etnisk 
eller religiös bakgrund, ingen grupp är homogen vad gäller åsikter och 
ställningstaganden, att intresse och öppenhet och respekt för andra 
ståndpunkter än det egna också kan vara avgörande, att det kan finnas 
en verklig motsättning mellan målet om en principiellt vid definition av 
informationsfriheten på bibliotek och hur människor upplever ämnes-
innehåll i enskilda medier, människors känsla av integritet i mötet med 
ämnesinnehållet. Exemplet kan betraktas som en ”idealisk” dialog- 
situation, något som dels kräver att också användaren som framför  
kritiken är inställd på dialog, dels att man som enskild bibliotekarie kän-
ner och upplever sig ha erfarenheterna, kunskapen och argumenten 
för att kunna ta diskussionen, något som kanske inte alltid är fallet i det 
dagliga biblioteksarbetet.

132  Intervju 19
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I samhällsdebatten de senaste åren och även i våra intervjuer har frå-
gan om mångfald på biblioteken varit en fråga som mest har engage-
rat och berört folk- och skolbibliotek. Potentiellt kan man tänka sig att 
dessa frågor även skulle engagera forskningsbiblioteken, men så tycks 
åtminstone inte i nuläget vara fallet. Frågan kan för dessa bibliotek 
återigen hänga samman med inriktningen på universitetets eller hög-
skolans undervisning och framför allt forskning. Att internationell forsk-
ning globalt publiceras på engelska och att de stora forskningsdata-
baserna såsom Web of Science och så vidare är anglosaxiskt inriktade 
är det givna utgångsläget och det är ingenting som heller ifrågasätts 
eller problematiseras på universitets- och högskolebiblioteken. Dock, 
en förändring i framtiden är inte utesluten:

 Är det något som efterfrågas av era internationella studenter?  
[resurser på andra språk än engelska]

Inte i förhållande till vad det kostar, skulle jag vilja säga. Och än så 
länge är det ju… litteraturförsörjningen väldigt anglosaxisk… i vad 
folk använder. Men vi ser en enorm kunskapsproduktion i Kina till 
exempel/…/vi har företag här i… som har kinesiska intressen. Jag 
frågade bland annat några av institutionerna här som har nära sam-
arbete med industrin, hur bevakar ni forskning och utveckling som 
sker i Asien och Kina? Och det gjorde de inte speciellt aktivt. Och då 
kändes det inte heller som att de skulle vara speciellt mogna för att vi 
skulle skaffa de resurserna.133

En mångfald- och tillgänglighetsfråga som dock på senare år har varit 
mycket aktuell för universitets- och högskolebiblioteken är tillgänglig-
görandet av medier för studenter med funktionsnedsättning. Detta 
arbetar alla forskningsbiblioteken med i vår studie. Den frågan berör 
dock snarare tillgängliggörandet av olika medier och tekniker för detta 
snarare än förvärvsfrågor, varför den ligger lite vid sidan av denna rap-
ports frågeställning. Dock finns sedan 2012 ett internationellt manifest 

133  Intervju 1
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om läsnedsättning, IFLA:s manifest om bibliotekstjänster för personer 
med läsnedsättning.

Begreppet kvalitet 
Om begreppet censur skapar huvudbry så gäller det i än högre uträck-
ning begreppet kvalitet.  ”Hur mäter man skönhet? Hur mäter man det  
goda? I korthet, hur mäter man icke-kvantifierbara värden?” Dessa  
frågor ställer forskaren i företagsekonomi, Lars Strannegård i inledningen 
till antologin Den omätbara kvaliteten134 där flera representanter från 
bland annat kultursektorn resonerar om kvalitetsbegreppet rörande 
olika konstarter. Ingrid Elam beskriver i avsnitten om kvalitet i litteratu-
ren bland annat att kvalitet är beroende av sammanhanget, av tid och 
plats.135 

Att den nya bibliotekslagen inför en paragraf om att bibliotekens utbud  
skall präglas av kvalitet och allsidighet, har satt igång en diskussion på 
svenska bibliotek. Frågan har också engagerat flera deltagare i våra  
intervjuer och rent generellt kan man konstatera att det finns ett önske-
mål om att lagstiftaren definierar vad detta begrepp innebär.  Råder det 
konsensus kring vad litterär kvalitet är? I förarbetet till lagen kan man 
dock läsa:

I propositionen uttrycks att begreppet kvalitet bl.a. innebär att folk-
biblioteken ska göra ett aktivt val baserat på kvalitetskriterier när de 
planerar inköp, upphandlar tjänster eller gallrar i bestånden. 
I begreppet allsidighet ligger också ett krav på neutralitet och att  
utbudet av medier och tjänster inte får styras av politiska, ideologiska 
eller religiösa påtryckningar136.

134  Brülde, Bengt & Strannegård, Lars (2013). Den omätbara kvaliteten. 2:a oförändrade 
 uppl. Lund: Studentlitteratur

135  Elam, Ingrid, Kvalitet i litteraturen, Ingår i: Den omätbara kvaliteten., s. 41-55
136  Bet 2013/14: KrU2, Ny bibliotekslag. Kulturutskottet, Stockholm
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Flera remissvar till lagförslaget påpekar att gemensamma kvalitets-
kriterier bör tas fram. Regeringen svarar i propositionen att man delar 
bedömningen att detta är angeläget. Dock menar man vidare att hur 
det bäst skall gå till är inte en fråga för lagreglering.137 

Vår studie visar på en tämligen pragmatisk inställning till begreppet 
kvalitet. Den visar också att kvalitetsbegreppet uppfattas som mer 
komplext på folk- och skolbibliotek än på universitets- och högskole-
bibliotek. Det är i sammanhanget viktigt att påminna om att det bara 
är folkbiblioteken som enligt lagen omfattas av kravet på allsidighet 
och kvalitet. Att uppfylla uppdragsgivarens uppsatta mål är universi-
tets- och högskolebiblioteks övergripande och prioriterade syfte. Med 
rätt informationsresurser blir det högre kvalitet på både forskning och 
utbildning.  Omvänt måste man på forskningsbiblioteken förlita sig till 
att de personer som står för forskning och utbildning förväntas kunna 
sina ämnen och därmed bör det vara god kvalitet på de inköpsförslag 
till resurser som finns.138 Det faller på sin egen orimlighet att den veten-
skapliga kvalitén skall granskas i varje resurs. I det fallet förlitar man sig 
på förlag som levererar avtalade paket, och på de forskare inom lärosätet 
som bedriver forskning och utbildning. Det kan inte vara biblioteka-
riens roll att ifrågasätta nivån på denna litteratur. Vetenskapssamhället 
bör ha gjort kvalitetskontrollen innan boken hamnar på biblioteket,  
påpekar en av de intervjuade.139 Högskolebiblioteken har också möjlig-
heten att alltid hänvisa till närmsta folkbibliotek angående medier som 
inte finns i beståndet.

Det motsatta förhållandet, det vill säga att folk- och skolbiblioteken 
hänvisar till universitetsbiblioteken förekommer förmodligen i samma 
utsträckning på orter med universitetsbibliotek i närheten, men då av 
andra skäl. Snarare kan då skälet vara att titeln som efterfrågas är för 
smal eller ”svår” för att köpas in till folkbiblioteket. Detsamma gäller 
fjärrlånen från universitetsbiblioteken. I vilken utsträckning man på 

137  Prop. 2012/13:147, s. 22
138  Intervju 11
139  ibid.
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folkbiblioteken använder möjligheten att fjärrlåna istället för att köpa 
in material som man avstått från av kvalitetsskäl kan vi inte utläsa i vår 
studie, men att det förekommer som en av flera möjliga kompromisser 
vid urval har vi konstaterat tidigare i rapporten. 

Inom folk- och skolbiblioteken resoneras det om kvalitetsbegreppet. 
Det finns olika tolkningar av vad begreppet egentligen betyder och 
framförallt vem som har tolkningsföreträde rörande begreppets inne-
börd. Man kan exempelvis bedöma kvalitén på hela beståndet och 
konstatera att det är gott, men samtidigt konstatera att enskilda titlar 
inte håller måttet: 

För mig, när jag försöker tolka kvalitet så är det inte litterär kvalitet 
utan det är kvalitet i betydelsen allsidighet, bredd och tillgång… sen 
tänker jag att kvalitén uppstår i mötet med läsaren.140

Det finns som tidigare nämnts en stor försiktighet när det gäller att säga  
nej till ett inköpsförslag. Denna försiktighet är om möjligt ännu större 
när det gäller att fatta beslut åt låntagare om vad som är god eller  
mindre god litteratur, att säga nej till ett inköpsförslag på grund av  
låg litterär kvalitet. För den som önskar att en bok, tidskrift eller annat  
material skall finnas på biblioteket, har den ett kvalitativt värde för  
individen och det bör biblioteket respektera. Detta verkar vara den  
förhärskande filosofin. Några exempel:

Men att en bok har fått dålig kritik, dåliga recensioner, det är inte ett 
skäl längre för oss att inte köpa in den.141

Jag måste säga här att det här med kvalitetsbegreppet är något vi 
ibland tummar på, men visst, det är ett ganska flexibelt begrepp.142

140  Intervju 16
141  Intervju 12
142  Intervju 17
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Vem har rätt att döma vad som är bra eller dåligt egentligen? Vi kan 
ju tycka, självklart att vissa böcker håller litterär kvalitet, men vi dömer 
inte längre. Läsupplevelsen är olika [för olika personer].143

På frågan om det finns en konflikt mellan efterfrågan och kvalitet så får 
vi bland annat följande svar:

Alltså jag skulle vilja säga att den konflikten är väldigt överdriven, jag 
kan inte riktigt se den.144

Samtidigt kan vi se en skillnad i vad man skulle kunna kalla företagskul-
turen på olika bibliotek. Eftersom kvalitet är så svår att mäta och defi-
niera ser vi tendenser till att det på de enskilda biblioteken utvecklas 
en övre och nedre gräns för vad som inte platsar på grund av bristande 
kvalitet och vad som är för smalt och udda trots att det kan uppfattas ha 
ett högt kvalitetsvärde.  Alltför långa serier nämns vid något bibliotek  
som en nedre gräns, Disney-böcker vid ett annat, de just nu oerhört 
populära serierna om älvor i alla färger och former på ett tredje.  
Obskyra och alltför udda förlag nämns i flera intervjuer. Det är inom 
detta ”spann” som folkbiblioteken arbetar och gränserna skiftar från 
bibliotek till bibliotek och kan resultera i ett outtalat regelverk som  
leder till att bestånden ser olika ut på biblioteken. Hur denna outtalade 
inköpspolicy uppstår kan man fundera över, men oftast är den inte syn-
lig i medieplaner eller andra styrande dokument.  Trots att vi i studien 
fått svaret att det finns sådant som är ”uppenbart” att man inte köper 
in, har vi haft svårt att få konkreta exempel på sådant som faller utanför 
ramen. Vid personalbyte, chefsbyte eller omorganisationer kan denna 
konsensus ifrågasättas och ramarna vidgas eller kanske begränsas. Då 
kan det bränna till i kvalitetsdiskussionen. 

Vi har identifierat två områden där diskussionen om kvalitet blir extra 
intressant. Dels handlar det om huruvida folkbiblioteken verkligen ska 

143  Intervju 13
144  Intervju 16
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överlämna så mycket till sina låntagare när det gäller att bestämma hur 
beståndet skall byggas upp på biblioteket.145 Var skall vi sätta gränsen? 
Skall vi alltid säga ja? Var kommer bibliotekariens professionella kom-
petens in? Det är också intressant att följa resonemangen kring folk-
bibliotekens gemensamma e-boksutbud, levererat av eLib. Angående  
detta utbud menar någon att det finns titlar med låg kvalitet och  
”sådant som vi själva aldrig skulle köpa in”.  I båda fallen återkommer 
den tidigare diskuterade känslan av att tappa kontrollen över beståndet. 
 
Det finns också en skillnad i kvalitetsdiskussionen mellan inköp av barn- 
respektive vuxenlitteratur, där gränserna för vad som köps in är ganska 
mycket större gällande vuxenlitteratur, både faktalitteratur och skön-
litteratur. 

Vi vet ju att den här typen av litteratur efterfrågas av många och då 
gör vi en chansning” [att köpa in boken fast vi anar att den inte har så 
hög kvalitet].146

Tendensen att överlåta åt låntagaren vad som är god kvalitet, alltså  
något subjektivt och inte värdeobjektivt har de senaste åren blivit alltmer  
tydlig även rörande barnlitteraturen, även om vi kan se att åsikterna  
går isär hos de olika informanterna. Ett bibliotek är tydligt med att man 
inte avvisar någon skönlitterär bok av kvalitetsskäl på grund av låg 
språklig kvalitet om efterfrågan finns, och detta gäller även barn- och 
ungdomslitteratur där man helt enkelt definierar kvalitet som det som 
barn vill läsa. Man ger helt enkelt barnen tolkningsföreträde för vad 
som är en bra bok. Kvalitén tolkas utifrån barnens perspektiv. 

Utifrån bokutgivningsperspektivet vittnar flera om den minskade utgiv-
ningen av faktalitteratur för barn, och den allt sämre faktagranskning 
som sker av det som publiceras. Det är svårt att hitta bra faktaböcker 
om aktuella frågor, om olika länder som lämpar sig för barn, vilket i sin 

145  Intervju 15
146  Intervju 17
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tur gör att det blir kvar en del inaktuellt på hyllorna eftersom det är det 
enda som finns i tryckt form. Bruket av internet som faktakälla kan vara 
en av anledningarna till detta, och här efterfrågar skol- och barnbib-
liotekarier fler resurser för att finna det som ligger på rätt nivå för det 
enskilda barnet eller enskilda eleven.  Men också att det skulle finnas 
fler bra kvalitetsgranskade och anpassade resurser för barn på internet. 
Ytterst är det, menar flera av de intervjuade, varken bibliotek, politiker 
eller användare som styr inköpen på folkbibliotek utan de trender som 
sprider sig via olika medier och grupper och som sedan plockas upp 
av bokbranschen.

Det som är problemet är att vi också är underkastade utgivningen så 
att säga.  Och naturligtvis också det faktum att mycket facklitteratur 
inte passerar någon som helst bedömning.147

Trots att begreppet kvalitet är ett svårfångat begrepp tyder vår studie 
på att det finns en stor medvetenhet hos bibliotekarier om vad som 
objektivt kan betraktas som litteratur av god kvalitet. Det finns också 
ett engagemang för att värna om litteraturens plats i samhället och 
att bidra i de lässatsningar som just nu pågår i landet. Behovet av mer 
kompetens inom litteraturförmedling är också något som efterfrågas, 
något som vi kommer in på i nästa kapitel. Det är alltså inte brist på 
”kvalitetsmedvetande” som styr inköpen utan snarast en stor hänsyn till 
och respekt för användarens önskemål. Det kan vara intressant att hålla 
i minnet när diskussioner om kvalitetskriterier i utbud diskuteras i och 
utanför biblioteksvärlden.

147  ibid.
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Bibliotekariens kunskap och kompetens för  
mediestrategiskt arbete

Som vi tidigare nämnt har engagemanget och intresset för bibliotekens 
internationella dokument, med några undantag, varit tämligen svalt 
hos de intervjuade personerna. Däremot har intresset och engage-
manget för den nya bibliotekslagen varit stort. Att de internationella 
dokumenten tidigare inte funnits i en samlad översättning är säkerligen 
något som påverkat huruvida man praktiskt arbetat med dem utifrån 
olika perspektiv.

På frågan om vilka kompetenser som behövs för framtidens mediestra-
tegiska arbete har vi fått många olika svar, men svaren glider ofta över 
från mediestrategiska frågor till krav/önskemål på framtidens biblio-
teksarbete generellt.  Samtidigt ser man i svaren att det framförallt på 
folkbiblioteken finns en ideologisk grund att stå på som till stora delar 
tangerar innehållet i några av dokumenten. Vi har här valt att först pre-
sentera några av de krav/önskemål som kommit fram i dialogen med 
våra informanter vad gäller kunskaper och kompetens hos bibliote- 
karier, därefter presenterar vi en beskrivning av en tänkt ideal medie-
strateg som arbetar med stöd av styrande dokument, så som vi uppfattat  
det utifrån vårt samlade material.

•	 Högskolebibliotekens viktigaste kompetens blir alltmer att förstå, 
behärska och skapa åtkomst, tillgängliggöra, synliggöra och 
kommunicera de mängder, till sin natur ganska osynliga informa-
tionsresurser, som de tillhandahåller via sina databasavtal. Den 
kompetensen finns delvis idag men fler borde ha den, då hög-
skolebiblioteken använder mer än 90 % av sin budget till elektro-
niskt material. Om man ser till personalens arbetsuppgifter så 
ser inte bilden likadan ut. Den övervägande delen av personal-
budgeten går till mediearbetet med tryckt material.
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Alltså det har ju vuxit fram ett helt nytt ekosystem för hur information 
når fram till användaren, som skiljer sig i grunden från hur det var 
tidigare med en fysisk bok eller en fysisk tidskrift. Och att förstå det 
här ekosystemet, att ha en förståelse för de olika systemen, vad som 
händer i de olika systemen, att förstå licensavtalen, att våga kunna 
förhandla kring de här villkoren, att det inte är någonting som är förut-
bestämt från början, det är kompetenser som har blivit allt viktigare. 
Också personliga egenskaper som att man har lättare att hantera  
förändring blir viktigt, därför att det ändrar sig ju hela tiden.148

•	 På folkbiblioteken visar vår studie att det existerar ett stort behov 
av medvetenhet om kunskapsutvecklingen i samhället, om den 
aktuella samhällsdebatten och inte minst skönlitteraturens ställ-
ning i samhället, där även litteraturen som konstform nämns vid 
något tillfälle.149 Det behövs också en förståelse för den ideologi 
som ligger till grund för folkbiblioteksverksamhet, en diskussion 
som bör hållas levande på arbetsplatsen med grundfrågan: vem 
är vi till för? I dagens mångfacetterade samhälle behöver biblio-
teken bemannas av personer med ett normkritiskt perspektiv och 
personer med olika språkkunskaper. Begrepp som inkludering 
och omvärldsbevakning nämns i dessa sammanhang:

Vi är i medborgarnas tjänst.150

En intressant sak är ju var låntagarna får sina önskemål, vad det är 
som styr låntagarnas behov och önskemål/…/ vi har upptäckt att 
(TV-programmet) Go´Kväll t.ex. är väl förmodligen en av de stora 
maktfaktorerna när det gäller vad folk vill ha för litteratur.151

•	 För skolbibliotekarierna ser man ett stort behov av att bibliote-
karien förstår den värld man arbetar i, både styrande dokument 

148  Intervju 1
149  Intervju 3
150  Intervju 15
151  Intervju 17

BiBliotEkariEnS kunSkap och kompEtEnS för mEdiEStratEgiSkt arBEtE



”Vi arbetar i medborgarnas tjänst” En kartläggning av mediestrategiskt arbete på bibliotek utifrån normerande dokument 103

som läroplaner m.m. men även metodik, pedagogik och didak-
tik. Men också en stor kompetens för läsfrämjande arbete, strate-
gier för att uppmuntra till läsning.152

•	 För folk- och skolbibliotek lyfts frågan om litteraturförmedling 
som viktig, kopplat både till ny bibliotekslag och till litteratur-
utredningen153. 

•	 På samtliga bibliotekstyper ser man ett behov av högre peda- 
gogisk kompetens, detta som ett led i ambitionen att tillgänglig-
göra sitt bestånd, både det fysiska och digitala. Även kompetens 
kring publicering och tillgängliggörande av det egna lärosätets 
vetenskapliga material. Behovet av teknisk kompetens ser man 
också som ett gemensamt behov, och då gärna systemveten-
skaplig kunnighet, men också IT-pedagogik. Det nyligen lanse-
rade begreppet medie- och informationskunnighet är lika viktigt 
som läskunnigheten, menar någon.

Att vi skall veta innan de kommer hur jag får den här appen för att få 
in den i min iPad eller iPhone.154

…om jag ser på UB i stort så är det ganska mycket teknisk kompetens 
som vi efterfrågar idag, alltså systemkompetens.155

•	 Flera bibliotek vittnar om att det finns en oro i kåren för de 
förändrade arbetssätt som genomförs. Detta gäller alla biblio-
tekstyper och det finns också beskrivningar om att det stundtals 
har varit förknippat med stor oro när man på olika sätt försöker 
genomföra förändringar i organisationens mediearbete. Den 
traditionella synen på ämnesbevakning har förändrats i takt med 

152  Intervju 10
153  SOU 2012:65 Läsandets kultur.
154  Intervju 11
155  Intervju 4
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att urvalen blir alltmer användarstyrda. En känsla av att ”tappa 
kontrollen över samlingen” infinner sig när allt fler informations-
resurser blir digitala.  Några exempel:

Man vill hålla kvar vid den där tryckta boken, det är det som är biblio-
teket.156

 
Jo, för det som var, att klassificera och ämnesordsindexera en tryckt 
bok och sätta ut den i hyllan det har ersatts av ett tekniskt flöde eller 
av ett elektroniskt flöde och där har vi inte alls många som klarar av 
att koppla ihop de olika systemen och posterna däremellan.157

Mediestrategen
Det empiriska materialet visar också att en ny bild på det mediestrate-
giska arbetet växer fram. Här ger vi en samlad beskrivning av den strate- 
giske medieplaneraren utifrån den dialog vi haft med de intervjuade, 
men också utifrån läsningen av medieplaner.

Den strategiske medieplaneraren arbetar inte i första hand för att skapa 
ett regelverk utan för att nå vissa mål. Dessa är uppsatta i samverkan 
med uppdragsgivare men också i nära dialog med användaren. Den 
strategiske medieplaneraren förstår den ideologiska grund som verk-
samheten vilar på och stöttar sig, i de sammanhang det behövs på de 
lagar, internationella regelverk med mera som kan ligga till grund för 
den egna verksamheten, men först efter att ha översatt dessa styrdoku-
ment till sin egen verksamhet: Vad betyder informationsfrihet för oss? 
Vad menar vi med censur? Har vi klargjort vad vi menar med kvalitet? 
Kan vi göra det? Skall vi överlåta detta till användaren att bedöma? 
Den framtagna mediestrategin skall vara så transparant att användarna 
förstår den och kan hänvisa till den. Då kan användare, bibliotekarie, 
politiker ha ett resonemang kring urvalen på biblioteken. Strategin 
är relevant för befolkningen i den tid vi lever i och överlämnar mer åt 

156  Intervju 11
157  Intervju 11
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medborgarna att ta ställning och bilda sig en egen uppfattning om. 
Strategin värnar om medborgarens rätt till informationsfrihet och med-
borgarens rätt till integritet.

Den traditionella medieplanen som vi i denna studie kallar kartlägg-
ning med cirkulationstal har visat sig vara ett ganska trubbigt instru-
ment som tar lång tid att arbeta fram och som inte alltid används som 
det verktyg som det är tänkt att vara. Av några informanter uppfattas 
det som instrumentellt. Vid stora förändringar av ett bestånd, en flytt 
eller ett nytt bibliotek, eller för att säkerställa kopplingen mellan demo-
grafi och utbud, ser vi att den kan ha en viktig funktion som komple-
ment till strategiska dokument, just för att skapa en ögonblicksbild av 
beståndet som ett underlag för förändring.158 

158  Intervju 12, 16
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Analys och diskussion

I detta avslutande kapitel diskuteras inledningsvis studiens frågeställ-
ningar utifrån ett mer teoretiskt perspektiv utifrån några utvalda texter. 
Syftet är att något fördjupa resonemanget om relationen mellan att välja 
till och att välja bort material på ett bibliotek, samt att undersöka om ett 
begreppspar från den politiska filosofin kan tillföra något i diskussio-
nen. Därefter besvaras explicit studiens formulerade frågeställningar 
och några sammanfattande slutsatser redovisas. Kapitlet och därmed 
hela rapporten avslutas med en skiss över några tänkbara framtids- 
frågor för biblioteken rörande förvärv och mediebestånd. 

Att välja till och att välja ifrån - frihet till och frihet från
En central fråga som kan sägas genomsyra hela den diskussion som 
studien handlar om berör skillnaden mellan urval och censur. Finns det 
någon skillnad och hur kan man i så fall beskriva den? Av föregående 
kapitel framgår att bibliotekariers förhållningssätt till frågeställningen 
varierar, men en gängse uppfattning kan ändå sägas vara att biblio-
tek och bibliotekarier ägnar sig åt urval, utifrån olika grunder, men inte 
censur.

Frågan om bibliotek, urval och censur är lika gammal som biblioteket 
självt och har också behandlats inom den biblioteks- och informations-
vetenskapliga forskningen. En tidig och närmast klassisk text i samman-
hanget utgör artikeln Not Censorship But Selection av Lester Asheim, 
sedermera professor vid bland annat University of Chicago Graduate 
Library School.159 Asheim utgår ifrån just det självklara faktum som de 
flesta bibliotekarier i vår studie hänvisar till, att sådant som ekonomi 
och utrymme om inte annat tvingar bibliotekarier att göra ett urval när 
det gäller inköp och förvärv, men han menar samtidigt att diskussionen 

159  Asheim, Lester (1953). Not Censorship But Selction. Wilson Library Bulletin vol 28,  
pp 63-67. Även publicerad på ALA:s (American Library Association) webbplats  
www.ala.org 
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inte alls kan stanna där. Tvärtom hävdar han att många av de argument 
och skäl som framförs av bibliotekarier som grund för urvalet av medier 
är förvillande lika vad en censurinstans skulle framföra, även om den 
bakomliggande intentionen inte är densamma. Ett visst medium (för 
Asheim främst en bok) kan bedömas som skadligt för samhället eller 
individer, perspektivet, ämnesinnehållet eller författarens syfte kan be-
traktas som oacceptabel, typen av medium inte passande för målgrup-
pen och så vidare. Likväl menar Asheim att det både är och bör vara 
en skillnad mellan urval och censur, men denna skillnad kan inte bara 
konstateras utan vidare diskussion eller med hänvisning till ekonomi, 
utan måste formuleras i en grundläggande princip som särskiljer, eller 
i ett tydligt urskiljbart grundperspektiv. Den särskiljande principen som 
Asheim formulerar är att urval bör grunda sig på en positiv utgångs-
punkt, utifrån målet att hitta skäl till att behålla ett medium snarare än 
att förkasta det, medan censur bygger på ett negativt förhållningssätt, 
att i första hand leta skäl till att förkasta något än motsatsen. 

For the selector, the important thing is to find reasons to keep the 
book. Given such a guiding principle, the selector looks for values, 
for strengths, for virtues which will over shadow minor objections. For 
the censor, on the other hand, the important thing is to find reasons 
to reject the book; his guiding principle leads him to seek out the 
objectionable features, the weaknesses, the possibilities for misinter-
pretation. The positive selector asks what the reaction of a rational 
intelligent adult would be to the content of the work; the censor fears 
for the results on the weak, the warped, and the irrational. The selec-
tor says, if there is anything good in this book let us try to keep it; the 
censor says; if there is anything bad in this book, let us reject it.160

I sin argumentation för denna skillnad i grundhållning mellan den som 
gör urval respektive censurerar tar Asheim ytterligare några steg och 
menar att bibliotekarier i ett positivt urvalsarbete skall verka för och 
skydda möjligheten till läsning och kommunikation - inte skydda läsa-

160  ibid, s. 3-4
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ren från innehållet, verka för att en mångfald av perspektiv och åsikter 
kan framföras – inte begränsa vissa åsikter, att stimulera diskussion och 
till med kontroverser – snarare än att hålla tillbaka och gå på konsensus, 
liksom att en tilltro till läsarens möjligheter att ta till sig och bearbeta 
innehåll utan skydd och begränsning skall vägleda arbetet.

I vår studie kan man finna exempel på en vilja till att följa en dylik positiv 
princip. Flera informanter framhåller tydligt vikten av att hålla fast vid 
ett ”ja” snarare än ”nej” som grundprincip när frågan om något enskilt 
känsligt eller kontroversiellt medium ställs på sin spets. Det är ju det här 
ja:et som vi säger att vi ska ha. Tanken om att biblioteket kan utgöra en 
arena där en verklig mångfald av åsikter och perspektiv återfinns, för 
användaren att ta del av i strävan att hitta fram till ett eget ställnings-
tagande är också synlig och stark bland flertalet bibliotekarier i studien, 
biblioteket är platsen dit du kan komma och ta del av många olika åsik-
ter, för att på ett kvalificerat sätt kunna bilda dig en egen uppfattning, 
liksom att även kontroversiella ståndpunkter kan och bör finnas på bib-
lioteket Vi ska inte vara en tillrättalagd bild av verkligheten.

Allt detta kan vara enkelt att skriva under på i teorin, men i ljuset av  
dagens samhälle och den debatt och diskussion som förs, liksom 
många folkbiblioteks konkreta arbete och målsättningar kan Asheim i 
grunden liberala perspektiv delvis komma till korta. Den beskrivning av 
skillnaden mellan urval och censur han ger kan för vissa te sig förenklad 
och den misslyckas också i att ge något stöd i situationer där en gräns 
kanske ändå av någon anledning behöver dras mot visst material,  
liksom att perspektivet döljer det faktum att det kan finnas andra mot-
stridiga mål och intressen för biblioteken än de som i hans text negativt 
kopplas till censur, till exempel mellan informationsfrihet i betydelsen 
att erbjuda bredast möjliga utbud, och viljan att arbeta mot främlings-
fientlighet och rasism som framkommit i vår studie.

I samhällsdebatten och även inom den politiska teorin, till exempel  
feministisk eller postkolonial teori har den liberala ståndpunkten i  
frågor om bland annat yttrande- och informationsfrihet blivit föremål 
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för kritik i en lång och fortfarande pågående diskussion, som inte kan 
fördjupas här. En del av kritiken går dock i korthet ut på att ett liberalt 
perspektiv kan ha en tendens att i vissa avseenden blunda för strukturell 
ojämlikhet och olikhet vad gäller resurser och möjligheter människor 
och grupper emellan. Människor kanske inte har lika villkor eller likvärdig  
förmåga att ta tillvara resurser, även om objektivt sett möjligheter  
erbjuds. Hindren kan ligga mycket djupare än så. Det kan alltså finnas 
anledning för bibliotek att problematisera vilka användarna är, något 
som naturligtvis också görs i hög grad. Diskriminerande strukturer och 
föreställningar kan genomsyra hela vår tankevärld, liksom våra föreställ-
ningar om oss själva, vilket är något som ett bibliotek kan vilja arbeta 
mot. Det är i alla fall en uttalad önskan av flera i studien medverkande 
bibliotek, allra tydligast på biblioteket som uttrycker en normkritisk 
utgångspunkt i sitt arbete. Detta förutom de sociala och ekonomiska 
skillnader som kan finnas mellan människor och grupper, något som 
åtminstone folkbibliotek också har haft som mål att överbrygga. Att i en 
princip om urval utgå från the reaction of a rational intelligent adult kan 
uppenbart också upplevas inte helt oproblematisk för bibliotekarier, 
särskilt då barn- och skolbibliotekarier. Däremot om man har väldigt 
belastade stereotyper som är kränkande gentemot barn, då blir det ett 
annat problem tycker vi.

Asheims formulerade princip för en positiv utgångspunkt gällande  
urval på bibliotek har dock trots allt behållit sin uppenbara relevans för 
bibliotek, men har också diskuterats av flertal andra författare inom bib-
lioteksfältet, däribland Tony Doyle i artikeln Selection Versus Censor-
ship in Libraries.161 I grunden delar Doyle Asheims liberala ståndpunkt 
för yttrandefriheten, men vill i sin artikel kritiskt granska argument och 
pröva perspektiv genom att diskutera situationer då principen om ett 
positivt urval kan ställas på sin spets. För det första pekar Doyle på att 
det i principen om det positiva urvalet kan finnas dolda eller problema-
tiserade föreställningar om vad som är värdefullt att välja, om än posi-

161  Doyle, Tony (2002). Selection Versus Censorship in Libraries. Collection Management, 
vol 27 (1), s. 15-25. Tony Doyle, Assistant Professor Hunter College Library, NY
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tivt. I formuleringar såsom the selector looks for values, for strengths, for 
virtues är det uppenbart att man kan ställa frågan om vems värderingar 
och bedömningar om ett mediums styrkor och eventuella svagheter 
som skall gälla och vad dessa bedömningar grundas på. Problemet 
påminner om svårigheten att bedöma kvalitet som diskuterats i före-
gående kapitel, och Doyle menar att skillnaden mellan ett positivt urval 
och censur ur det perspektivet i sitt resultat kan bli i princip detsamma, 
åtminstone blir skillnaden otydlig. För det andra lyfter Doyle fram kri-
tiska argument som har riktats mer generellt mot en liberal hållning i 
yttrande- och informationsfrihetsfrågan utifrån en formulering om det 
opartiska urvalet (unbiased selection) hämtat från en senare artikel 
av Asheim, ”What the collection reflects is the librarians view of what 
readers and users want and need, whether the librarian likes it or not.162 
Det författaren bland annat diskuterar som exempel, i skuggan av  
attacken 11 september (artikeln skrevs 2002), är böcker i form av mer 
eller mindre tydliga ”manualer” till hur man tillverkar skadliga verktyg 
för politiska syften. Det konstateras att idealet om att försöka uppnå ett 
så opartiskt urval som möjligt tillsammans med obegränsad tillgång är 
så gott som oantastligt och en allmänt hållen och respekterad princip, 
men dock svår att många gånger upprätthålla i praktiken. Kritik som 
Doyle refererar i sin artikel menar till exempel att skillnaden mellan  
positivt urval och censur i Asheims mening mest är ordklyveri som inte 
gör någon väsentlig skillnad för användaren, så länge det ändå är biblio-
tekarien som bestämmer vad som skall stå på hyllorna. Likaså finns det 
alltid trots allt något slags gräns för informationsfriheten, om inte annat 
bygger hela yttrandefrihetslagstiftningen på detta, vars brottskatalog 
försöker formulera gränser mot andra värden som yttrandefriheten kan 
hota, såsom människors integritet, säkerhet och så vidare. Å ena sidan 
kan man hävda att det då bör vara rättsväsendet som gör eventuella 
bedömningar om ett visst medium, inte bibliotekarien. Å andra sidan 
kan förmedling av sådant material uppfattas som etiskt oförsvarbart på 
biblioteket, och skulle kanske så göras av flertalet i vissa fall, men vem 
skall dra gränsen och hur? En intressant detalj är att framväxten av inter-

162  Doyle, s. 18, som i sin tur citerar Asheim (1983).
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net och den mer eller mindre obegränsade tillgången till material via 
detta nätverk, kan ge upphov till argument både för en begränsning 
för bibliotekets mer fysiska medier varför ska vi förvärva detta när det 
ändå finns att få tag på via internet, liksom mot det är meningslöst och 
onödigt att begränsa, eftersom allt ändå finns på internet. 

Doyle avslutar sin artikel och sin argumentation med att stå fast vid 
en liberal grundhållning gällande yttrande- och informationsfriheten, 
även på bibliotek i linje med Asheims argumentation, utifrån tanken 
och principen att motsatsen, det vill säga att acceptera principen om 
censur och begränsning, i långa loppet skulle göra mer skada för sam-
hället.163 Kanske kan man konstatera att obegränsad informationsfrihet 
i vissa fall är omöjlig att helt förena med vissa andra mänskliga värden 
vi värdesätter när vi rör oss i gränstrakterna och gråzonen för det etiskt 
försvarbara och att diskussionen och debatten därför ständigt måste 
vara öppen också på grund av att samhällsvärderingar så uppenbart 
förändras. Kanske är då också kompromissen i vissa lägen den enda 
rimliga hållningen? Alternativt att ta ställning åt det ena eller andra hål-
let och därmed också vara beredd att stå ut med den kritik som kan 
uppstå kring enskilda beslut.

En annan fråga som kan vara värdefull att undersöka/diskutera vidare är 
hur kvalitet hänger samman och relaterar till bedömningar av ämnes-
innehåll ur informationsfrihetsperspektiv. Om inte annat för att undvika 
att oreflekterade hänvisningar till kvalitet blir någon form av ”slaskhink” 
när andra argument tryter. Rapportens empiri visar å andra sidan att 
det finns en spännvidd i bibliotekariers tolkning av begreppet kvalitet 
och att det snarare existerar en tendens till att definiera begreppet som 
det man i övrigt vill uppnå med sitt bestånd, såsom allsidighet, bredd, 
relevans och så vidare. 

163  ibid, s. 21”After all, speech is a type of action. Like other actions, it can lead to  
 (or prevent) harm. If society legally tolerate certain types of harmful behavior,  
 including potentially harmful speech, it should do so because the social costs  
 of enforcing laws against it are greater than the costs of putting up with the  
 greater amount of that behavior that will occur if it is not illegal.”
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Diskussionen om informationsfriheten på bibliotek skulle kunna pro-
blematiseras och fördjupas ytterligare, genom teorier om begreppet 
frihet. Inom den politiska filosofin har den brittiska filosofen Isaiah Berlin i 
essän Two Concepts of Liberty utvecklat begreppsparet positiv respek-
tive negativ frihet, frihet till något och frihet från. Begreppen relateras 
av Berlin till den politiska nivån och förhållandet mellan individen och 
den styrande staten i ett samhälle. Den negativa friheten definieras då 
som den skyddade sfär som omgärdar eller bör omgärda människan  
där han/hon kan agera utan risk för ingripande eller tvång från till  
exempel statens sida the area within which the subject – a person or 
group of persons – is or should be left to do or be what he is able to do 
or be, without interference by other persons?, medan den positiva 
handlar om vilka möjligheter som finns till självständigt handlande och 
utveckling för enskilda och grupper “what, or who, is the source of control 
or interference that can determine someone to do or be this rather than 
that?” I staters konstitutionella fri- och rättigheter formuleras vanligtvis 
negativa friheter såsom till exempel frihet från tortyr eller frihetsberö-
vande, men också sådant som religionsfrihet och demonstrationsfrihet 
räknas dit. En poäng är att olika företeelser kan omfatta båda frihets-
aspekterna och att de hänger ihop, människor har både som individ 
och grupp behov av båda slagen av frihet, frihet att handla och agera 
utan det som begränsar, men också att inneha makten i egna händer 
att styra inriktningen och att agera självständigt, att påverka den egna 
utvecklingen. 

Att plocka ut begrepp ur sitt ursprungliga sammanhang kan ibland 
vara vanskligt, men det är intressant att pröva om begreppsparet frihet 
till/ frihet från skulle kunna ha någon bäring även i andra sammanhang 
än de rent politiska som Berlin diskuterar. Finns det en frihet till och en 
frihet från också i bibliotekssammanhang? Och hur skulle det hänga 
samman med resonemanget ovan om skillnaden mellan urval och cen-
sur? De grundläggande formuleringarna i till exempel folkbiblioteks-
manifestet utgår ju så tydligt från tanken om bibliotekets möjligheter 
att stödja människor i deras utveckling mot självständiga och aktiva 
medborgare i det demokratiska samhället. Som en källa till informa-
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tion och kunskap är biblioteket här odiskutabelt en positiv resurs som 
kan ge frihet till utveckling och lärande för människor. Likväl finns det 
en stark tradition av att skydda användaren/låntagaren, må det så vara 
uttrycken för ”kommersialismens negativa verkningar” osedliga böcker 
eller tanken om biblioteket som en skyddad och säker zon där man som 
barn/ungdom tryggt kan söka efter material som inte är kränkande.  
Att båda perspektiven och förhållningssätten kan vara legitima är det 
ingen tvekan om, och de förekommer också båda i vårt empiriska  
material. I vilka sammanhang agerar bibliotekarier utifrån principen  
om frihet till något respektive frihet från, och hur samspelar de båda 
förhållningssätten i det enskilda sammanhanget?

Svar på studiens frågeställningar och slutsatser
Som avslutning på rapporten knyter vi nu ihop studiens olika trådar 
genom att återvända till utgångspunkten, nämligen till kartläggningens 
frågeställningar. Nedan sammanfattas de svar vi funnit att vår kartlägg-
ning ger på respektive frågeställning. Därefter resonerar och diskuterar 
vi något ytterligare kring vilka slutsatser man möjligen kan dra utifrån 
resultatet.

•	 Hur förhåller sig och relaterar bibliotek i sitt mediestrategiska  
arbete till normerande biblioteksdokument såsom IFLA:s/
Unesco:s olika biblioteksmanifest, IFLA:s etiska regler, samt artikel 
19 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättighterna?

Det har i vår kartläggning framkommit en något komplex bild rörande  
bibliotekens relation till normerande biblioteksdokument såsom  
manifesten och IFLA:s etiska regler. Att dessa dokument först våren 
2014 har publicerats i en samlad svensk översättning har vi tidigare 
i rapporten pekat på som en viktig faktor i sammanhanget. Att uni-
versitets- och högskolebibliotekarier inte har ett så aktivt förhållande 
till de internationella manifesten är kanske inte helt förvånande, men 
även på folkbiblioteksfältet är relationen till manifesten relativt sval. 
Det förekommer att de mest kända manifesten, såsom folk- och skol-
biblioteksmanifestet, liksom FN:s förklaringar ligger till grund för  
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formuleringar i folkbibliotekens medieplaner, men den aktiva relationen 
i vardagsarbetet tycks inte finnas där lika tydligt. Vi tolkar dock inte detta 
som ett generellt ointresse för vare sig manifesten som sådana eller de  
frågeställningar som manifesten berör, snarare tvärtom. Frågor om 
medieurval och informationsfrihet på bibliotek berör, även biblioteka-
rier. Man kan dock ställa frågor kring förutsättningarna ute på biblio-
teken för mer principiella och värdebaserade frågor. När och på vilket 
sätt ges det tillfälle att diskutera? 

•	 På vilket sätt föreskriver och reglerar olika bibliotekshuvudmäns 
riktlinjer och etablerade praxis bibliotekens urval, inköp och 
gallring av olika typer av medier och hur förhåller sig detta till de 
normerande biblioteksdokumenten?

•	 Hur hanterar bibliotekarier den eventuella konflikten mellan 
övergripande normerande biblioteksdokument, lokala medie-
planer och användarnas synpunkter och önskemål? 

Dessa två frågor kan sägas hänga relativt nära samman och utifrån  
resultatet från vår studie är de också något svåra att enkelt besvara. De 
implicerar att det finns ett självklart och fixt sätt att tolka skrivningarna 
i manifesten, ett synsätt som vi hittills i rapporten har försökt proble-
matisera. Användares önskemål och synpunkter varierar som vi sett i 
mycket hög grad. Vi har, som framgått i föregående kapitel, valt att titta 
närmare på några av de dilemman som de internationella manifesten  
och bibliotekslagen väcker, detta för att ge möjlighet att fördjupa  
diskussionen om dem.

Användare har emellanåt önskemål om inköp av medier som bibliote-
karier bedömer som problematiska av något skäl, i vår studie särskilt i 
relation till målet om att sätta en gräns och säga nej till främlingsfient-
lighet och rasism. Användare vill å andra sidan också ibland att biblio-
teket tar bort någon titel ur beståndet. I de fall som lyfts fram i vår stu-
die har också dessa fall främst handlat om innehåll som upplevts som 
kränkande eller främlingsfientligt, men det kan även handla om annat. 
Sammanfattningsvis, bibliotek vill helst inte förvärva och förmedla visst 
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innehåll som bedöms som till exempel främlingsfientligt, men sådant 
material kan efterfrågas av användare, respektive att användare kan vilja 
att biblioteket tar bort material som har förvärvats som de upplever 
som kränkande eller främlingsfientligt. Bibliotekarier kan också själva 
uppleva medier i biblioteket som problematiska relaterat till sådant 
som främlingsfientlighet, pornografi och spekulativt våld, med innehåll  
eller värderingar som biblioteket inte vill stå för relaterat till sitt upp-
drag och av den anledningen välja att inte förvärva eller i något fall 
ta bort/gallra, med eller utan diskussion. Oavsett ovanstående är det 
i praktiken svårt att operationalisera och sätta gränser konkret för vad 
som är främlingsfientligt/rasism, pornografiskt eller spekulativt våld. 
Det kan närmast bli en filosofisk fråga. När sådana fall dyker upp på 
det egna biblioteket är det dock uppenbart att diskussion som regel 
förs bland personalen, men kanske inte alltid. Och räcker detta? Vilket 
stöd kan finnas förutom lagstiftning och manifest för att kunna bedöma  
sådana eventuella gränsdragningar? Samhällsvärderingar förändras 
också över tid, vilket naturligt förändrar bedömningen i enskilda kon-
kreta fall. Vilken typ av bibliotek det gäller och dess närmiljö och mål-
grupper kan också spela in i bedömningen.  Det just nu mest brännande 
dilemmat handlar om konflikten mellan viljan och målet om en så vid 
ram som möjligt för vad som förvärvas, en informationsfrihet med vidast 
möjliga gränser och målet om att verka inkluderande och för mångfald 
på det egna biblioteket, där frågor om främlingsfientlighet och rasism 
och även annan diskriminering blir mycket angelägna. Vad krävs för att 
skapa ett bibliotek där verkligen alla känner sig välkomna, inte bara i 
teorin? Vilka möjligheter och ramar finns att välja till medier respektive 
välja bort? Att utgå från en frihet till eller en frihet från? Och i vilken mån 
gör biblioteken detta? Man kan skönja en konflikt mellan principen om 
biblioteket som en arena där man skall kunna ta del av allt material för 
att själv bilda sig en uppfattning, och ställningstagandet att säga nej 
till material som bedöms som främlingsfientligt eller diskriminerande  
till förmån för ett bibliotek där sådant material inte tillhandahålls  
utifrån tanken om bibliotekets demokratiska uppdrag. I intervjumate-
rialet framkommer att bibliotekarierna hanterar detta dilemma olika. 
Man kan försöka följa en princip om att i huvudsak säga ja och inte nej 
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och låta lagstiftning utgöra en gräns, att kompromissa mellan ja och 
nej genom att fjärrlåna, köpa in enstaka exemplar, magasinera mediet 
eller låta den försvinna i glömska och inte ersättas, alternativ att ta ett 
samtal med låntagaren om en viss titel, vilket till exempel naturligt sker 
på skolbibliotek. Bibliotekarier kan måhända framstå som otydliga i 
sitt ställnings-tagande men kanske är kompromisser den enda rimliga 
hållningen och strategin i situationer där motstridiga mål och värden, 
som på en viss nivå kanske inte är, och inte heller bör vara kompatibla 
eller förenliga, existerar i biblioteksarbetet? De tydliga besluten på ett 
av våra bibliotek kring en viss barnbok kan å ena sidan anses felaktiga 
eller förhastade, grundade på en tveeggad princip, men å andra sidan 
har kanske dessa bibliotekariers beslut och agerande dragit fram en 
potentiell konflikt i ljuset som ligger latent och outtalad på många folk-
bibliotek, gömd bakom standardiserade formuleringar mot den ena  
eller andra i en medieplan? 

•	 Vilken kunskap och kompetens krävs av yrkesverksamma biblio-
tekarier för att operationalisera eventuella medieplaner och nor-
merande biblioteksdokument i det konkreta mediearbetet?

Det här är, som vi tidigare har konstaterat, en inte helt enkel fråge-
ställning att besvara genom studiens empiri, detta utifrån att en mer 
djupgående och samlad kunskap om normerande dokument såsom 
internationella manifest saknas hos många informanter, annat än på en 
generell nivå. I vår studie ges uttryck för att den ideologiska grundhåll-
ning som manifesten står för i många fall finns hos bibliotekarier, men 
kanske inte den mer specifika kunskapen om alla olika manifests inne-
håll. Detta gäller också IFLA:s etiska regler som inte heller har så många 
år på nacken. Den nya bibliotekslagen ligger närmare och debatten 
och diskussionen om den är på ett helt annat sätt självklart känd för 
bibliotekarier på fältet.
 
Vi tänker trots allt i termer av att både de egna medieplanerna och  
internationella manifest inte kan bli levande dokument ute på biblioteks- 
golvet annat än genom en ständig pågående diskussion och ett öppet  
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och problematiserande förhållningssätt i yrkesutövningen. Frågan är 
då hur man skapar och utvecklar ett sådant klimat och ett intresse för 
frågeställningarna som sådana? Att det inte finns några enkla svar eller 
en enkel lösning på frågor som handlar om informationsfriheten och 
dess gränser på bibliotek, inte ens i de enskilda fallen då man kanske  
ofta kompromissar, kan också vara en utgångspunkt så god som  
någon. Liksom att ständigt ställa frågor till sig själv och varandra om 
vem låntagaren är, och vilket bibliotekets uppdrag är. Intresse för och 
förmåga till dialog, både med kollegor och användare, samhällsintresse 
och förmåga till omvärldsorientering, kännedom om medieutgivning 
och teknikutveckling, liksom emellanåt mod och integritet, kan vara 
egenskaper som kan vara värdefulla för den framtida mediestrategen.

•	 Vilka eventuella skillnader i förhållningssätt kan urskiljas mellan 
olika bibliotekstyper vad gäller frågor om strategiskt medie-
arbete och medieurval?

Det har varit ett uttalat mål att vår studie ska omfatta olika typer av 
bibliotek och detta har också skett. I hög grad kan framför allt folk-  
respektive universitets- och högskolebiblioteken sägas leva i helt skilda 
världar, men det finns också beröringspunkter. Skolbibliotek respek-
tive sjukhusbibliotek som också har ingått i studien har sina specifika 
frågeställningar liksom likheter med övriga bibliotekstyper. Univer-
sitets- och högskolebibliotek tillhör en moderorganisation och har en 
väl avgränsad målgrupp, vilket i sin tur styr förvärvet helt. Många av 
de komplexa situationer och dilemman som folkbibliotek kan hamna 
i vad gäller inköp och bestånd uppstår därför inte för dessa bibliotek. 
Eventuella etiska problem får behandlas i annan instans, till exempel 
i relation till specifika forskningsprojekt eller lärosituationer. Att skilda  
styrdokument också delvis styr respektive bibliotekstyp påverkar  
också förhållningssättet hos bibliotekarierna. På detta sätt blir frågan om  
informationsfriheten, urval och eventuell censurproblematik egentligen 
inte aktuell på universitets- och högskolebibliotek. Frågeställningarna 
kan engagera vissa bibliotekarier på dessa bibliotek personligen, men 
de aktualiseras i princip aldrig i det faktiska arbetet. Inte ens frågan om 
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forskningens eventuella likriktning mot det anglo-amerikanska språk-
området engagerar egentligen dagens universitets- och högskole- 
bibliotekarier nämnvärt. Andra dagsaktuella frågor ligger betydligt 
närmare. Sammantaget framstår biblioteksarbetet på folk- och skol-
bibliotek, liksom sjukhusbibliotek, som betydligt mer komplext ur detta 
perspektiv. 
 
Det framgår också relativt tydligt att vissa grupper anses behöva något 
mer skydd än andra vad gäller utbudet av medier och dess innehåll. 
Det gäller barn och ungdomar som ännu inte kan tänkas reflektera 
kring allt tänkbart innehåll på egen hand, men också sjuka människor 
som besöker sjukhusbiblioteket kan behöva mer av viss omtanke. Inte 
heller denna fråga aktualiseras nämnvärt på universitets- och högskole-
bibliotek. För folkbibliotek med sin mångfasetterade målgrupp befin-
ner sig frågan om användaren behöver skyddas, och i så fall mot vad, 
helt centralt i fråga om urval oavsett om den synliggörs eller inte på det 
enskilda biblioteket.

Översättningen av manifesten – utmaningen att hålla ett 
idédokument vid liv
”Det är oklart om manifesten satt så stora spår i svensk biblioteks- 
utveckling”. Så skriver Barbro Thomas i en artikel i Biblioteksbladet i sam- 
band med lanseringen av den samlade översättningen av manifesten 
som gjordes i mars 2014. Vi hoppas att vår studie har besvarat denna 
fråga. En naturlig följdfråga är förstås vilken påverkan den samlade 
översättningen kommer att sätta i svensk biblioteksutveckling fram-
över och för denna studies del, för det mediestrategiska arbetet. Vi 
anar att detta inte kommer att ske av sig självt utan initiativ måste tas för 
att lyfta innehållet i dokumenten och samtidigt knyta an till bibliotekens 
praktik. Detta även om vi i vår studie ser att, precis som Thomas skriver, 
exempelvis folkbiblioteksmanifestet vilar på en solid biblioteksideo-
logisk grund.164

164  Thomas, Barbro, På solid ideologisk grund - biblioteksmanifesten och dess historia.  
 Biblioteksbladet nr. 4, s. 24-25
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Några exempel på denna solida grund kan illustreras med citat från 
en bibliotekschef med lång erfarenhet av mediestrategiskt arbete som 
utrycker sig så här om yttrandefriheten:

Jag tänker alltså att jag har det finaste uppdraget i kommunen, det 
har att göra med det här med yttrandefriheten/…/ det handlar ju  
naturligtvis om att människor ska ha tillgång till information för att 
själv bilda sig en uppfattning.165

Och om kvalitetskravet i nya bibliotekslagen:

Förr eller senare så måste vi väl ta tjuren vid hornen och fundera på 
vad det här egentligen innebär för oss. Eller så rycker vi på axlarna 
och gör som vi alltid har gjort.166

En annan bibliotekschef uttrycker sig så här:

Ja det är väl inte så att vi pratar om det varje dag och så utan det 
ligger i bakgrunden. Det här med uppdraget och att värna yttrande-
friheten. Så det känns mer av naturen, så här är det, det är vårt upp-
drag. Och det utgår vi ju ifrån också, så att det inte finns något  
ifrågasättande.167

Förslag till diskussion kring tolkning och tillämpning av 
manifesten
Syftet med översättningen har delvis varit att stimulera till diskussion 
och förhoppningsvis kommer initiativ att tas av Svensk biblioteksföre- 
ning, regionala biblioteksverksamheter eller Kungliga biblioteket.  
Vi har avslutningsvis samlat ett antal konkreta diskussionsfrågor, där  
vi bygger på resultatet av vår kartläggning och kopplar dem till olika 
delar av dokumenten. Det är dels frågor som redan diskuteras på  

165  Intervju 5
166  ibid.
167  Intervju 15
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biblioteken idag, men också frågor som vi, utifrån våra slutsatser, anser 
kan behöva lyftas och konkretiseras för att just hålla idédokumenten 
vid liv. Efter varje diskussionspunkt finns en hänvisning till det manifest, 
förklaring eller lagparagraf som frågan kan kopplas till:

•	 Hur förhåller vi oss till medborgarens rätt till frihet att utan ingri-
pande hysa åsikter, samt söka, ta emot och sprida information och 
idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser i 
relation till vårt urval och våra gränsdragningar vid urval? 168

•	 Skapar vi förutsättningar för intellektuell frihet genom att erbjuda 
tillgång till information, idéer och fantasiskapande verk i alla 
tänkbara medier och oberoende av gränser? 169

•	 Stödjer vi i våra mediestrategier aktivt medborgaren till att bli en 
välunderrättad deltagare i demokratin? 170

•	 Hur arbetar vi med den komplexa identitetsbild som blir allt van-
ligare i vårt samhälle som en följd av migrationen, och hur und-
viker vi att gruppera människor utifrån förenklade beskrivningar. 
Hur gör vi arbetet med kulturell mångfald till en del av kärnverk-
samheten och inte som något ”extra” och ”separat”? 171

•	 Hur arbetar vi med att fortbildning med fokus på bekämpande 
av olika typer av diskriminering? 172

•	 Hur hanterar vi dilemmat mellan manifestets uppmaning att bib-
lioteken skall befästa sin roll som folkbildare genom att bygga 
solida samlingar och praktikens användarstyrning? 173

•	 Hur lever vi upp till uppmaningen att sträva efter att öka medve-
tenheten om rätten till information och att vägleda medborgarna 
att hävda sina rättigheter och anspråk? 174

168  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna
169  Alexandriamanifestet om biblioteken och informationssamhället i praktiken
170  IFLA:s internetmanifest
171  IFLA:s/Unesco:s manifest om mångkulturella bibliotek 
172  ibid.
173  IFLA:s manifest om öppenhet, god styrning och korruptionsfrihet
174  ibid.
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•	 Hur arbetar vi i samverkan med skola, elever och föräldrar för att 
främja insikten om att åsiktsfrihet och fri tillgång till information 
är en förutsättning för deltagande i demokratiska samhället? 
Hur förhåller vi oss till detta uppdrag kopplat till spärrar och för-
bud vad gäller internettillgång. 175

•	 Hur arbetar vi för transparens genom att definiera och offentlig-
göra vår policy gällande urval. 176

•	 Hur arbetar vi aktivt med principerna om fri tillgänglighet – Open 
Access – öppen källkod och öppna licenser? 177

•	 Kan vi som manifesten föreslår förhålla oss strikt objektiva, med 
motiveringen att objektivitet leder till bäst balanserat bestånd 
och att våra personliga åsikter inte får inkräkta på principen om 
objektivitet? 178

•	 Urvalet av och tillgängligheten till skall styras av professionellt 
övervägande och inte av politiska, moraliska eller religiösa åsik-
ter. Vad är ett professionellt övervägande i dagens mediestrate-
giska arbete? 179

•	 Hur hanterar vi rätten att slippa stereotypa och fördomsfulla  
föreställningar kontra rätten till informationsfrihet? 180

•	 Hur skall vi arbeta för att få en balans mellan bibliotekens obero-
ende och dagens starka användarstyrning. 181

•	 Hur tänker vi oss att kriterierna för kvalitet i utbudet skall se ut så 
som det beskrivs i förarbetet till bibliotekslagen? På vilken nivå 
och av vem skall kriterierna fastställas, lokal eller nationell?  
Bibliotekarie, politiker eller användare? 182

175  IFLA:s/Unesco:s skolbiblioteksmanifest
176  IFLA:s etiska regler för bibliotekarier och andra informationsspecialister
177  ibid.
178  ibid.
179  Glasgowdeklarationen om bibliotek, informationstjänster och intellektuell frihet.
180  Återkommande i flera manifest.
181  ibid.
182  Prop 2012/13:147, Ny bibliotekslag, s. 22
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Författarnas TACK!
Vi, författarna till denna rapport, Åsa Söderlind och Gullvor Elf, vill  
särskilt tacka alla som medverkat i denna studie genom att låta sig 
intervjuas av oss under våren 2014. Tack också till Svensk biblioteks-
förening för uppdraget och möjligheten att arbeta med studien, samt 
våra kontaktpersoner och Utvecklingsgruppen för verksamhetsfrågor, 
för stöd och kontinuerlig konstruktiv dialog genom hela arbetet. Vi är 
glada för det engagemang studien väckt och tacksamma för alla tankar, 
idéer och berättelser som vi fått ta del av. Lärorikt och inspirerande!

Borås 2014-09-04
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Käll- och litteraturförteckning

Källor
21 intervjuer med bibliotekarier, bibliotekschefer och länsbiblioteka-
rier på folk- skol- sjukhus- universitets- och högskolebibliotek, genom-
förda mellan 5 mars och 22 maj 2014, på respektive arbetsplats eller 
via Adobe Connect Pro.

65 medieplaner från folk- skol- sjukhus- universitets- och högskole-
bibliotek, se bilaga 2.
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Bilaga 1  

HÖGSKOLAN I BORÅS     
Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/
Bibliotekshögskolan
Mediestrategiska projektet – Svensk biblioteksförening
2014-02-26

TEMAN FÖR INTERVJU
(Temana är generella, de konkreta intervjufrågorna anpassas efter  
respektive bibliotek och intervju)

1. Inledande frågor om dig/er: befattning, roll på biblioteket, 
arbetsuppgifter.

2. Beskrivning av ert arbete med urval/inköp och medieplanering, 
hur går det till? Principer och mål. Hur tänker ni, hur gör ni?

3. Förekomst av medieplan på ert bibliotek. Om ja, berätta och 
beskriv den, tillkomst, bakgrund, typ, innehåll, syfte/mål osv. 
Om nej, varför inte. Fördelar/nackdelar.

4. Manifesten/lagstiftning. Förhållande till dessa. Syn på dess 
innehåll och betydelse. Positivt/negativt/problem.

5. Vilka frågor har ni brottats med när det gäller urval/inköp och 
medieplanering? Vilka eventuella konflikter kan finnas ur ditt/
ert perspektiv?

6. Vilka eventuella etiska dilemman/avvägningssituationer har du/
ni erfarit på ditt bibliotek i relation till urval/inköp?  
Hur löste ni dessa?

7. Hur relaterar ni till tänkta användargrupper i 
medieplaneringen? 

8. Tankar kring frågan om ”efterfrågan kontra kvalitet?”
9. Vad borde medieplanering vara utifrån ditt bibliotek?  

Uppnår ni detta? Vad önskar ni?
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10. Hur förändras frågor om urval/inköp och medieplanering  
i o m e-medier och digitala bibliotek? Andra faktorer som har 
förändrat medieplaneringen de senaste åren?

11. Förhållningssätt och tankar kring centrala begrepp i 
manifesten/lagstiftning såsom t ex allsidighet, kvalitet, fri och 
obegränsad tillgång till information, urval/censur, objektivitet/
neutralitet, mångfald osv.

12. Vad skulle censur på ett bibliotek kunna vara? Vad är skillnaden 
mellan urval och censur?

13. Vad skulle ni vilja förändra i ert mediearbete?
14. Vilken typ av kunskaper och kompetens behövs för strategiskt 

mediearbete idag?
15. Bevarandefrågor och gallring – hur hänger dessa ihop med 

mediestrategiskt arbete?
16. Sammanfattningsvis: Vilken är den allra viktigaste frågan 

gällande urval/inköp och medieplanering idag ur ditt/ert 
perspektiv?
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Bilaga 2

Medieplaner från bibliotek i/på följande kommuner, universitet, 
högskolor, grundskolor och sjukhus som ingår i rapporten:
 

Alingsås 

Arvidsjaur 

Arvika 

Bagarmossen Kopplad till Stockholm

Biblioteken i Norrbotten  
(region) 

Kopplad till Luleå

Blekinge tekniska högskola 

Botkyrka 

Boxholm 

Chalmers tekniska högskola 

Eskilstuna 

Flen 

Gislaved 

Gotland (region) 

Gävle 

Götabiblioteken 

Haninge 

Hedemora 

Herrljunga 

Huddinge 
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Högskolan i Borås

Högskolan i Dalarna 

Högskolan i Jönköping 

Högskolan i Skövde

Jenny Nyströmsskolan i Kalmar

Jokkmokk 

Kalmar 

Karlsborg 

Karlskrona 

Kungliga Tekniska högskolan KTH 

Kungälv 

Laxå 

Linköpings universitet 

Linnéuniversitetet 

Luleå folkbibliotek 

Luleå tekniska högskola 

Lunds universitet 

Malmö 

Malmö högskola 

Mittuniversitetet 

Mjölby 

Mora 

Mälardalens högskola 

Nacka 

Norrbottens län 

Nässjö 
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Olofström 

Sigtuna 

Skåne Nordväst 

Solna 

Stockholm 

Sveriges lantbruksuniversitet 

Södertälje 

Södra Älvsborgs sjukhus 

Täby 

Upplands Väsby 

Vaggeryd 

Vansbro 

Vara 

Vimmerby 

Värnamo 

Västerås 

Växjö 

Älmhult 

Ängelholm+Skåne Nordväst  

Örebro 





World Trade Center • Box 70380 • 107 24 Stockholm
Tel: 08-545 132 30 • info@biblioteksforeningen.org
www.biblioteksforeningen.org

Mediestrategiskt arbete är centralt för alla typer av bibliotek.  
De senaste åren har bibliotekens urval av medier varit satt under  
debatt. Hur resonerar bibliotekarier och andra biblioteksanställda  
kring förvärv och annat mediestrategiskt arbete? Hur formuleras  
principerna för arbetet i bibliotekens medieplaner?

Svensk biblioteksförening gav universitetslektor Åsa Söderlind och  
universitetsadjunkt Gullvor Elf på Högskolan i Borås, i uppgift att kart-
lägga hur detta arbete ser ut. Det gjordes genom en genomgång av  
ett stort antal medieplaner, speglade genom bibliotekens uppdrag så 
som det är formulerat i bibliotekslag och i de internationella biblioteks-
manifesten. Kompletterande intervjuer med 21 bibliotekarier inom 
olika typer av bibliotek visar dokumentens tillämpning i det dagliga 
biblioteksarbetet.
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