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Abstract: In this thesis, rare book collections in university libraries are 

studied. University libraries function primarily as service 
institutions for students and researchers. Rare book 
collections may to some extent be seen as a part of this 
service. Stockholm and Uppsala University Libraries are the 
focus in this thesis. They participate because of their 
difference regarding their rare book collections. The purpose 
of this thesis is to examine access to, and preservation of, 
rare book collections in university libraries. In order to do 
this, one question is formulated: 
 
How do Stockholm and Uppsala University Libraries 
approach the issue of access to, and preservation of, their 
rare book collections? 
 
Questionnaires were sent to representatives for the rare book 
collections at Stockholm and Uppsala University Libraries. 
The answers are analysed using discourse theory. Seven 
chains of equivalence with attached nodal points are 
identified. These chains represent the University Libraries’ 
focal points in working with their rare book collections. 
They are working with different issues of rare book 
collections. Among others, the issues of digitalisation, 
treatment and knowledge of rare book collections are 
discussed. Our conclusion is that focus is on preserving rare 
book collections even though the literature examined in this 
thesis tend to emphasize access. This thesis ends with a 
discussion of our choice of method. 
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1. Inledning 
 
I inledningen kommer vi att presentera vårt ämne för uppsatsen, tillgängliggörande och 
bevarande av raritetssamlingar för två svenska universitetsbibliotek, Stockholms och 
Uppsala universitetsbibliotek. Vi kommer att motivera varför vi vill skriva om det här 
ämnet. Sedan följer även problemformulering, uppsatsens syfte och frågeställningar, 
avgränsningar, definitioner av begrepp och sist i detta kapitel presenteras uppsatsens 
disposition. 
 
Vi arbetar båda två på Stockholms universitetsbibliotek och har vid några tillfällen 
kommit i kontakt med raritetssamlingarna där. Dessa samlingar är oerhört fascinerande 
och varje bok har oftast en lång, intressant historia bakom sig. Samtidigt har vi förstått 
att det inte är alldeles lätt att ha sådana samlingar. Viljan att visa upp rariteterna 
kommer i konflikt med rädslan för stölder eller ovarsam behandling. Detta är en av 
aspekterna vi kommer att behandla i den här uppsatsen, men först kommer vi att 
presentera en bok som särskilt påverkat oss, både till sin form och genom sin historia. 
 
I Stockholms universitetsbiblioteks raritetskammare finns en stor, handkolorerad bok, 
skriven och illustrerad av Maria Sibylla Merian. Julia Lindkvist berättar om Marias resa 
med sin dotter till Surinam i slutet av 1600-talet. I två år trotsade dessa två kvinnor 
sjukdomar och den tryckande värmen när de reste runt och samlade insekter och växter. 
Att kvinnor reste runt själva på det här sättet var vid den här tiden inte speciellt vanligt. 
Det fanns inte heller många kvinnor som ägnade sig åt naturvetenskap. Ändå var det 
förmodligen fler som reste runt eller ägnade sig åt naturvetenskap än vad tidigare 
historieböcker redogjort för. Det blir allt vanligare med ”återupptäckta” kvinnliga 
vetenskapsmän. Maria Sibylla Merians resa resulterade 1705 i en bok, Metamorphosis 
Insectorum Surinamensium. På blad efter blad kan man beskåda fantastiska insekter och 
färgstarka växter med text på holländska och latin. Enligt tidens ideal skrevs 
vetenskapliga texter inte bara på latin utan även på landets språk för att nå ut till 
allmänheten. Frågan är om detta lyckades särskilt bra, eftersom böckerna gavs ut i en 
liten upplaga som betingade ett högt pris (Lindkvist 1998). 
 
Ett enda exemplar ur raritetssamlingen ger på det här sättet upphov till funderingar 
kring historien och villkoren för dåtidens människor. Bilderna är vackra konstverk som 
fascinerar i all sin detaljrikedom. Även om raritetssamlingar ofta är mindre än 
bibliotekens övriga samlingar har varje enskild bok så mycket att berätta att samlingarna 
framstår som mycket större. 
 
Att få möjlighet att bläddra i dessa böcker är idag få förunnat. De flesta rara böcker är 
väl inlåsta, även på offentliga institutioner. Detta av nödvändighet, eftersom de är så 
pass stöldbegärliga. Samtidigt är de en del av allas vårt kulturarv och borde som sådant 
finnas tillgängligt. Det finns många försök att hitta en lösning på det här dilemmat och 
förslagen på lösningar har ökat i och med vår nuförtiden digitala värld där möjligheten 
att bevara rara samlingar digitalt hägrar. 
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1.2 Problemformulering  
I det här avsnittet kommer vi att försöka beskriva det problem, som har lett oss till att 
undersöka detta ämne. Vi börjar med att beskriva hur raritetssamlingar skiljer sig från 
andra samlingar och fortsätter med att förklara i vilken miljö rariteterna finns. Med 
miljö avser vi i detta fall inte den fysiska miljön utan snarare den serviceinställning 
universitetsbiblioteken har. Därefter följer en problemformulering. 
 
Raritetssamlingar skiljer sig från övriga samlingar på flera sätt. De kan vara sköra av 
ålder och riskera att förstöras, vilket kräver att bevarandeaspekten tas i beaktande. Vid 
bevarandet är till exempel rumsklimatet viktigt. Det kan vara nödvändigt att kontrollera 
luft- och ljusförhållanden. Samlingarna kan vara unika och därmed värdefulla, vilket 
kräver ett annorlunda förfarande ur säkerhetssynpunkt. Det kan vara viktigt att hålla 
ihop en samling på grund av att den kommer från en person och därför utgör underlag 
för forskning, till exempel en känd författares brevsamling. För forskningen kan även 
andra aspekter vara intressanta, som vattenstämplar och kommentarer i marginalen. Vid 
katalogisering av de här samlingarna kan det då vara intressant att ange förekomsten av 
stämplar och kommentarer, vilket vanligtvis inte görs vid katalogisering.  
 
Raritetssamlingen får av ovan beskrivna skäl en särställning på universitetsbiblioteken, 
eftersom de andra samlingarna inte kräver samma behandling eller säkerhetsnivå. 
Förutom de tryckta samlingarna på universitetsbiblioteken finns även de elektroniska 
samlingarna. På senare år har de elektroniska samlingarna blivit allt större. För att 
komma åt dessa behöver användarna inte ens besöka biblioteken. De kan istället komma 
åt samlingarna från en Internetuppkopplad dator. På så sätt behöver inte användarna 
anpassa sig till bibliotekens öppettider.  
 
Raritetssamlingarna finns med andra ord i en tillgängliggörande miljö som erbjuder 24-
timmars service i och med Internet och den service biblioteken erbjuder på 
webbplatserna. Raritetssamlingarnas ovan beskrivna komplexitet medför att 
tillgängliggörandet av dessa är problematiskt. Mot denna bakgrundsbeskrivning sluter 
vi oss till att de personer som har hand om raritetssamlingar på universitetsbibliotek 
måste ta ställning i frågan kring tillgängliggörande av de egna samlingarna. De har 
dessutom bevarandeaspekten att ta hänsyn till, som i detta avseende också påverkar 
tillgängliggörandet. Samspelet mellan tillgängliggörande och bevarande av samlingarna 
behöver inte leda till att aspekterna utesluter varandra, men riskerar att göra det i många 
fall. Hur ledande företrädare för universitetsbibliotekens raritetssamlingar ser på detta 
samspel intresserar oss. Med beskrivning av ovanstående problem i åtanke går vi vidare 
till syftet med uppsatsen. 

1.3 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv undersöka hur ledande 
företrädare från de valda universitetsbiblioteken diskuterar i frågor om 
tillgängliggörande och bevarande av raritetssamlingarna. Tanken är att på så sätt rama 
in området genom att analysera en diskurs, i vårt fall diskursen för raritetssamlingar. För 
att kunna tydliggöra syftet har vi skapat en frågeställning. 
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1.4 Frågeställning 
Vilken inställning har Stockholms och Uppsalas universitetsbibliotek i frågan kring 
tillgängliggörandet och bevarandet av de egna raritetssamlingarna? 
 
För att besvara den här frågan använder vi oss av ett diskursanalytiskt perspektiv för att 
studera de diskursiva konstruktioner som förekommer beträffande tillgängliggörande 
och bevarande. Materialet vi bygger studien på är enkätsvar från två ledande företrädare 
vid Stockholms respektive Uppsala universitetsbibliotek. 

1.5 Avgränsningar 
Vi har avgränsat vårt ämne till att behandla en specifik typ av samling; 
raritetssamlingar. Vidare har vi avgränsat oss med att undersöka två specifika bibliotek; 
Stockholms universitetsbibliotek och Uppsala universitetsbibliotek. Att undersöka ett 
bibliotek kan vara intressant, men vi har andra avsikter än att göra en specifik fallstudie. 
Att undersöka fler bibliotek vore naturligtvis också intressant, men risken föreligger att 
vi skulle ha fått ett för stort material att bearbeta. Vi vill även poängtera att vi är 
intresserade av vad universitetsbiblioteken har tagit för ställning i frågan officiellt. Vi 
har valt biblioteken utifrån att ge olika exempel på vad som finns bland svenska 
universitetsbiblioteks raritetssamlingar. Vår avsikt är alltså inte att jämföra Stockholms 
och Uppsala universitetsbiblioteks inställning i frågan om tillgängliggörande och 
bevarande av de egna raritetssamlingarna. Istället kan man se dem som exempel på 
svenska universitetsbibliotek. Vi kommer att ge en utförligare presentation av 
olikheterna när det gäller raritetssamlingar hos våra valda universitetsbibliotek under 
avsnitt 4.1.  
 
Vi har hittat mycket material som behandlar situationen i andra länder. Detta kommer vi 
inte att ta upp i uppsatsen, eftersom det skulle kräva en mycket lång bakgrund. Däremot 
kommer vi att ta exempel från de utländska artiklarna där det passar. 

1.6 Definitioner av begrepp 
Under denna rubrik har vi valt att ta upp de begrepp vi vill tydliggöra, eftersom vi inte 
kan anta att de är allmänt kända för uppsatsens läsare. Vi förklarar här hur vi använder 
begreppen och varför vi valt att lämna ett begrepp utan definition. 

1.6.1 Universitetsbibliotek 
Högskolebibliotek och universitetsbibliotek kallas med ett samlande namn för 
forskningsbibliotek (”forskningsbibliotek”, Nationalencyklopedin). I Bibliotekslagen 
(SFS 1996:1596, § 6) står det följande om högskolebibliotek: ”Dessa bibliotek skall 
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för 
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt 
ge biblioteksservice”. Vi kommer att använda oss av termen universitetsbibliotek, 
eftersom båda de undersökta biblioteken tillhör universitet. Vi tolkar Bibliotekslagen så 
att även universitetsbibliotek ingår i begreppet högskolebibliotek. 
Universitetsbiblioteken ska ge service åt den forskning och utbildning som finns på 
universitetet, men även ge biblioteksservice i samverkan med landets övriga 
biblioteksväsen. I § 10 i Bibliotekslagen står det också att statligt finansierade bibliotek, 
som högskolebibliotek, avgiftsfritt ska ställa sin litteratur till förfogande för 
folkbibliotek och även samverka med dessa och skolbiblioteken. Den så kallade tredje 
uppgiften, som innebär att ”högskolorna skall också samverka med det omgivande 
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samhället och informera om sin verksamhet” återfinns i Högskolelagen (SFS 
1992:1434, 1 kap, § 2). Sammantaget säger dessa lagtexter att högskolebibliotek (och 
universitetsbibliotek) också har ett ansvar att samverka med olika delar av det övriga 
samhället, utanför högskolan (universitetet). Ovanstående definitioner finns med för att 
tydliggöra vilken typ av bibliotek ett universitetsbibliotek är och vilka uppgifter det har. 

1.6.2 Specialsamlingar och raritetssamlingar 
William Joyce diskuterar termen “special collections” i Encyclopedia of library history 
(Joyce 1994, s. 595f.). Vi har valt att översätta termen ”special collections” med 
“specialsamlingar”. I artikeln anges att specialsamlingar under 1900-talet har kommit 
att beteckna samlingar som inte är i bokformat. I slutet av 1900-talet har det, framförallt 
i USA, blivit allt vanligare att koppla ihop ”special collections” med ”rare books”. Den 
här kopplingen har gått lite trögare i Europa. Att urskilja rariteter på grund av deras 
värde har inte slagit igenom på samma sätt här, enligt artikeln. Vi är inte intresserade av 
att undersöka om detta påstående stämmer. Vi tänker istället använda oss av denna 
beskrivning för att kunna visa på de svårigheter som finns när samlingar ska definieras. 
Vi har hittat många olika benämningar på de samlingar vi valt att undersöka. Sarah 
Tyacke beskriver dem som följande: ”The same might be said about special collections 
in general, in which both manuscripts and rare books have from time to time been 
categorized together with a wealth of non-standard book ’problems’, such as erotica, 
college archives, microfilms, and research notes of deceased professors.” (Tyacke 1990, 
s. 11). Även Tyacke visar alltså på att ”manuscripts and rare books” kopplats ihop med 
”special collections”. Eftersom denna koppling inte är helt etablerad, har vi i uppsatsen 
valt att kalla de samlingar vi undersöker för ”raritetssamlingar”. Detta för att 
understryka att innehållet i dessa samlingar inte nödvändigtvis måste vara gamla, som i 
uttrycket ”äldre boksamlingar”, men de är betydligt oftare sällsynta, eller rara. Dock är 
denna benämning inte helt korrekt heller, eftersom innehållet inte behöver vara sällsynt. 
Vi kommer att diskutera detta genom uppsatsen. 

1.6.3 Kulturarv 
Ett av våra undersökta bibliotek kallar sina egna raritetssamlingar för kulturarv med ett 
samlande namn. Vi kommer att diskutera detta ytterligare i analysavsnittet. Här vill vi 
poängtera att vi har hittat definitioner på kulturarv som är väldigt breda. Till exempel 
beskriver Sofia Larsson i sin uppsats, Gamar över Bagdad – en analys av berättelserna 
om vad som hände med Iraks kulturarv, UNESCO:s definition av kulturarv. Enligt 
UNESCO är kulturarvet det instrument som länkar det förflutna med nutiden och 
framtiden (Larsson 2005, s. 13). UNESCO:s definition är väldigt bred, vi har i 
uppsatsen valt att använda oss av begreppet raritetssamlingar som är betydligt smalare. 
Vi anser att kulturarv är ett så omdiskuterat begrepp, att gå in på det djupare skulle 
kräva en uppsats för sig. Vi avstår från att göra det här. Istället kommer begreppet 
kulturarv att analyseras i vår diskursanalys. 

1.6.4 Digitalisering 
Vi väljer medvetet att inte definiera digitalisering, eftersom vi kommer att 
problematisera begreppet under uppsatsens gång. Vi vill förhålla oss neutrala och ha 
möjlighet att diskutera hur digitalisering definieras i enkätsvaren och i de olika 
artiklarna. 
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1.7 Uppsatsens disposition 
Efter inledningen, där vi har presenterat problemformuleringen, syfte med uppsatsen 
och frågeställningar samt redogjort för avgränsningar och de definitioner vi valt att 
använda oss av, följer en litteratur- och forskningsöversikt. Vi har valt att göra en 
diskursanalys, som kommer att presenteras närmare i kapitel 3. Därefter följer kapitel 4, 
som innehåller en presentation av vårt empiriska material. I detta kapitel finns en 
presentation av våra valda universitetsbibliotek, samt en sammanfattning av 
enkätsvaren. I kapitel 5 följer ana lysen av enkätsvaren. Resultatdiskussionen följer i 
kapitel 6, där vi kopplar analysen till våra frågeställningar. Kapitel 7 består av de 
slutsatser vi kommer fram till. En diskussion som bland annat behandlar utfallet av 
metodvalet återfinns i kapitel 8. Sista kapitlet, kapitel 9, är en sammanfattning av 
uppsatsen. 
 

2. Litteratur- och forskningsöversikt 
 
Vi har valt att ha ett kapitel om den litteratur vi har använt oss av till uppsatsen. Detta 
kapitel kan ses som en litteratur- och forskningsöversikt till ämnet raritetssamlingar. 
Den diskursanalytiska metoden kommer att användas för att besvara vår frågeställning, 
där analysmaterialet utgörs av enkätsvaren. Vid diskussionen av vår analys av enkäterna 
använder vi oss av exempel hämtade från litteraturen, då vi kopplar vår analys till 
diskursiva konstruktioner av tillgängliggörande och bevarande på två svenska 
universitetsbibliotek. Utsagorna i diskursen diskuteras och liknande exempel på de 
mönster som har kommit fram i analysen hämtas från litteraturen. 
 
På senare tid har vi märkt att frågan om tillgängliggörande och bevarande av 
raritetssamlingar har debatterats på olika håll. KB-utredningen spelar en stor roll för 
aktualiserande av frågan. I den framkommer det att universitetsbiblioteken får ta ett 
stort ansvar för: ”att bevara och vårda det kulturhistoriskt värdefulla tryckta och delvis 
det handskrivna kulturarvet.” (KB - ett nav... 2003 s. 245). Här nämns ansvaret för att 
bevara. Det går emot den allmänna tillgängliggörandetrenden som 
universitetsbiblioteken har. En annan anledning till att frågan om tillgängliggörande och 
bevarande av raritetssamlingar på universitetsbibliotek är aktuell idag är händelserna 
kring KB-mannens agerande i slutet av 20041. Diskussionerna som följde i medierna 
efter att stölderna uppdagades rörde sig kring säkerhetsfrågorna. Det inrättades en 
nationell säkerhetsgrupp, vilka har till uppgift att arbeta kring säkerhetsfrågorna för 
raritetssamlingarna. Hur hög säkerhetsnivån ska vara påverkar i stor grad frågan kring 
tillgängliggörande och bevarande av samlingarna. Om den nationella säkerhetsgruppen 
skulle komma fram till att säkerheten kring samlingarna ska motsvara Fort Knox lär 
tillgängligheten minska drastiskt. Ytterligare anledningar till varför frågan om 
tillgängliggörande och bevarande är aktuell idag är de konferenser om digitalisering av 
äldre samlingar som har ägt rum den senaste tiden, till exempel ”Preserving Digital 
Heritage: Principles and policies”, 4-5 november 2005 i Haag, Nederländerna, 
”Digitisation of culture conference”, 16-17 november 2005 i Bristol, Storbritannien. Det 
visar på att ämnet är under diskussion inom biblioteksvärlden. Ännu en orsak till det 

                                                 
1 KB-mannen blev känd under vintern 2004 då det blev känt att han, som ansvarig för raritetssamlingarna 
på Kungliga biblioteket, hade stulit många objekt både från KB och från andra svenska bibliotek, som han 
sedan sålt vidare. 
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aktuella ämnet är de debatter och juridiska processer som äger rum kring 
kameraövervakning på biblioteken.  
 
Nedan följer en genomgång om vilken litteratur vi har hittat om ämnet och en kort 
presentation av de magisteruppsatser som är relevanta för vår uppsats. Därefter går vi 
närmare in på det vi har hittat i litteraturen om begreppet Rare book librarianship. Detta 
avsnitt avslutas med en koppling till tillgängliggörande och bevarande. Därefter följer 
en beskrivning av den svenska situationen med hjälp av KB-utredningens kapitel 5 och 
6 (KB - ett nav... 2003). 

2.1 Litteratursökning 
Vi har sökt litteratur både i LISA och Nordiskt BDI- index. I LISA hittade vi många 
amerikanska artiklar om Rare book librarianship. En tidskrift, Library trends, hade två 
temanummer om just detta ämnesområde. I nordiskt BDI- index hade vi inte lika stor 
framgång. För svenska förhållanden har vi istället använt oss av Kungliga bibliotekets 
webbplats och hemsidan för Svensk biblioteksförenings specialgrupp för äldre tryck och 
handskrifter. Kungliga biblioteket ger även ut en tidskrift; Biblis, där vi har hittat flera 
intressanta artiklar som behandlar svenska raritetssamlingar och frågor kring dessa. 
Givetvis har vi använt oss av eventuella litteraturförteckningar i upphittade artiklar för 
att kunna samla in mer material. 
 
Vi kommer att ta upp några magisteruppsatser som skrivits vid Högskolan i Borås och 
vid Uppsala universitet. Dessa kan sägas angränsa till vårt valda område. Ibland har vi 
undersökt samma ämne, men metoderna skiljer sig åt. Här bör också nämnas den så 
kallade KB-utredningen, KB – ett nav i kunskapssamhället. I utredningen ägnas kapitel 
5 och 6 åt de frågor som intresserar oss, ”Kulturarv till mångas glädje och nytta – 
handlingsplan för digitalisering” samt ”Nationella bevarandefrågor” (KB – ett nav… 
2003). Vi använder oss av KB-utredningen för att teckna en aktuell bild av 
raritetssamlingar på svenska universitetsbibliotek. Vi anser att det är motiverat att 
använda KB-utredningen till ett sådant syfte, eftersom det i utredningen ingår flera 
undersökningar som berör raritetssamlingar på universitetsbibliotek. KB-utredningen 
tillkom för att utvärdera KB:s verksamhet. I utredningen förs flera diskussioner om 
dagsläget och vad som eventuellt kan förändras vad gäller raritetssamlingar på svenska 
universitetsbibliotek. 
 
Vi har hittat många amerikanska artiklar som berör förhållanden i Nordamerika. Dessa 
är nog inte direkt applicerbara på svenska förhållanden. En sådan aspekt är inköp av 
rariteter. Vi har funnit en del artiklar som behandlar bibliotek i USA och deras inköp av 
rariteter. I det svenska materialet har vi hittat mycket få tecken på att bibliotek på detta 
sätt förvärvar rariteter. Många aspekter verkar dock vara gemensamma, som problemen 
med säkerhet och hur bevarande och tillgängliggörande ska gå till. I USA används 
ibland termerna ”special collections” och “special collections librarianship” istället för 
“rare book collections” och “rare book librarianship”. Som vi redogjort för i 
definitionsavsnittet, kan “special collections” ses som ett vidare begrepp än “rare book 
collections”. Vi har valt att kalla de samlingar vi undersöker för raritetssamlingar, men 
vi kommer att hämta exempel ur artiklar som behandlar ”special collections”, eftersom 
dessa inbegriper raritetssamlingar. 
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Som nämndes i inledningen till detta avsnitt finns det en tidskrift, Library trends, som 
ägnat två temanummer åt Rare book librarianship 2. De två numren är publicerade 1987 
(36:1) respektive 2003 (52:1). Värt att notera är att samlingarna övervägande kallas för 
”rare book collections” i det tidigare numret och ”special collections” i det senare 
numret, vilket visar på den förskjutning av begreppen som vi redogjorde för i 
definitionsavsnittet. Dessa nummer går in på djupet när det gäller olika aspekter på 
raritetssamlingar och deras historia. Problem och möjligheter med att ha sådana här 
samlingar på olika typer av bibliotek diskuteras, samt problem och möjligheter med 
tillgängliggörande och bevarande. 
 
För att kunna redogöra för svenska förhållanden har vi även läst många artiklar från 
Sverige. Dessa behandlar i stort sett samma ämnen som de amerikanska artiklarna. 
Många artiklar behandlar specifika samlingar eller specifika bibliotek som vi inte 
koncentrerar oss på. Däremot har artiklarna ofta en inledning där vi har hämtat 
användbart material. 

2.2 Magisteruppsatser 
Mi Brötegårds och Clas Karlssons magisteruppsats, Äldre boksamlingar på kommunala 
bibliotek – resurs eller belastning?, behandlar äldre boksamlingar på kommunala 
bibliotek, med särskild fokus på Jönköpings kommun. Syftet med uppsatsen är att 
belysa de rådande förhållandena för dessa samlingar. Som titeln antyder har författarna 
även sett att de äldre boksamlingarna kan ses som resurs eller belastning för de 
kommunala biblioteken. Rent metodologiskt använder sig författarna av enkäter, 
intervjuer, observationer samt litteraturstudier. Trots att våra metodansatser skiljer sig 
åt, kan våra uppsatser jämföras, eftersom båda undersöker värdefulla samlingar, den ena 
på kommunala bibliotek och den andra på universitetsbibliotek. Våra diskussioner 
liknar i flera fall den Brötegård och Karlsson för. De skriver, precis som vi också fått 
intryck av, att det inte finns så mycket forskning kring det här ämnet (Brötegård & 
Karlsson 2004). 
 
Sofia Larssons magisteruppsats Gamar över Bagdad – en analys av berättelserna om 
vad som hände med Iraks kulturarv  är en diskursanalys av artiklar som behandlar 
USA:s invasion av Irak och vad som då hände med Iraks kulturarv. Hon har valt att 
använda sig av Edward Saids teorier om orientalism då hon tolkar berättelserna. 
Larssons uppsats är intressant för oss ur två perspektiv. Vi kommer att nämna uppsatsen 
i kapitlet om teori och metod på grund av att den använder sig av diskursanalys. Sofia 
Larsson har i sin uppsats använt sig av UNESCO:s definition av kulturarv, vilket vi har 
tagit upp i definitionsavsnittet (Larsson 2005). 
 
Jessica Nilsson skriver i sin magisteruppsats från Uppsala universitet, Från kedja till 
magnetremsa: Stöldsäkerhet på bibliotek med fokus på äldre och värdefullt material om 
säkerhetshanteringen ur stöldsynpunkt med exempel hämtat från Kungliga biblioteket. I 
bakgrunden diskuteras också olika typer av stölder, till exempel de som utförs av någon 
utomstående och de stölder som är interna arbeten. Situationen för Kungliga 
bibliotekets raritetssamlingar liknar den hos våra undersökta universitetsbibliotek. 
Mycket av det som diskuteras i den här uppsatsen finns med i våra respondenters svar 
och i de artiklar vi har läst om säkerhet (Nilsson 2005). 

                                                 
2 Det finns ett tredje nummer, från 1957, det har vi valt att bortse från eftersom det är så pass gammalt. 
De efterföljande numren knyter dock an till de tidigare och resonerar kring vad som har hänt sedan dess. 
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2.3 Rare book librarianship 
Under den här rubriken tänker vi presentera begreppet ”Rare book librarianship”. Vi vill 
presentera historien bakom denna del av biblioteksvärlden, men vi kommer också att ta 
upp vad som skiljer arbetet med rara böcker från det övriga biblioteksarbetet. Vi 
poängterar att det inte bara är bibliotek som äger rara böcker. Dels finns det både 
museer och arkiv med betydande samlingar. Det finns även stora privata samlingar. 
Dessa områden berörs inte i den här magisteruppsatsen. 
 
Angela Nuovo har i en artikel diskuterat begreppet Rare book librarianship och dess 
utveckling i USA. Rent historiskt verkar begreppet ”Rare book librarianship” ha 
myntats, enligt Nuovo, när Randolph G Adams 1937 skrev en artikel med den föga 
smickrande titeln ”Librarians as enemies of books”. 3 Artikeln vänder sig mot den dåliga 
kunskap om rara böcker som de dåvarande amerikanska bibliotekarierna hade. Ett 
exempel var vanan hos dåtidens bibliotekarier att stämpla och etikettera allt material. 
Adams beskrev den dåvarande situationen som ett växande problem. Ett annat problem, 
menar Adams, var att det fanns bibliotek eller delar av bibliotek där tyngdpunkten låg 
på bevarande istället för användande. Användandet av biblioteksmaterialet sågs som 
den huvudsakliga uppgiften för bibliotekets samlingar, då som nu (Nuovo 2000, s. 7 
ff.). 
 
Enligt en annan författare, Roderick Cave, delades de åsikter som Adams framförde av 
flera. Att ta hand om rara böcker ansågs kräva färdigheter som inte förvärvades vid den 
typiska bibliotekarieutbildningen. Enligt Cave ansågs det till och med skadligt att ha en 
utbildad bibliotekarie som tog hand om de rara böckerna. En forskare med intresse för 
bokhistoria ansågs betydligt bättre lämpad. Bibliotekarien ansågs vara alltför inriktad på 
att tillgängliggöra material (Cave 1982, s. 14). 
 
Att det blev så här verkar bero på, enligt Cave, att de människor som under historiens 
gång arbetat med rara böcker själva varit samlare och bibliofiler. De har på så sätt haft 
stor kontakt med den antikvariatiska handeln med böcker. Cave tar till exempel upp att 
det finns bokutgivningar som är utgivna i syfte att locka boksamlare till köp. Dessa kan 
vara tryckta på speciellt papper eller papper i olika färg enligt ett mode bland den tidens 
boksamlare. Bibliotek kanske inte är lika intresserade av dessa utgåvor då det i första 
hand är innehållet i böckerna som ska göras tillgängligt. Detta är inte hela sanningen 
menar Cave, eftersom det finns forskare som även är intresserade av hur själva objektet, 
boken, har utformats genom historien. Boksamlares och biblioteks intressen ser olika ut 
även på andra sätt. Cave ger exempel hur äldre tiders boksamlare kunde klippa ihop två 
olika, var för sig ej perfekta, kopior av ett verk. Här skulle det kunna tänkas att forskare 
är intresserade av just de felskrivningar och olika versioner som fanns av ett verk (Cave 
1982, s. 19ff.). Boksamlares intressen och biblioteks intressen går också isär när det 
gäller vem som ska ha tillgång till samlingarna. Boksamlares samlingar är ofta privata 
medan bibliotekens är offentliga (Westlund 1994). Nilsson beskriver i sin 
magisteruppsats att i extrema fall tros boksamlare ligga bakom beställningsjobb i form 
av stölder på bibliotek, till exempel Silverbibeln på Carolina Rediviva (Nilsson 2005). 
 
Cave sammanfattar historien om Rare book librarianship som ett samarbete mellan 
bibliotekarier och bokkännare. I vissa fall är det en och samma person som är både 
bibliotekarie och bokkännare. Ibland har det här samarbetet lett till motsättningar som 

                                                 
3 Adams var själv bibliotekarie vid William L. Clements library. 
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beskrivits ovan. Genom att ta upp och diskutera begreppet Rare book librarianship har 
biblioteksvärlden försökt göra en plats för denna del av biblioteksverksamheten. 
Utbildningar inom ämnet Rare book librarianship som nu finns tyder på att det anses 
vara bibliotekarier som ska ägna sig åt dessa samlingar när de finns på bibliotek. 
Samtidigt är det ett trögt arbete med ett område som fortfarande ligger lite vid sidan av 
bibliotekens huvudsakliga uppgift, som skulle kunna beskrivas som tillhandahållandet 
av den information användarna behöver. Eftersom raritetssamlingarna har så stort behov 
av bevarande har de genom historien gått stick i stäv med denna uppgift. Cave menar att 
även om de ansvariga bibliotekarierna numer inte vaktar raritetssamlingarna fullt lika 
hårt är det fortfarande inte lätt att få tillgång till dem (Cave 1982). 
 
Enligt Daniel Traister finns det bibliotek som helt och hållet ägnar sig åt rara böcker. 
Oftast är det dock så, att rara böcker ingår som en del av ett bibliotek (Traister 1997). 
Traister skriver även att raritetsavdelningen, i de fall det finns en sådan, är att likna vid 
ett bibliotek i biblioteket, ett miniatyrbibliotek. Den här avdelningen har hand om 
förvärv och katalogisering, cirkulation och referensarbete med mera, men detta är alltid 
kopplat till de speciella villkor som råder inom en sådan avdelning (Traister 1987, s. 
143). 
 
Traister skriver att funktionen för en raritets- och manuskriptsamling kan variera 
beroende på vilket bibliotek den tillhör (Traister 1987, s. 142). Vi menar att detta kan 
höra ihop med bibliotekets syfte. Ett universitetsbibliotek är en service till de forskare 
och studenter som är knutna till universitetet i fråga. En funktion för en raritetssamling i 
ett universitetsbibliotek skulle alltså kunna vara forskning. Men det behöver inte vara 
forskning bara för de egna forskarna, i och med digitalisering kan även andra 
universitets forskare komma åt materialet, och även allmänheten i större utsträckning. 
 
De bibliotek som inte har en speciell avdelning för rariteter och handskrifter ser 
annorlunda ut. Vissa har en person som sköter allt sådant, andra har inget alls. Jonas 
Palm skriver så här om Kungliga biblioteket i Köpenhamn: 
 

I have mentioned mainly practical solutions to improve preservation and access. 
There is still another way which may be the basic and most important – the structure 
of the entire organisation. I have only been at the Royal Library for four years but I 
must say that the awareness of preservation problems have increased considerably 
during this short period of time. The installation of a Preservation Department on the 
same rank level as other departments and with a supervising function in preservation 
issues, has in my view been the main key to this success. (Palm 1999, s. 71) 

 
I citatet nämns en speciell bevarandeavdelning. Bevarande kan handla om allt tryckt 
material, inte bara rariteter. I det här fallet blev problemen kring bevarande synliggjorda 
när en ny avdelning inrättades. En slutsats som kan dras av Palms citat är att 
organisationen påverkar arbetet kring hur vissa frågor behandlas. 
 
Sidney Berger skriver att det har diskuterats om det är möjligt att motivera en åtskillnad 
mellan de rara böckerna och övriga samlingar. För att inte nämna diskussionen om det 
överhuvudtaget ska finnas raritetssamlingar på biblioteken (Berger 1987, s. 10). Börje 
Westlund påpekar att viktigt forskningsmaterial bör förvaras vid en offentlig institution, 
inte hos privatpersoner. På så sätt, menar han, kan kraven på tillgänglighet tillfredställas 
i och med att resurser till katalogisering finns (Westlund 1994, s. 36). 
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Även om det är så att tillgängligheten ökar om samlingarna finns på offentliga 
institutioner finns det fortfarande problem med dem. Traister menar att: ”Modern 
American librarianship emphasizes almost above all else access – access to books, 
access to manuscripts, access to information, access that is unimpeded and free. The 
special collections librarian is not immune to this value and shares it.” (Traister 1987, s. 
154). Citatet handlar om amerikanska förhållanden, men kan kanske appliceras även på 
Sverige. Citatet leder oss över till aspekterna bevarande respektive tillgängliggörande, 
aspekter vi även kommer att analysera och diskutera för att besvara vår frågeställning. 
 
Jonas Palm beskriver problematiken kring bevarande och tillgängliggörande: 
 

The fact that libraries and archives shall preserve their collections and make them 
accessible is a kind of a paradox. Complete and unconditional access will lead to 
wear and tear which eventually will lead to total destruction with nothing left to 
preserve. On the contrary the ultimate preservation action is to lock all collections 
up and transform libraries and archives to climate-controlled vaults. None of these 
two scenarios would satisfy anyone but die-hard librarians or even die-hard 
conservators. There must be a balance between the two extremes otherwise there 
will be no interest from society or any government to fund institutions like these. 
And this balance between access and preservation is  actually the bedrock for the 
existence of our institutions. So by increasing access we may be able to get more 
funding for preservation. And more funding for preservation means more access. 
(Palm 1999, s. 69) 

 
Palm menar alltså att tillgängligheten till dessa samlingar är nödvändig även om det 
innebär ett problem i form av försvårat bevarande. Tillgängligheten kan hårddraget 
sägas ge raritetssamlingarna deras existensberättigande enligt ovanstående citat. 

2.4 Den svenska situationen 
Vi väljer att använda oss av KB-utredningen (KB- ett nav... 2003) för att kunna beskriva 
det aktuella läget för raritetssamlingar på svenska universitetsbibliotek. 
 
För vår uppsats är KB-utredningen intressant, eftersom den i två kapitel tar upp frågor 
kring tillgängliggörande och bevarande. Dessutom föreslås en lag för skydd av 
värdefulla boksamlingar i offentlig miljö. Vi har valt att inte undersöka Kungliga 
biblioteket i vår uppsats, eftersom detta bibliotek intar en särställning i den svenska 
biblioteksvärlden i sin egenskap av nationalbibliotek. Just såsom varande 
nationalbibliotek påverkar det dock våra valda universitetsbibliotek, eftersom många av 
de frågor som tas upp i den här uppsatsen behandlas på nationell nivå. De 
undersökningar som gjorts i utredningen behandlar i flera fall våra valda 
universitetsbibliotek. Vi kommer här att presentera det material som är intressant för vår 
uppsats. 
 
I kapitel 5 – ”Kulturarv till mångas glädje och nytta – handlingsplan för digitalisering” 
diskuteras digitalisering som en möjlighet att tillgängliggöra, i första hand, det svenska 
kulturarvet nu och för framtiden. Att kulturarvet ska göras tillgängligt motiveras utifrån 
demokratiska skäl, alla har rätt till vårt gemensamma kulturarv. Men även utbildning 
och forskning anges som skäl till att digitalisera. Utredningen föreslår att en nationell 
handlingsplan utarbetas för att digitalisera det svenska handskrivna och tryckta 
kulturarvet (s. 229ff.). 
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Dagens digitaliseringssituation beskrivs som bristfällig. Ingen samordning har skett, 
planering för långtidslagring saknas, projekt har fått avbrytas på grund av bristande 
resurser och olika institutioner använder sig av olika, och ibland oklara, definitioner (s. 
182). Olika institutioners initiativ redovisas därefter. Värt att notera är att här tas alla 
sorters ABM-institutioner4 upp, till exempel Riksarkivet, Nationalmuseum och 
Riksantikvarieämbetet (s. 190ff.). Vi har ju valt att ägna oss åt universitetsbibliotek och 
kommer inte att gå in på de övriga ABM-institutionerna, såtillvida de inte angränsar till 
någon av de frågor vi diskuterar i uppsatsen. Stycket om universitet och högskolor 
inleds med följande citat. ”Universitet och högskolor framhåller genom Sveriges 
universitets- och högskoleförbund (SUHF) att man inte vill satsa resurser på 
bevarandefrågor utan koncentrera sig på sina huvuduppdrag – utbildning och 
forskning.” (s. 195). Samtidigt befinner sig många universitets/högskolebibliotek ”i en 
bevarandesituation” och SUHF befarar att dubbelarbete utförs. SUHF påpekar vikten av 
planering för långtidslagring och risken med att varje institution använder egna tekniska 
system. 
 
KB-utredningens kapitel 5 tar också upp mer utförligt vem det ska digitaliseras för, vad 
som ska digitaliseras och hur det ska gå till. Som tidigare nämnts identifieras 
målgruppen som verksamma inom utbildning och forskning samt allmänheten. KB har 
inför det här avsnittet tillfrågat hur institutionerna ser på det här själva. Ett universitets-
/högskolebibliotek har då svarat att även universitets- och högskolebibliotek omfattas av 
den tredje uppgiften och därmed ska göra sitt material tillgängligt för allmänheten (KB – 
ett nav… 2003, s. 219). När det gäller vad som ska digitaliseras bör det mest 
svåråtkomliga, mest efterfrågade och skyddsvärda materialet prioriteras. I första hand 
bör svenskt material komma (s. 219). Att bestämma vad som ska digitaliseras kan bli en 
svår process. Kapitlet avslutas med ett förslag från utredarna om nationella åtgärder för 
digitalisering. KB föreslås fungera som samordnare för verksamheten. Val av objekt 
som ska digitaliseras ska utgå från brukarna och särskilt utbildningens och forskningens 
behov ska prioriteras. Medlen till detta arbete ska, förutom de egna medlen, sökas i 
fonder och genom sponsring (s. 228ff.). 
 
Kapitel 6 i KB-utredningen behandlar nationella bevarandefrågor. Här handlar det om 
bevarandet av äldre, historiska samlingar och enskilda verk. Kapitlet inleder med att 
konstatera att just boken inte har samma skydd av lagar som annat kulturarv. Enligt 
utredningen skulle detta kunna bero på att boken ses som ett bruksföremål, inte ett 
museiföremål. Det påpekas också att många bibliotek saknar kompetens, resurser och 
intresse för att ta hand om de äldre boksamlingar de har i sin ägo (s. 239f.). Utredningen 
menar att ett eventuellt nationellt bevarandeuppdrag ställer krav på långsiktighet och 
övergripande planering. Behovet av förebyggande insatser anses vara stort (s. 243). 
 
I KB-utredningens kapitel 6 tas även upp att KB och Kulturrådet genomförde åren 
1998-1999 ett projekt, Nationell bevarandeplan för svenska bibliotek. Bland annat 
inventerades de äldre boksamlingarna på landets bibliotek. Resultatet av inventeringen 
visade att det finns stora samlingar av äldre material på Sveriges offentliga bibliotek. 
Dessa har förvärvats via pliktleveranser, förvärv och donationer (s. 243f.). 
 
I ett avsnitt i kapitel 6 diskuteras de offentliga bibliotekens bevarandeansvar. Till 
skillnad från frågan om digitalisering, finns det redan ett nationellt perspektiv på 

                                                 
4 ABM står för arkiv, bibliotek och museum. 
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bevarandefrågor. På KB finns sedan 2002 ett Nationellt bevarandesekretariat som 
verkar för att bevarandefrågor ska uppmärksammas nationellt och det erbjuder även 
rådgivning i bevarandefrågor. Trots detta kommer utredningen fram till att det skulle 
behövas ytterligare insatser på bevarandeområdet. KB bör ha hand om att skapa 
medvetenhet hos ägarna till samlingarna, ge råd och stöd samt ansvara för att relevant 
utbildning och kompetensutveckling kommer till stånd. Detta projekt bör kopplas till 
planerna för ett digitaliseringsprojekt (s. 246ff.). 
 
KB-utredningen anser att det behövs en lag för skydd av boksamlingar i offentlig miljö. 
Som tidigare nämnts saknas ett sådant skydd för just boksamlingar. I lagförslaget 
föreslås att offentliga bibliotek som äger värdefulla boksamlingar måste rapportera 
dessa till Kungliga biblioteket. Samlingarna får sedan inte skingras eller gallras utan 
föregående anmälan till Kungliga biblioteket (s.257-270). Enligt vår uppfattning verkar 
lagförslaget ännu inte resulterat i en lag, men det har inte gått lång tid sedan förslaget 
lades fram. 
 

3. Diskursteori och metod  
 
Vi har valt att göra en diskursanalys. De diskursanalyser vi har tittat på i tidigare 
magisteruppsatser har mest använt tidskriftsartiklar som analysmaterial. Vi anser att det 
är intressant att pröva diskursanalys på en annan typ material, i vårt fall enkäter. I detta 
kapitel kommer vi att presentera den diskursteori som ligger till grund för vårt arbete 
och sedan förklarar vi hur vi väljer att använda oss av den. 

3.1 Diskursteori 
Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus kan diskursbegreppet ses som en reaktion 
mot föreställningen att vår uppfattning om världen motsvaras av de faktiska, materiella 
förhållandena. Inom det diskursteoretiska fältet anser man att vi formar vår verklighet, 
med vårt språk och i kommunikation med varandra. Det betyder inte att de materiella 
förhållandena inte existerar, bara att vår uppfattning om dem alltid kommer att vara 
socialt konstruerad. ”Språket återger inte verkligheten utan bidrar till att forma den.” 
(Bergström & Boréus 2000, s. 221). 
 
Diskursanalys är ett socialkonstruktivistiskt angreppssätt. Med det menas, bland annat, 
att vår kunskap om världen inte kan betraktas som en objektiv sanning. Vår kunskap är 
en produkt av vårt sätt att kategorisera världen. Människan är en historisk och kulturell 
varelse och hennes syn på världen blir därför präglade av just hennes kultur och historia. 
Vidare frambringas kunskap i social interaktion. Vi skapar tillsammans vår uppfattning 
om världen. Det finns också ett samband mellan kunskap och social hand ling. Vissa 
handlingar blir naturliga, andra onaturliga, beroende på den sociala världsbilden 
(Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 11f.). 
 
Inom det diskursteoretiska fältet varierar synen på vad en diskurs är och vad den 
innefattar. I lingvistiska sammanhang definieras diskurs oftast som former av talad och 
skriven text (Bergström & Boréus 2000, s. 223). Michel Foucault har en bredare 
definition, ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden” (Bergström & 
Boréus 2000, s. 225). Flera andra teoretiker, bland annat Ernesto Laclau och Chantal 
Mouffe, ansluter sig till det här sättet att se på diskurser. Däremot skiljer sig Laclau och 
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Mouffe från Foucault då de anser att det kan finnas flera diskurser samtidigt. Foucault 
ser en diskurs, det kan inte finnas flera, konkurrerande diskurser (Winther Jørgensen & 
Phillips 1999, s. 20). 

3.1.1 Diskurser - allt eller inget? 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips definierar diskurs som ”ett bestämt 
sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (Winther Jørgensen & 
Phillips 1999, s. 7). Det här är en bred definition, enligt den bör alla mänskliga 
aktiviteter kunna tolkas i diskursteoretiska termer. Detta är något som diskursteoretiker 
har kritiserats för och alla är inte heller överens om diskursernas räckvidd (Winther 
Jørgensen & Phillips 1999, s. 9.) Vi har valt att använda oss av Ernesto Laclaus och 
Chantal Mouffes teorier om diskurs. Dessa två forskare hör till dem som anser att allt är 
diskursiv praktik; ”our analysis rejects the distinction between discursive and non-
discursive practices” (Laclau & Mouffe 2001, s. 107). De kritiserar med detta Foucault 
som delar på ”discursive and non-discursive practices”, vilket enligt Laclau och Mouffe 
leder till att det blir svårt att dra gränserna mellan dessa fält. Om man accepterar att det 
sociala kan konstitueras diskursivt utan gränser följer ett annat problem. Finns 
diskurserna på riktigt eller formuleras de av forskarna själva? Om forskarna själva 
formulerar dem kan de se väldigt olika ut beroende på skilda forskares förförståelse och 
intressen. Det leder till subjektiva forskningsresultat. (Bergström & Boréus 2000, s. 
256). Laclau och Mouffe menar att vår tolkning av verkligheten alltid kommer att vara 
subjektiv. Verkligheten är tillgänglig för oss genom vårt sätt att kategorisera den. Vårt 
sätt att uppfatta världen skapas genom sociala processer. Tillsammans kategoriserar vi 
verkligheten (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 11f.). Laclau och Mouffe redovisar 
ett exempel för att klargöra. En jordbävning eller en sten finns som ett faktiskt objekt i 
en objektiv verklighet. Men när vi börjar tala om dessa objekt tolkar vi dem. Stenen kan 
till exempel användas som byggnadsmaterial och får då olika namn beroende på storlek 
eller var i byggnaden den sitter. Vid byggandet av en stenbyggnad använder 
byggarbetarna olika termer för att kunna kommunicera med varandra så att varje sten 
hamnar på rätt plats. (Laclau & Mouffe 2001, s. 108f.). Om språket ses som ett sätt att 
forma verkligheten blir utsagor alltid subjektiva. Forskaren måste då redovisa sin 
forskning så pass noggrant att andra kan följa dennas tankebanor (Bergström & Boréus 
2000, s. 260). 

3.1.2 Språk och verklighet 
Att språket bidrar till att forma verkligheten kan sägas utgå från den franske lingvisten 
Ferdinand de Saussures uppdelning av språket i ”signifier” och ”signified” (Storey 
1997, s. 73). Med ett exempel är ordet bok ”signifier” för begreppet bok, ”ett större 
antal blad eller ark, vanligen med skriven eller tryckt text, som hophäftats längs ena 
sidan”, som den definieras av Nationalencyklopedin5 (”bok”, Nationalencyklopedin). 
Den här definitionen är då det som är ”signified”. Relationen mellan signifier och 
signified är godtycklig. Det finns ingen naturlig förklaring till varför just ordet bok ska 
beteckna ett större antal blad hophäftade längs ena sidan.  
 
Winther Jørgensen och Phillips tar upp att Saussures teori om språket kan ses som ett 
fisknät där varje knut utgör en signifier. Det här har kritiserats av bland andra Laclau 
och Mouffe. De menar att metaforen om ett fisknät betyder att knutarna är fixerade på 
sina platser. De har bestämda lägen i förhållande till varandra. Om metaforen används 

                                                 
5 Nationalencyklopedin påpekar dock att det inte är helt klarlagt att en bok ska definieras så. 
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får varje ord, signifier, endast en mening när de ibland kan ha flera (Winther Jørgensen 
& Phillips 1999, s. 16f.). 

3.1.3 Maktaspekten 
Ju mer vi läste om diskursanalys, desto mer förstod vi att det ofta handlar om olika typer 
av makt som utövas mellan olika subjekt. Vi såg inga uppenbara maktstrukturer inom 
vårt ämne, raritetssamlingar på universitetsbibliotek och vi är heller inte intresserade av 
den aspekten. Vi är mer ute efter att ringa in detta område. Vi är intresserade av vad 
som sägs och inte sägs om området. Detta betyder också att vi inte har subjekt som står 
emot varandra (i alla fall inte vid första anblicken). Andra forskare ställer svenskar mot 
invandrare, samer mot svenskar, låntagare mot bibliotekarier etcetera. Vi har ingen 
sådan uppenbar tudelning av ämnet även om vi under analysens gång förstått att det 
finns motsättningar även inom vårt ämne. 
 
Vår analys kommer inte att fokusera på frågor om makt, men vi kommer ändå kort att 
diskutera maktaspekter i kapitel 8. Till exempel kan nämnas att våra respondenter kan 
ses som ”institutionally privilieged speakers” (Frohmann 1994, s. 120). De är experter 
på ett område och uttalar sig i sin egenskap av experter. Våra respondenter kan i sin tur 
känna av makten inom institutionen genom att deras område ibland tenderar att vara 
perifert för universitetsbiblioteket, vilket vi kommer in på vid ett flertal tillfällen. Det 
här diskuteras alltså utförligare i kapitel 8. Vi väljer att göra så för att visa att vi är 
medvetna om maktaspekten, som är en del av diskursanalysen. Eftersom vår verklighet, 
enligt diskursteorin, beror av vårt sätt att tala om den är det intressant att se vem som 
har makten att tala. Vad de säger kommer då att få större genomslag.  
 
Bergström och Boréus påpekar också att flera analyser saknar maktaspekten. De skriver, 
”Hos Foucault är i första hand reglerna i diskursen maktkonstituerande, medan kampen 
om meningsskapandet är utgångspunkten för makt hos Laclau.” (Bergström & Boréus 
2000, s. 255). Vi tänker oss att vår analys också berör kampen om meningsskapande. 
Det område vi undersöker är heller inte så laddat med makt som till exempel studiet av 
vilka aktörer som har politisk makt. 

3.1.4 Diskursanalyser inom B&I-området 
Bernd Frohmann anser att diskursanalysen kan vara en fruktbar analysmetod inom 
biblioteks- och informationsvetenskap. Han menar att biblioteks- och 
informationsvetenskap är ett avgränsat område där till exempel frågor om hur 
information kan definieras, vem som använder information och hur den används 
undersöks. Frohmann ger flera exempel på hur information skulle kunna analyseras 
diskursteoretiskt. För vår uppsats är det intressant att han definierar biblioteks- och 
informationsvetenskap som ett område med ett eget sätt att beskriva verkligheten, något 
som gör det lämpligt för diskursanalys (Frohmann 1994, s. 120). Vi har själva använt 
oss av den tanken när vi har formulerat det vi kallar för en raritetssamlingsdiskurs. 
 
Frohmann skriver att diskursanalysen inte används så mycket inom forskningen om 
biblioteks- och informationsvetenskap (Frohmann 1994, s.119). Det verkar ha ändrats 
sedan artikeln skrevs 1994, till exempel finns det nu en mängd magisteruppsatser som 
använder sig av diskursteori. Mats Sjölin har gjort en studie om bibliotekariens kunskap 
genom att studera två texter som behandlar bibliotekarieutbildningen (Sjölin 2002). 
Helena Karlsson har studerat fenomenet Digitala bibliotek genom att analysera artiklar i 
svenska bibliotekstidskrifter (Karlsson 2003). Sofia Larsson har också använt sig av 
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artiklar när hon har studerat nyhetsrapporteringen kring USA:s invasion av Irak och vad 
som då hände med Iraks kulturarv (Larsson 2005). 

3.2 Så använder vi diskursanalysen 

3.2.1 Raritetssamlingar som en diskurs  
Vi har under arbetets gång valt att tolka vårt material som en diskurs. Vi vill börja med 
att rama in den diskursen. Som vi tidigare skrivit, ansluter vi oss till Laclau och Mouffe, 
när de säger att all social praktik kan tolkas i termer av diskurser. Dennis Mumby och 
Robin Clair beskriver i en artikel begreppet ”organizational discourse”. De definierar en 
organisation som ”a social collective, produced, reproduced and transformed through 
the ongoing, interdependent, and goal-oriented communication practices of its 
members” (Mumby & Clair 1997, s. 181). Detta stämmer väl överens med Laclau och 
Mouffes åsikt att vår sociala verklighet kan tolkas i termer av diskurser. Det har vi tagit 
fasta på när vi identifierat vår diskurs inom ramen för universitetsbiblioteksdiskursen. 
Vi väljer alltså att se universitetsbiblioteket som en organisation enligt ovanstående 
definition. Eftersom många artiklar vi har läst definierar raritetsavdelningen som en väl 
avgränsad del av biblioteket (se bland annat Traister 1987), ser vi detta som en 
delorganisation inom organisationen universitetsbiblioteket. Eftersom vårt fokus ligger 
på att rama in denna diskurs har vi inte försökt identifiera konkurrerande diskurser. 

3.2.2 Begreppsapparat 
Vi nämnde tidigare att ”fisknätsmetaforen” fick kritik för att orden var bestämda och 
inte kunde ha flera meningar. Metaforen ses dock fortfarande som användbar, bara det 
poängteras att strukturen inte är fix och färdig utan att det finns en kamp. Winther 
Jørgensen och Phillips beskriver diskursen som fisknätet och orden, eller tecknen, som 
knutarna i nätet. Genom sina bestämda relationer till andra tecken bildar de moment. 
Det viktiga med momentbildandet är att andra betydelser som tecknen skulle ha kunnat 
ha utesluts, även andra sätt på vilka de skulle kunna relatera till varandra utesluts. På det 
här sättet fixeras en diskurs och övriga, möjliga diskurser, utesluts. Möjligheterna som 
utesluts kallas det diskursiva fältet eller det konstitutiva yttre. Om tecknen däremot inte 
fixeras till moment bildar de istället element. Runt elementen pågår en kamp för att 
fixera dessa till moment (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 32). 
 
Inom en diskurs finns särskilt viktiga tecken, kring vilka de andra tecknen ordnas. Dessa 
kallas nodalpunkter. Winther Jørgensen och Phillips tar som exempel nodalpunkten 
”kroppen” inom en medicinsk diskurs. Tecken som ”vävnad” och ”symtom” får sina 
betydelser fixerade i förhållande till nodalpunkten ”kroppen” (Winther Jørgensen & 
Phillips 1999, s. 33). Winther Jørgensen och Phillips ger exempel på två konkurrerande 
diskurser, den medicinska diskursen och alternativa behandlingsdiskurser. Inom och 
mellan dessa pågår en kamp om betydelsen av tecknet ”kropp”. När kampen pågår inom 
diskursen kallas tecknet för element. När ett element tillskrivs olika betydelser mellan 
diskurser kallas det för flytande signifikant. ”Kroppen” i exemplet ovan är alltså en 
flytande signifikant i de olika diskurserna (Winther Jørgensen & Phillips 1999, s. 35). 
En sådan här analys kan genomföras praktiskt genom att forskaren försöker identifiera 
så kallade ekvivalenskedjor. Med det menas att ett tecken får mening genom ett system 
av distinktioner (Bergström & Boréus 2000, s. 229f.). Vissa tecken relateras positivt till 
varandra som tecknen ”sällsynt” och ”gammal”. Andra tecken står i negativt förhållande 
till varandra, till exempel ”säkerhet” och ”stöld”. Ulf Mörkenstam använder sig av 
analogikedjor, en form av ekvivalenskedjor, när han undersöker föreställningar om 
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samiskhet i svensk samepolitik. Genom att konstruera analogikedjor framträder de 
språkliga element som utgör diskursens kärna, dess nod (Mörkenstam 1999, s. 59). Här 
följer en figur som exemplifierar vad vi menar med tecken, nod, nodalpunkt och 
ekvivalenskedjor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. I mitten är noden. Runt noden finns tecken (t) och andra nodalpunkter (Np). Runt 
nodalpunkterna finns tecken. Bilden illustrerar också exempel på när två nodalpunkter 

överlappar varandra. Det innebär att ekvivalenskedjorna inte är helt åtskilda. 
 

3.3 Textanalys och tolkning 
En annan sak som skiljer vår forskningsansats från flera andras är att vi valt att använda 
enkäter som analysmaterial. De flesta studier vi har tittat på använder artiklar, även om 
intervjumaterial förekommer. 
 
För vår diskursanalys har vi valt att använda oss av text som analysmaterial. När vi 
började fundera kring ämnet valde vi mellan olika typer av texter. Många av de 
uppsatser som skrivits vid Högskolan i Borås har valt att använda sig av artiklar ur 
tidskrifter (se Sjölin 2002, Hedemark & Hedman 2002 och Forsslund 2005 för 
exempel). Eftersom vi var intresserade av att ringa in en aktuell diskurs för svenska 
universitetsbibliotek tyckte vi inte att de artiklar vi fann var tillräckliga för en sådan 
uppgift. Vi tittade även på svenska universitetsbiblioteks webbplatser för att se om där 
fanns tillräckligt med material att analysera. Vi tyckte inte heller att det materialet 
omfattade det område vi intresserade oss för. Vi valde därför att utforma enkäter som 
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skickades till ledande företrädare på de två universitetsbibliotek som valdes att ingå i 
undersökningen, Uppsala universitetsbibliotek och Stockholms universitetsbibliotek. Vi 
valde att använda oss av enkäter, istället för intervjuer, eftersom vi ville att 
respondenterna skulle ha tillräckligt med tid att tänka över frågorna, vilket vi trodde 
kunde vara svårt att uppnå med en intervju. 
 
Mats Sjölin skriver i sin magisteruppsats att texter i form av artiklar lämpar sig bättre 
för diskursanalys än intervjuer, eftersom artiklar är opåverkade av forskaren (Sjölin 
2002, s. 5). Mats Börjesson diskuterar också intervjuns eventuella lämplighet vid 
diskursanalys. Hans slutsats blir att forskarsamhället av idag inte anser att intervjuer 
leder till objektiv kunskap. I intervjumetoden är detta underförstått och forskaren måste 
vara medveten om detta. Om man som forskare är medveten om och redogör väl för sin 
förförståelse och de eventuella sätt som man kan tänkas påverka informanten bör 
resultaten av intervjun ändå leda till intressant forskning (Börjesson 2003, s. 100ff.). 
 
Intervjuer och enkäter liknar varandra i det att de båda metoderna på olika sätt kan 
påverkas av forskaren. Vi tror att den största påverkan vi utövat är valet av frågor. Vid 
intervjuer tillkommer intervjuarens påverkan på respondenten vid själva 
intervjutillfället, vilket vi undviker genom att använda oss av enkäter. Vår påverkan har 
vi dessutom försökt minimera genom att använda oss av öppna frågor6 och en extra 
fråga om respondenten har något övrigt att tillägga. Vi är medvetna om att vår påverkan 
inte helt går att undkomma, vilket vi också tar hänsyn till vid analys och diskussion. 
 
Även om det verkar som att de flesta studier som använder sig av diskursteori använder 
artiklar som analysmaterial finns det även de som använder sig av intervjuer. Mats 
Börjesson skriver, som tidigare nämnts, att intervjuer lämpar sig för diskursanalys så 
länge forskaren är medveten om sin egen påverkan (Börjesson 2003, s. 102ff.). En som 
har använt sig av intervjuer och diskursanalys inom biblioteks- och 
informationsvetenskap är Sanna Talja. Hon använder intervjuer bland annat för att 
undersöka hur respondenterna ser på musikbib lioteks funktion. Talja skriver att 
intervjuerna analyseras som sociala texter. Detta för att undvika att se det individuella 
perspektivet. Respondenterna ger i sina svar uttryck för den rådande diskursen (Talja 
1999, s. 459ff). 
 

Discourse analysis systematizes different ways of talking to make visible the 
perspectives and starting points on the basis of which knowledge and meanings are 
produced in a particular historical moment. It pays attention to the way in which 
discourses produce and transform social reality, and makes it possible to evaluate the 
practical consequences of different ways of approaching a particular phenomenon. 
(Talja 1999, s. 461). 

 
Även om citatet handlar om intervjuer tycker vi att det även passar in på enkäter. Vi har 
inte hittat någon studie som använder enkäter, men ser inga problem med att använda 
oss av sådana eftersom de liknar intervjuer, som vi har redogjort för ovan. 

3.3.1 Enkätens utformning 
Enkäten finns bifogad som bilaga 1 längst bak i uppsatsen. Vi vill poängtera att vi har 
valt att använda enkäter som en kvalitativ metod. Vi använder oss av öppna frågor för 
att sedan kunna göra en diskursanalys av materialet. Om vi hade valt en enkät med fasta 

                                                 
6 Med öppna frågor menas att frågorna inte är försedda med fasta svarsalternativ (Trost 1994, s. 68). 
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svarsalternativ hade vi inte kunnat göra en diskursanalys eftersom vi i så fall hade 
bestämt hela innehållet i enkäterna, inklusive svaren. Med öppna frågor förväntar vi oss 
utförliga svar och vi påverkar inte diskursen mer än vid frågevalet. Jan Trost varnar för 
att använda öppna frågor i en enkät. Han ger två anledningar till att inte använda det. 
Den ena är av teknisk karaktär och innebär att det är svårt att läsa handstil och att 
metoden är tidsödande. Vi skickade våra frågor via e-post, efter att vi hade kontaktat 
personerna via telefon. På så vis undviker vi handstilsproblematiken. Dessutom 
skickade vi enkäten endast till två personer, det vill säga representanter från respektive 
bibliotek. På så sätt är materialet begränsat. Det andra problemet som Trost ser med 
öppna enkäter är att människor kan vara ovana vid att skriva och formulera sig skriftligt 
(Trost 1994, s. 68). De personer vi skickade våra enkäter till är författare till flera 
skrifter och har förmodligen inte ovanstående beskrivna problem. Vi trotsade Trosts 
varningar och använde oss av öppna frågor i enkäten. 
 
Att välja företrädare för raritetssamlingarna på de båda biblioteken som respondenter, 
förefaller som ett naturligt val för oss. Vi var noga med att välja ut personer som för oss 
framstod som viktiga utifrån sin kunskap om respektive bib lioteks raritetssamlingar. En 
av de anledningar som gjorde att de framstod som viktiga, var att vi vid vår 
litteratursökning hittade flera artiklar skrivna av dessa personer. Vi kontaktade dem via 
telefon och frågade om de ville vara med och de var positiva. Respondenterna fick svara 
i det bifogade dokumentet, som skickades via e-post. De kunde på så sätt skicka tillbaka 
svaren via e-post. Vi har få respondenter, två stycken. Eftersom vi gör en djupanalys av 
enkätmaterialet bedömde vi att vi inte kunde ta mer fler respondenter. Vi återkommer 
till vårt urval av respondenter i kapitel 8. 
 
Enligt Trost är det också viktigt att frågorna kommer i viss ordningsföljd (Trost 1994, s. 
85). Han menar att frågor som hör samman innehållsmässigt också bör komma i 
anslutning till varandra. Av den anledningen har vi grupperat frågorna i kategorierna 
Bevarande, Tillgängliggörande och Aktuella händelser. De två första kategorierna 
valdes för att få en bild av hur respektive bibliotek arbetade med sina samlingar ur 
bevarande- och tillgänglighetsperspektiv. Den sista kategorin, Aktuella händelser, 
valdes för att undersöka om aktuella företeelser påverkade arbetet med bevarandet och 
tillgängliggörandet av de äldre samlingarna. 

3.4 Arbetsmetod 
Efter att ha presenterat utformningen av enkäten återkommer vi nu till diskursanalysen. 
Här vill vi förklara hur vi praktiskt gick tillväga när vi analyserade fram diskursen. Vi 
använder oss här av begreppen tecken och nodalpunkter, se figur 1. Dessa kopplas ihop 
i ekvivalenskedjor där flera tecken kopplas till en nodalpunkt. Vi väljer att använda oss 
av tecken, eftersom en diskussion kring element och moment skulle bli alldeles för 
detaljerad. 
 
För att strukturera vårt undersökningsmaterial valde vi att plocka ut de ord och fraser, så 
kallade utsagor, ur enkäterna, som behandlar vårt område, samt gjorde ett urval ur 
dessa. Vi har valt ut de utsagor som vi anser är centrala för uppsatsen. Det finns ord som 
vi anser är perifera som vi skulle kunna ta med, men de ryms inte inom ramen för vår 
magisteruppsats. När vi skrev enkätfrågorna arbetade vi medvetet med att få ner antalet 
frågor så att svarsmaterialet skulle bli begränsat, men ändå röra sig kring de frågor vi 
vill undersöka. 
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För att samla och tydliggöra vissa ord och begrepp har vi valt att införa egna 
beskrivningar. Vi vill inte lägga alltför stor vikt vid respondenternas ordval, eftersom de 
förmodligen skulle ha kunnat beskriva samma sak med andra ord vid en annan tidpunkt. 
Ett exempel ur en enkät är när en respondent nämner ”astronomiskt värde”. Vi tolkar 
det som att respondenten vill få fram att samlingen är väldigt värdefull, men personen 
skulle lika gärna kunna valt ett annat förstärkande adjektiv. Därför har vi valt att 
diskutera aspekten värde utan att ta upp det förstärkande adjektivet. 
 
Vissa utsagor kan vara beskrivningar som gäller för ett av biblioteken. Vi vill inte 
jämföra biblioteken utan istället se exempel från två svenska universitetsbibliotek. När 
det gäller raritetssamlingar skiljer sig de valda biblioteken åt. En del av utsagorna blir 
då specifika för ett bibliotek och det går inte att komma ifrån. Vi ser det inte som ett 
problem, eftersom vi vill hämta exempel från två inbördes olika bibliotek. Vi har valt att 
tolka respondenterna som ledande företrädare från de båda biblioteken. Det har vi också 
klargjort för respondenterna i missivbrevet.  
 
Rent praktiskt gick vi tillväga på följande sätt. Vi gick igenom enkäterna och plockade 
ut de ord och fraser vi ansåg vara relevanta. Dessa ordnade vi i en tankekarta. Genom att 
på detta sätt strukturera materialet fick vi fram olika ämnesområden. Vissa 
ämnesområden blev så pass stora att de bildade egna nodalpunkter med tillhörande 
ekvivalenskedjor. Vi utgick från själva samlingen och utöver den blev det ytterligare 
sex ekvivalenskedjor. Ekvivalenskedjorna och deras nodalpunkter som framkom under 
analysens gång var Samlingar, Säkerhet, Behandling, Digitalisering, Resurser och 
utåtriktad verksamhet, Kunskap och Aktörer. Att Samlingarna skulle få en egen 
ekvivalenskedja är kanske inte så konstigt med tanke på att det är dem som frågorna 
berör. Säkerhetens ekvivalenskedja är kanske inte heller så förvånande, eftersom det 
fanns en fråga om säkerheten i enkäterna. På så sätt har vi påverkat respondenterna. I 
ekvivalenskedjan för Behandlingen av samlingarna framkommer olika situationers 
specifika krav på behandling. Under ekvivalenskedjan Digitalisering samlades allt som 
har med digitala miljöer och Internet att göra. En annan aspekt som framkom var 
Resurser för handhavande av samlingarna och den utåtriktade verksamheten som både 
görs idag, men också skulle kunna göras om resurser fanns. Att dessa samlingar är 
speciella framkommer i ekvivalenskedjan Kunskap, eftersom arbetet med samlingarna 
kräver specifik kunskap. Den sista ekvivalenskedjan som bildades var Aktörerna som 
togs upp i enkätsvaren. Aktörerna är olika typer av personer som på något sätt är 
relaterade till samlingarna. 
 
För att kunna analysera tecknens olika betydelser har vi valt att använda oss av 
Nationalencyklopedin, härefter förkortad NE. I många fall kanske ordens betydelse har 
ansetts självklar, men där en definition ur NE ändå kunnat bidra med en mer nyanserad 
betydelse. För ämnesspecifika ord som ”rar bok” har vi använt oss av en uppslagsbok 
inom biblioteksämnet. 
 
Användandet av NE är inte helt oproblematiskt, eftersom definitionerna är kopplade till 
faktiska förhållanden, som inte ingår i själva diskursen. Våra respondenters utsagor är 
just utsagor och ska inte ses som något annat än diskursiva konstruktioner. Vi har ändå 
valt att nyansera utsagorna genom att analysera vilka olika betydelser tecknen kan ha 
utanför själva diskursen och på så sätt analysera tecknens olika betydelser. Vårt 
analysmaterial är begränsat till två enkätsvar och vi har valt att istället gå på djupet 
genom att analysera utsagorna noggrant. Därför blir olika beskrivande utsagor och dess 
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betydelser viktiga i vår analys. Vi kommer att återkomma till användandet av NE i 
kapitel 8, där vi ytterligare diskuterar problemen med detta förfarande. 
 

4. Presentation av empiriskt material 
 
I det här kapitlet har vi samlat vårt empiriska material. Vi börjar med att presentera de 
två universitetsbiblioteken och varför vi valt dem. Därefter redovisar vi med egna ord 
svaren på enkäterna. På så sätt ges en introduktion till analysen av enkätsvaren som 
följer i nästa kapitel. 

4.1 Universitet och universitetsbibliotek 
Här börjar vi med att presentera universiteten och deras respektive bibliotek. De båda 
universitetsbiblioteken är beroende av de universitet de är knutna till, därför väljer vi att 
kort presentera även universiteten, men vi börjar med att förklara varför vi valt just 
Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek. Att ta reda på vilka universitetsbibliotek 
som har raritetssamlingar är inte helt enkelt. De bibliotek som har stora 
raritetssamlingar är kanske inte så svåra att få grepp om. Det framkommer dels om man 
studerar bibliotekens webbplatser och dels i litteratur om ämnet. Ett exempel finns i 
rapporten Digsam, som är utgiven av Kungliga biblioteket: ”Ett samarbete kring 
digitalisering mellan KB och de bibliotek som har stora kulturarvssamlingar, främst 
Uppsala UB och Lunds UB, bör inledas.” (Scherman 2005, s.73). Förutom Uppsala 
universitetsbibliotek och Lunds universitets bibliotek finns det idag ytterligare 11 
universitetsbibliotek (SUNETs webbkatalog, Utbildning/Universitet... 2006). Av dessa 
var vi i varierande grad osäkra på om de har raritetssamlingar. Vi valde att undersöka 
universitetsbibliotekens webbplatser för att ta reda på vilka som har raritetssamlingar. 
På vissa webbplatser finns informationen om raritetssamlingar lätt tillgänglig, medan på 
andra webbplatser hittade vi ingen information om rariteter eller äldre litteratur över 
huvud taget. Vid sökning i bibliotekens katalog, där vi inte hade funnit någon 
information om rariteter på webbplatsen, fann vi träffar på äldre litteratur i katalogen. 
Ett exempel på en boks placering är Rar-skåp i Örebros universitetsbiblioteks katalog. 
Det vi kan konstatera är att det är stor skillnad på hur universitetsbiblioteken väljer att 
marknadsföra sina raritetssamlingar på sina webbplatser. Det kan bero på att 
samlingarnas storlek skiljer sig mellan biblioteken och om ett bibliotek har en liten 
samling kanske det inte finns anledning att skriva om den på webbplatsen. Ett annat 
exempel där vi fann att biblioteket har raritetssamlingar är Karlstads 
universitetsbibliotek. Informa tionen om rariteter hittades på en karta över biblioteket. På 
både webbplatserna för Uppsala universitetsbibliotek och universitetsbiblioteket i Lund 
visas raritetssamlingarna tydligt med egna sidor för kulturarvet. Resultatet av 
genomgången av universitetsbibliotekens webbplatser är att vi kan konstatera att alla 
universitetsbibliotek har äldre samlingar i olika storlekar, som marknadsförs olika 
mycket på webbplatserna och vissa inte alls. Vi kan inte avgöra om alla 
universitetsbibliotek har raritetssamlingar, eftersom vissa bibliotek inte nämner något 
om raritetssamlingar på webbplatsen utan det som finns är katalogposter på äldre 
litteratur. 
 
Från början funderade vi på att undersöka tre universitetsbibliotek, men vi bestämde oss 
för att det skulle bli ett för stort material att analysera för en magisteruppsats. Vi uteslöt 
att välja två bibliotek med lika stora samlingar, eftersom det inte skulle ge en rättvis bild 
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av raritetssamlingar på universitetsbibliotek. Därför har vi valt två bibliotek, som skiljer 
sig åt både vad gäller ålder och storlek på samlingarna. På så sätt får vi fler exempel än 
om vi skulle välja två sinsemellan liknande bibliotek. Att valet föll på Stockholm och 
Uppsala har också sin geografiska förklaring. I början av uppsatsarbetet visste vi inte 
om vi skulle behöva följa upp enkäterna med kompletterande frågor, alternativt besöka 
biblioteken av andra anledningar. Vi båda arbetar som tidigare sagts vid Stockholms 
universitetsbibliotek och har därför mycket nära till samlingarna och Uppsala är inte 
heller så långt bort för oss. Den geografiska anledningen till valet av bibliotek är 
emellertid sekundär.  
 
Här kommer vi nu att ta upp vad vi anser vara relevant ur universitetens och 
universitetsbibliotekens historia, men också lite av det som berör vårt ämne som till 
exempel bibliotekens organisation. Informationen har hämtats från respektiver 
universitets webbplats. Vi kommer fortsättningsvis att använda oss av förkortningar av 
universitetsbibliotekens namn där vi anser att det kan vara lämpligt. Vi förkortar 
Uppsala universitetsbibliotek till UUB och Stockholms universitetsbibliotek till SUB. 

4.1.1 Uppsala universitet 
Uppsala universitet grundades 1477 och är därmed Nordens äldsta universitet. 
Universitetet har sedan dess haft en rad kända forskare knutna till sig, bland andra Carl 
von Linné. 2004 hade Uppsala universitet runt 40 000 studenter. Den långa tid som 
universitetet funnits har lett till att många traditioner tillkommit, vilket påpekas flera 
gånger på webbplatsen. För vår del är det intressant att det på webbplatsen finns 
ingångar till museer, där Carolina Redivivas (universitetsbibliotekets) utställningssal 
nämns. I utställningssalen finns böcker och handskrifter att beskåda, bland annat finns 
här den berömda Silverbibeln (Uppsala universitet). 

4.1.2 Uppsala universitetsbibliotek 
Carolina Rediviva, Uppsalas universitetsbibliotek, är, enligt webbplatsen, Sveriges 
äldsta forskningsbibliotek. Biblioteket tillkom år 1620. 
 
Biblioteket fick sina första handskrifter 1620 (samma år som det grundades). De 
donerades av Gustaf II Adolf. Idag innehåller handskriftssamlingen en mängd historiska 
handskrifter och aktsamlingar, musikalier, ett avsevärt antal personarkiv samt 
brevsamlingar (Halldin Norberg, 1994, s. 98). Mycket av materialet är donationer 
(Uppsala universitetsbibliotek). 
 
Idag finns det tre avdelningar som arbetar med det som överordnat kallas kulturarvet, 
handskrifts- och musikavdelningen, enheten för äldre tryck och kart- och 
bildavdelningen. Vi kommer i första hand inrikta oss på de två första avdelningarna. På 
webbplatsen kan man gå in direkt på specialsamlingar som Leufstamusikalierna, 
Palmskiöldska samlingen eller Wallers handskriftssamling för att nämna några. Det 
finns också andra enheter på biblioteket, som då och då håller på med dessa samlingar, 
till exempel Konserveringsenheten och Reproenheten (Uppsala universitetsbibliotek). 
 
Organisatoriskt tillhör de tre ovan nämnda enheterna universitetsbibliotekets 
biblioteksgrupp för universitetsgemensamma ändamål. Dessa universitetsgemensamma 
ändamål ligger under Biblioteksstyrelsen och hamnar på så sätt lite vid sidan av övrig 
biblioteksverksamhet. Biblioteket har vidare identifierat tre verksamhetsgrenar, den 
andra lyder som följer: 
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Biblioteket har som universitetsgemensamma ändamål även till uppgift att bevara 
och förvärva äldre och unikt material av nationell och internationell 
kulturarvskaraktär samt i lämpliga former tillhandahålla och informera om 
materialet. Till dessa ändamål räknas även ett vidare ansvar än bruksverksamhetens 
för samverkan med det omgivande samhället, särskilt vad gäller 
kulturarvsförmedling. (Uppsala universitetsbibliotek). 

 
I KB-utredningen ger olika ABM-institutioner sina beskrivningar av sin egen 
digitaliseringsverksamhet. Uppsala universitetsbibliotek har uppgett att 
digitaliseringsinsatserna sedan år 2000 fokuserats på Erik Wallers manuskriptsamling. 
Denna samling valdes ut tack vare den mängd objekt av hög internationell klass som 
ingår där. Digitaliseringsarbetet består dels av digitalisering av de enskilda objekten, 
som läggs ut löpande på Internet, och dels av en digital katalog där objekten är sökbara. 
Vidare har objekt ur handskriftssamlingen valts ut för cd-romproduktion i tekniken 
Touch&Turn, som ger ett bläddringsbart visningsformat. Det förekommer även 
digitaliseringsprojekt tillsammans med andra institutioner. Finansieringen av projekten 
sker vid sidan av ordinarie medelstilldelning för biblioteket (KB – ett nav… 2003, s. 
197). 
 
Sammanfattningsvis får vi intrycket av att Uppsalas universitetsbibliotek, som varande 
en del av ett gammalt, traditionsbärande universitet, månar om de stora samlingar som 
finns där. Samlingarna framhävs på webbplatsen, och sammanfattas under titeln 
kulturarvet. De har, enligt KB-utredningen, genomfört olika digitaliseringsprojekt och 
arbetar med andra. Att kulturarvet nämns som en av de tre verksamhetsgrenar 
universitetsbiblioteket ägnar sig åt tycker vi är intressant. 

4.1.3 Stockholms universitet 
Stockholms universitet har en betydligt kortare historia än Uppsala universitet, något vi 
tror påverkar synen på respektive universitetsbiblioteks raritetssamling. Stockholms 
högskola övergick 1960 till att bli universitet. Universitet har idag cirka 37000 
studenter7, så de båda universiteten i vår undersökning är nästan jämnstora (Stockholms 
universitet). 

4.1.4 Stockholms universitetsbibliotek 
Stockholms universitetsbibliotek är enligt webbplatsen ett av Sveriges största 
vetenskapliga forskningsbibliotek och en av Stockholms mest välbesökta 
kulturinstitutioner med ca 2 miljoner besökare per år. Huvudbiblioteket ritades av Ralph 
Erskine och invigdes 1983 (Stockholms universitetsbibliotek). 
 
I princip är hela bibliotekets bestånd av litteratur från tiden före 1800 placerade i 
raritetskamrarna. Den humanistiska delen av de äldre samlingarna har följt med från 
högskoletiden. Där ingår flera donationer från bland andra Martin Lamm. Den 
naturvetenskapliga delen kommer från Kungliga Vetenskapsakademiens bibliotek 
(KVAB). KVAB grundades 20 juni 1739. Bibliotekets första bok skänktes av Carl von 
Linné. Det var ett exemplar av hans egen bok Hortus Cliffortianus, utgiven 1737. 
Kungliga Vetenskapsakademiens biblioteks samlingar är deponerade hos Stockholms 
universitetsbibliotek sedan 1978. En del material finns dock kvar hos KVAB 
(Stockholms universitetsbibliotek). 

                                                 
7 Uppgiften är från 2005. 
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Enligt den ovanstående beskrivna delen ur KB-utredningen, där institutionerna själva 
får beskriva sin digitaliseringsverksamhet, tar Stockholms universitetsbibliotek upp 
KVAB:s samlingar samt ett antal ekonomiska kartor vid Geobiblioteket. Genom EU-
projektet Regnet gavs tillfälle att digitalisera ett mindre urval planscher ur särskilt 
värdefulla verk i KVAB:s äldre samlingar. Universitetsbiblioteket framhåller att det 
vore önskvärt att ett eventuellt nationellt projekt satsade på att digitalisera äldre svensk, 
naturvetenskaplig litteratur som till exempel Carl von Linnés Systema Naturae. De 
ekonomiska kartorna på Geobiblioteket har digitaliserats ur efterfråganssynpunkt. 
Stockholms universitetsbibliotek påpekar att det är omöjligt att göra systematiska 
digitaliseringsinsatser utan särskilda medel för detta. Om medel skulle kunna erhållas 
bör de material som digitaliseras finnas fritt tillgängligt via nätet (KB – ett nav… 2003, 
s. 198-199). 
 
SUB:s övergripande mål är: 
 

Bibliotekets uppgift är att effektivt betjäna och främja vetenskapligt forsknings- och 
utvecklingsarbete, undervisning och högre studier. Tillgänglighet, öppenhet, god 
service och hög kvalitet på samlingarna ska vara utmärkande för biblioteket och 
göra det attraktivt för studenter, forskare och allmänhet. Som en integrerad del av 
universitetet ska biblioteket bedriva verksamheten i god kontakt med fakulteter och 
institutioner. Som förvaltare av Kungl Vetenskapsakademiens samling ska 
Stockholms universitetsbibliotek också fungera i en vidare krets i 
vetenskapssamhället. (Stockholms universitetsbibliotek) 

 
I citatet nämns i första hand universitetsbibliotekets funktion som forskningsbibliotek. 
Vi vill ändå poängtera att KVAB:s samlingar tas upp och att dessa gör att SUB ska 
fungera i en vidare krets i vetenskapssamhället. Det sista kan tolkas som att biblioteket 
inte vänder sig till allmänheten. De tillhandahåller sina samlingar för 
vetenskapssamhället. 

4.2 Svaren på enkätfrågorna 
Under detta avsnitt börjar vi med att presentera enkätfrågorna och svaren. Under varje 
fråga ges exempel på vad respondenterna har svarat. På det sättet beskrivs vårt 
analysmaterial. 

4.2.1 Presentation av enkätfrågor och svar 
Enkätfrågorna skickades till ledande företrädare för raritetssamlingarna på Uppsala och 
Stockholms universitetsbibliotek. 1a-1c behandlar frågor kring bevarandet av 
samlingarna.  2a-2c behandlar frågor kring tillgängliggörandet av samlingarna. 
Resterande frågor rör olika aspekter av tillgängliggörande och bevarande, som vi anser 
är aktuella för vårt ämne. 

1a. Hur arbetar ni med att bevara era äldre samlingar8 (äldre tryck och 
handskrifter)? 
Båda respondenterna tar upp klimat som en viktig del i att bevara samlingarna. En 
annan viktig fysisk aspekt som de arbetar med är olika hjälpmedel för att minska 
slitaget. Ett sätt att se till att slitaget minskar är att inte utsätta samlingarna för onödig 

                                                 
8 Vi har valt att använda oss av begreppet äldre samlingar i enkätfrågorna, eftersom biblioteken ofta själva 
använder det här begreppet.  
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påfrestning. En av respondenterna ger ett exempel på detta: ”Ett totalt kopieringsförbud 
av allt material som förvaras i raritetssamlingarna har införts.” En respondent menar att 
skumgummistöd minskar påfrestningen. Inventering av samlingen anges också under 
denna fråga. Böckerna kontrolleras vid olika tillfällen, till exempel efter att de har 
återlämnats vid ett läsesalslån. Ett annat sätt är att göra en skadeinventering. Rutiner för 
utlån tas upp, men också säkerheten diskuteras av båda respondenterna. Utbildning av 
personal och digitalisering är andra åtgärder som tas upp som exempel på att bevara 
samlingarna. 

1b. Vad ser ni som de viktigaste delarna i arbetet med att bevara dessa samlingar? 
När det gäller de viktigaste delarna i arbetet med att bevara samlingarna nämns 
säkerheten och klimatet som exempel. Det gäller även att hålla böckerna i ett gott 
fysiskt skick. För att lyckas med detta menar en av respondenterna att följande måste 
göras: ”Kontinuerlig kontroll av samlingarnas kondition och verkligen sätta in de 
åtgärder som behövs.” I ovanstående citat framkommer att kontinuiteten i arbetet som 
en viktig aspekt. Den andra respondenten anser också att kontinuiteten är viktig under 
denna fråga: ”Att kontinuerligt arbeta med de fysiska samlingarna.” Noggrann 
katalogisering är en annan aspekt som tas upp. 

1c. Vilka problem försvårar bevarandet av äldre tryck och handskrifter? 
I svaren till denna fråga är båda respondenterna tydliga med vad det är som försvårar 
bevarandet. Det är brist på resurser. De bristande resurserna kan vara i form av pengar, 
utrymme och personalstyrka. I ett av fallen är samlingarnas storlek problematisk. De är 
så pass stora att det inte finns möjlighet att åtgärda det som behövs i tid. Förutom 
bristande resurser anges även klimatet i magasinen som ett exempel på något som 
försvårar bevarandet. 

2a. Hur arbetar ni med att tillgängliggöra era äldre samlingar (äldre tryck och 
handskrifter)? 
I den första frågan kring tillgängliggörandet tas färre exempel upp än vad som förekom 
under motsvarande fråga kring bevarandet. Exempel på hur biblioteken arbetar med 
tillgängliggörandet av de äldre samlingarna är katalogisering, ordna och förteckna, 
digitalisera, visningar, utställningar och artikelpublicering. Flera av ovanstående 
exempel förekommer i båda respondenternas svar.  

2b. Vad ser ni som de viktigaste delarna i arbetet med att tillgängliggöra dessa 
samlingar? 
Katalogisera och att ha tillförlitliga förteckningar verkar vara de viktigaste delarna i 
arbetet med att tillgängliggöra samlingarna. Här följer ett exempel på hur en av 
respondenterna betonar detta: ”Att katalogisera en bok i Libris ger den ojämförligt bästa 
kunskapsspridningen om vårt bokbestånd.” Att katalogerna ska vara sökbara på Internet 
är något som är väsentligt i sammanhanget. Digitaliseringsprojekt är ett sätt att göra 
samlingarna mer tillgängliga. Kunskapsnivån hos personalen är en annan sak som tas 
upp: ”Goda kunskaper om samlingarna förenklar tillgängliggörandet.”. 
Användarundervisning nämns också som exempel på en av de viktigaste delarna i 
arbetet med att tillgängliggöra.  
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2c. Vilka problem försvårar tillgängliggörandet av äldre tryck och handskrifter? 
Som svar på denna fråga var respondenterna kortfattade. Problem som försvårar 
tillgängliggörandet är två stycken, nämligen resursbristen och säkerhetsproblemen. En 
av respondenterna uttrycker sig klart i denna fråga: ”Utan tvekan resursbristen.” 

3. Det finns ett motsatsförhållande mellan tillgängliggörande och bevarande av 
äldre samlingar. Kan ni beskriva några exempel på hur detta har påverkat ert 
arbete?  
Respondenterna tar upp problematiken med att slitaget ökar när efterfrågan på 
samlingarna ökar. Här följer ett exempel på hur en av respondenterna uttrycker sig när 
det gäller fördelarna och nackdelarna med efterfrågade samlingar: ”Viktigt att dessa 
används i forskningen samtidigt som de absolut måste bevaras.” Efterfrågan är positivt, 
men konsekvensen för boken är negativ. Ökad efterfrågan leder också till mer arbete. 
Om resurser inte avsätts för detta är det åter något som i sig är positivt som leder till 
något negativt. Det kan också vara svårt att få studenter och forskare att förstå att man 
inte får låna hem böcker ur raritetssamlingarna eller att man inte får kopiera ur dem. 

4. Vi har läst i ett flertal texter att utvecklingen inom biblioteksvärlden på senare 
tid har gått mot att tillgängliggöra, t ex material som e-tidskrifter och service som 
Jourhavande bibliotekarie. Om detta har påverkat ert sätt att arbeta med äldre 
tryck och handskrifter, kan ni beskriva hur? 
Vi förstod när vi fått in enkätsvaren att denna fråga inte var tillräckligt tydligt ställd. 
Vad vi ville få fram var att trenderna i biblioteksvärlden går mot att tillgängliggöra och 
ge exempel på det. Vi förstår att det kan tolkas som att exemplen är tänkta att 
förknippas med arbetet med de äldre samlingarna. En respondent har trots detta tagit 
upp andra exempel än de som nämns i frågan. Ett exempel är resurser som finns på 
Internet med äldre inskannat material. Respondenten menar att detta är okänt för många 
forskare och bibliotekarier. Den ena respondenten anser sig inte ha blivit påverkad av 
utvecklingen mot tillgängliggörandet. Den andra menar att även de äldre samlingarna 
följer denna utveckling, men tar upp att det är ett problem med det digitala materialet ur 
bevarandesynpunkt. 

5. Frågan om säkerhet på bibliotek ur stöldsynpunkt har varit högaktuell under de 
senaste åren. Har detta påverkat ert arbete kring samlingarna och i så fall hur? 
 Att de båda universitetsbiblioteken har påverkats av KB-mannens stölder och frågorna 
kring säkerhet råder det ingen tvekan om. Nya åtgärder måste tas till och säkerheten 
måste ytterligare höjas. Den ena respondenten menar att återverkningarna på grund av 
KB-mannens härjningar är så pass stora att de har påverkat hela biblioteksvärlden och 
inte bara de utsatta biblioteken. De båda respondenterna ger olika exempel på åtgärder 
som görs eller kommer att göras efter att KB-mannens härjningar blev kända. 
Tillgängligheten kommer att begränsas. På nationell nivå har Kungliga biblioteket 
tillsatt en nationell säkerhetsgrupp. Kameraövervakning kan vara ett sätt att höja 
säkerheten. Skärpa vardagsrutinerna är viktigt för att undvika stölder. Arbetet med att 
föra in rart material till raritetssamlingarna har också intensifierats menar en respondent. 
Ägarmärkning och kopior av kataloger är andra exempel på åtgärder som kan införas, 
men respondenten menar att metoderna måste förfinas. 

6. Något övrigt att tillägga? 
Under denna fråga har det diskuterats om vad som skulle kunna göras om resurserna 
finns. Digitalisering av böcker är ett exempel: ”Det finns ett stort antal böcker i våra 
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samlingar, lämpliga att digitalisera och lägga ut i fulltext.” Ett annat exempel är en 
hemsida som bland annat behandlar samlingarnas historia och information om enskilda 
böcker. Här tas även upp vilka fördelar det skulle medföra. Digitalisering av böcker 
skulle minska slitaget på boken. Med en hemsida skulle biblioteket kunna profilera sig 
och det skulle skapa stor goodwill för biblioteket. 
 

5. Analys 
 
Efter att ha presenterat vårt analysmaterial i föregående kapitel följer nu vår analys. Vi 
vill återigen påpeka att analysen bygger på de enkätsvar som vi har fått av 
respondenterna. För en utförligare beskrivning av hur vi analyserat fram nodalpunkter 
och ekvivalenskedjor, se kapitel 3. Under varje nodalpunkt har vi satt ekvivalenskedjan 
som underrubriker. Vi har fetstilat de tecken som vi diskuterar i det avsnittet. Detta har 
vi gjort för att förtydliga vilken del av ekvivalenskedjan som vi skriver om. 

5.1 Samlingar 
Den första nodalpunkten, som även är en nod valde vi att kalla Samlingar. Vi menar att 
Samlingar är det som är i centrum och det som de andra nodalpunkterna handlar om 
eller berör. Att vi väljer att kalla noden för Samlingar beror på att det är ett neutralt 
begrepp som kan innefatta olika sätt att benämna samlingen. Här följer de tecken som 
behandlar själva samlingarna. De utgör dels exempel på vad som kan ingå i en sådan här 
samling och dels exempel på hur man beskriver samlingen. Vi har i enkätsvaren hittat 
två övergripande benämningar på vår undersökta samling, dels raritetssamling och dels 
kulturarv. Biblioteksföreträdarnas syn på samlingarna framkommer i nedanstående 
tecken. Så här ser ekvivalenskedjan ut för noden Samlingar: 
 
Raritetssamlingar – Kulturarv – Bok – Tryck – Bildmaterial – Tidskrift – Ålder – 
Sällsynthet – Värde – Efterfrågan  
 
Raritetssamlingar – Kulturarv – BBBoookkk    –––    TTTrrryyyccc kkk   –––    BBBiiilllddd mmmaaattteeerrr iiiaaa lll   –––    TTT iiidddsss kkkrrr iiifffttt    –––    ÅÅÅllldddeeerrr    –––    SSSäää llllllsss yyynnnttthhheeettt    –––    VVVääärrrdddeee   
–––    EEEfffttteeerrrfff rrrååågggaaannn    
 
En av respondenterna kallar genomgående samlingarna för raritetssamlingar. Raritet 
betyder enligt Nationalencyklopedin ”föremål som är sällsynt och åtråvärt” (”raritet”, 
Nationalencyklopedin). Vidare exemplifieras raritet med en fras: ”boken är en verklig 
raritet” (”raritet”, Nationalencyklopedin). Det är tydligt att raritet fungerar väl med 
kombinationen bok.  
 
Den andra respondenten kallar vid några tillfällen samlingarna för kulturarv. Enligt NE 
betyder kulturarv ”idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som 
fungerar som en gemensam referensram.” (”kulturarv”, Nationalencyklopedin). Ovan 
nämnda definition av kulturarv är bred. Enligt vår mening innehåller den kopplingar till 
ämnena historia, idéhistoria, kulturhistoria, arkeologi med mera. Enligt detta 
resonemang är kulturarvsdefinitionen ett brett synsätt där kulturarve t är en kulturs 
historia och kan ses som en del av flera universitetsämnen. Det nämns också i 
enkätsvaren att samlingarna används i forskningen på universiteten.  
 
Om man jämför begreppet kulturarv med raritetssamlingar framkommer det att de 
skiljer sig på ett par punkter. Kulturarv har även en annan smalare definition: ”mer 
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konkret om de föremål som är bevarade från äldre tider” (”kulturarv”, 
Nationalencyklopedin). Ett exempel på denna definition ges där kulturarv sätts i 
samband med arkitektur och konst. I jämförelse med begreppet raritetssamling tar inte 
kulturarvsdefinitionen upp något om sällsynt eller åtråvärt. Däremot är egenskapen 
ålder med. Föremålen är bevarade från äldre tider. Det i sig kan innebära att de är 
sällsynta, men det är inte självklart. 
 
I den första definitionen av kulturarv anges också att kulturarvet fungerar som en 
gemensam referensram. Det anges inte för vem det skulle kunna tänkas vara en 
gemensam referensram. Vi tolkar det som att det är de människor som ingår i den 
kulturen, som har en gemensam referensram. På så sätt skulle människor kunna ingå 
som en betydande del i begreppet kulturarv.  
 
RRRaaarrr iiittteeettt sss sss aaammmllliiinnngggaaarrr   –––    KKKuuullltttuuurrraaa rrrvvv –––    Bok – Tryck – Bildmaterial – Tidskrift    –––    ÅÅÅllldddeeerrr    –––    SSSäää llllllsss yyynnnttthhheeettt    –––    VVVääärrrdddeee   –––    
EEEfffttteeerrrfff rrrååågggaaannn    
 
Här följer exempel på vad som kan ingå i en raritetssamling enligt respondenternas svar. 
Att böcker ingår i raritetssamlingar kanske känns som en självklarhet för många, men 
som exemplen visar kan det även finnas andra typer av litteratur i en sådan samling. 
Respondenterna har även tagit upp tryck i enkätsvaren. I frågorna valde vi att benämna 
samlingarna som ”äldre tryck och handskrifter”. Att tryck förekommer i svaren är 
därmed inte så konstigt. Nedan följer ett citat från Harrod´s Librarians´ Glossary där rar 
bok (rare book) definieras: ”A book so old, scarce or difficult to find that it seldom 
appears in the book markets. Among rare books may be included: incunabula, sixteenth 
to eighteenth century imprints, first editions, limited and deluxe editions, specially 
illustrated editions, books in fine bindings, unique copies, books of interest for their 
associations (local, regional, subject etc.).” (Harrod 1995, s. 534). I citatet framkommer 
det tydligt att en rar bok inkluderar många aspekter. Inkunabel tas inte upp i 
enkätsvaren, men vi vet att båda biblioteken har sådana i sina ägor. I enkäten ställdes 
ingen fråga om vad som ingår i bibliotekens raritetssamlingar. Det är därför inte 
konstigt om några typer av litteratur saknas i respondenternas svar. 
 
Bildmaterial tolkar vi som att respondenterna menar en samling av till exempel 
teckningar, akvareller eller planscher.  
 
Det finns även tidskrifter i raritetssamlingen. Tidskriften skiljer sig från boken genom 
att de utges i periodiskt intervall utan något bestämt slutdatum för när det sista numret 
kommer ut. Det gör att de skiljer sig åt med hänsyn till vad som anses vara rart. En 
nyare form av tidskrift är elektronisk tidskrift (e-tidskrift). I vårt enkätmaterial finns ett 
exempel på en digitaliserad tidskrift från 1600-talet. Ett annat svar i enkäten berör e-
tidskrifter i allmänhet oavsett ålder på tidskriften. 
 
RRRaaarrriii ttteee tttsss sss aaammmlll iiinnngggaaarrr   –––    KKKuuulll ttt uuurrraaarrr vvv   ––– BBBoookkk    –––    TTTrrryyyccc kkk   –––    BBBiiilllddd mmmaaattteeerrr iiiaaa lll   –––    TTT iiidddsss kkkrrr iiifffttt    –––    Ålder – Sällsynthet    –––    VVVääärrrdddeee   
–––    EEEfffttteeerrrfff rrrååågggaaannn 
 
Tecknet ålder har vi plockat ut från enkätsvaren i frasen: ”gamla och värdefulla böcker”. 
Vi har använt äldre samlingar som samlingsbegrepp i våra enkätfrågor. Vi lägger därför 
inte stor vikt vid användandet av äldre samlingar i svaren, eftersom respondenterna kan 
ha använt äldre samlingar som svar på det som står formulerat i frågorna. Ålder är dock 
en viktig aspekt på den undersökta samlingen och återkommer i flera sammanhang i 
svaren. En konsekvens av hög ålder kan vara att boken är sliten. Är samlingen gammal 
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kan den ha använts av många under en avsevärd tidsrymd, men att samlingen är sliten 
kan bero på fler anledningar än att den har använts mycket. Enbart genom att vara 
gammal och kanske behandlats ovarsamt avseende placering och klimat kan det i sig ha 
orsakat att samlingen är sliten.  
 
En annan viktig aspekt på den undersökta samlingen är sällsynthet. I enkätsvaren 
används både sällsynt och rar vid beskrivningar av samlingen. Vi tolkar sällsynt och rar 
som synonymer till varandra enligt enkätsvaren. Det bör också nämnas att ålder inte 
förutsätter sällsynthet och tvärtom.  
 
RRRaaarrriii ttteee tttsss sss aaammmlll iiinnngggaaarrr   –––    KKKuuulll ttt uuurrraaarrr vvv   ––– BBBoookkk    –––    TTTrrryyyccc kkk   –––    BBBiiilllddd mmmaaattteeerrr iiiaaa lll   –––    TTT iiidddsss kkkrrr iiifffttt    –––    ÅÅÅllldddeeerrr    –––    SSSäää llllllsss yyynnnttthhheeettt    –––    Värde    
–––    EEEfffttteeerrrfff rrrååågggaaannn 
 
Vi har valt att kalla ett tecken för värde. I enkätsvaren förekommer olika ord som 
kopplas till värde, till exempel värdefull. Värdefull definieras i NE: ”som har stort värde 
i ekonomiskt eller annat avseende” (”värdefull”, Nationalencyklopedin). Samlingen har 
ett värde, men det går inte att utläsa av sammanhanget när tecknet värdefull tas upp om 
det rör sig om ett ekonomiskt värde och/eller något annat värde. Att den har ett värde, 
men som inte behöver röra ekonomi framkommer tydligt, eftersom tecken som raritet 
tas upp. Samlingen är sällsynt och åtråvärd enligt definitionen av raritet. Att samlingen 
också har ett ekonomiskt värde framkommer av en annan utsaga i ett av enkätsvaren: 
”många böcker betingar astronomiska värden på antikvariska bokmarknaden”. 
 
Vid ett tillfälle nämns rika samlingar. Enligt NE kan rik betyda att någon eller något är 
”mycket väl försedd med (ekonomiska) tillgångar” (”rik”, Nationalencyklopedin). Rik 
kan också definieras: ”som innehåller eller omfattar stor mängd av viss, vanl. positivt 
värderad, företeelse” (”rik”, Nationalencyklopedin). I detta fall är frågan åter igen om 
tecknet rika samlingar har att göra med värde som ekonomi eller värde kopplat till en 
mer abstrakt aspekt. Att använda tecknet rik medför ett problem vid tolkning av 
tecknets innebörd, eftersom det kan tolkas som två olika aspekter av en sak. Trots allt 
kan vi nog sluta oss till att rik faller under ovanstående utsagor om värde, vilket innebär 
att rik innefattar båda betydelserna.  
 
RRRaaarrriii ttteee tttsss sss aaammmlll iiinnngggaaarrr   –––    KKKuuulll ttt uuurrraaarrr vvv   ––– BBBoookkk    –––    TTTrrryyyccc kkk   –––    BBBiiilllddd mmmaaattteeerrr iiiaaa lll   –––    TTT iiidddsss kkkrrr iiifffttt    –––    ÅÅÅllldddeeerrr    –––    SSSäää llllllsss yyynnnttthhheeettt    –––    VVVääärrrdddeee   
–––    Efterfrågan 
 
Enligt ett av enkätsvaren är vissa böcker i samlingarna oerhört efterfrågade. Det sägs 
inte vem som efterfrågar samlingarna, men respondenten själv anser att samlingarna är 
viktiga för forskningen.  
 

5.2 Säkerhet 
Det är specifikt ett tecken som leder oss till nästa nodalpunkt; Säkerhet. Det är tecknet 
värde. Rariteter betingar, enligt en av respondenterna, stora värden på den antikvariska 
bokmarknaden. Detta kan innebära att böckerna är hett eftertraktade och måste hållas i 
säkert förvar för att inte bli stulna. Tecknet värde är ett exempel på den överlappning 
som exemplifierades i figur 1 i kapitel 3, i det här fallet en överlappning mellan 
ekvivalenskedjan för Samlingar och ekvivalenskedjan för Säkerhet. I vår enkät ställde 
vi specifikt en fråga om säkerheten med anledningen av händelserna på Kungliga 
biblioteket vintern 2004. Även om nedanstående analys till största del berör svaren på 
den frågan, har respondenterna även självmant tagit upp säkerhetsaspekten under andra 
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frågor. Nedan följer ekvivalenskedjan runt nodalpunkten Säkerhet så som vi har tolkat 
den ur vårt analysmaterial: 
 
Vardag – Åtgärder – Pågående arbete – Nationell nivå – Svåråtkomlig 
 
Vardag – ÅÅÅtttgggääärrrdddeeerrr   –––    PPPååågggåååeeennndddeee   aaarrrbbbeeettteee   –––    NNNaaattt iiiooonnneeelll lll   nnn iiivvvååå   –––    SSSvvvååårrråååtttkkkooo mmmlll iiiggg    
 
En av respondenterna för en diskussion kring att vardagen är farlig ur 
säkerhetssynpunkt. Kupper och större tillgrepp är ett undantag medan vardagsrutinerna 
är det som utgör faran. Eventuellt menas här att säkerhetstänkandet hela tiden riskerar 
att försvinna, eftersom större stölder ändå är ovanligt. Om det man skyddar sig emot 
aldrig händer tenderar man kanske att slappna av och slarva med rutinerna, vilket blir 
farligt när något väl händer. Det kan också vara så att dessa säkerhetsrutiner är 
tidskrävande och omständliga, något som möjligtvis kan leda till att de inte utförs. 
 
VVVaaarrrdddaaaggg – Åtgärder  – PPPååågggåååeeennndddeee   aaarrrbbbeeettteee   –––    NNNaaattt iiiooonnneeelll lll   nnn iiivvvååå   –––    SSSvvvååårrråååtttkkkooo mmmllliiiggg 
 
Flera åtgärder för att höja säkerheten tas upp i enkäterna. Det handlar både om sådant 
som redan används, till exempel stöldskydd och ägarmärkning, och sådant som föreslås 
för framtiden, till exempel kameraövervakning. Här tas också regler upp, vilket också 
kommer att tas upp under ekvivalenskedjan för Behandling. En regel på ett av 
biblioteken är att det riktigt värdefulla och sällsynta materialet måste läsas på den 
ansvarige bibliotekariens rum. På så sätt görs alltså en gradering av samlingarna. En del 
material får läsas i specialläsesal utan personlig bevakning medan annat material kräver 
bevakning hela tiden. 
 
För att resonera kring utsagan om en av åtgärderna, ägarmärkning, vill vi först 
exemplifiera vad ägarmärkning är, eftersom vi förutsätter att innebörden av 
ägarmärkning inte är allmänt känd för läsaren av uppsatsen. Ägarmärkning kan ske på 
flera sätt. En typ av ägarmärkning är när själva pärmen på boken märks med något slags 
sigill eller vapen. Det kan vara till exempel ägaren till boken som låter boken få ett 
sigill. Det kan också vara det ägande biblioteket, som märker pärmen med bibliotekets 
initialer. Det finns mindre avancerade metoder att märka böcker med, till exempel 
exlibris eller stämpel. Vi trodde först att man på biblioteken inte ville låta stämpla en 
bok eller plansch som är flera hundra år gammal, men efter att vi hade frågat en av 
respondenterna fick vi erfara att vi hade fel. Ägarmärkning är ett sätt att förhindra stöld 
av materialet. Det är till exempel svårare att stjäla och på ohederligt sätt sälja en plansch 
om ett biblioteks stämpel finns på planschen.  
 
Katalogerna är ett annat exempel på vad som kan åtgärdas, enligt enkätsvaren. De 
återkommer vid flera tillfällen i säkerhetsdiskussionen. Genom åtgärder som kopiering 
och digitalisering av katalogerna anses säkerheten höjas. Att veta vad man har i sin 
samling är en förutsättning för att veta om man har blivit av med något eller inte. Det 
räcker då kanske inte med att ha en katalog som innehåller poster på allt man har i sin 
samling. Om stölden sker internt kan katalogposten ändras för att dölja stölden. Ett sätt 
att undvika detta är att ha en kopia av katalogen, som inte är känd eller åtkomlig för 
alla. 
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VVVaaarrrdddaaaggg    –––    ÅÅÅtttgggääärrrdddeeerrr   – Pågående arbete – Nationell nivå – SSSvvvååårrråååtttkkkooo mmmllliiiggg    
 
I enkäterna framkommer tydligt att arbetet med säkerheten är ett löpande arbete som 
inte är avslutat. Metoderna kring åtgärder som ägarmärkning och säkerhetskopiering av 
kataloger måste förfinas. Förmodligen speglar detta löpande arbete 
uppfinningsrikedomen från andra sidan, det vill säga från dem som begår stölderna. Om 
dessa hittar nya möjligheter till stöld måste biblioteken skydda sig på nya sätt. 
 
Efter händelserna på Kungliga biblioteket vintern 2004 har säkerheten ytterligare höjts. 
Nya säkerhetsåtgärder har vidtagits, både internt och externt. Externa säkerhetsåtgärder 
tolkar vi som, förutom skydd mot stöld utifrån, även samarbete mellan bibliotek på 
nationell nivå. Detta är något som diskuteras i båda enkäterna. Bland annat har 
Kungliga biblioteket tillsatt en nationell säkerhetsgrupp som ska arbeta med de här 
frågorna enligt en utsaga i en av enkäterna.  
 
VVVaaarrrdddaaaggg    –––    ÅÅÅtttgggääärrrdddeeerrr   –––    PPPååågggåååeeennndddeee   aaarrrbbbeeettteee   –––    NNNaaattt iiiooonnneeellllll    nnn iiivvvååå – Svåråtkomlig 
 
De åtgärder som diskuterats ovan syftar till att förhindra otillbörlig åtkomst till 
raritetssamlingarna. En nackdel med det här arbetet, som en av respondenterna tar upp, 
är att åtkomligheten försämras för forskarna. Att forskarna inte får åtkomst till 
materialet anses vara en nackdel för alla. Förmodligen menas här att forskarna inte 
presterar resultat utan tillgång till källmaterialet, vilket påverkar samhället negativt – en 
nackdel för alla. 
 

5.3 Behandling 
Under denna nodalpunkt har vi valt att ta upp behandlingen av samlingarna. 
Nodalpunkten Samlingar tog upp vad som finns i samlingarna och hur dessa som helhet 
benämndes. Under den här nodalpunkten kommer aspekter som behandling vid 
hantering och utlån av dessa samlingar att tas upp. Att vi väljer att benämna denna 
nodalpunkt för Behandling beror på att den rymmer olika aspekter av hur samlingen ska 
behandlas och hur omild och även försiktig behandling påverkar samlingen. I enkäterna 
framkommer tydligt att raritetssamlingar måste behandlas på ett särskilt sätt. De är mer 
ömtåliga än andra samlingar. Personal som handhar raritetssamlingar måste ha kunskap 
om hur dessa ska behandlas. Vi tror att det kan handla om sådant som att använda 
handskar därför att materialet i boken är skört eller att öppna boken försiktigt så att inte 
ryggen förstörs. Personalen ska sedan föra vidare dessa kunskaper till de låntagare som 
vill titta på böckerna. Nedan följer ekvivalenskedjan för Behandling. 
 
Slitage - Klimat – Lagning – Konservering – Lån – Kontroll  
 
Slitage - Klimat –––    LLLaaagggnnniiinnnggg    –––    KKKooonnnsss eeerrrvvveeerrriiinnnggg    –––    LLLååånnn    –––    KKKooonnnttt rrrooo lll lll    
 
Handhavandet av böckerna leder oundvikligen till slitage. En del samlingar är redan 
slitna efter århundraden av användning. De samlingar som är mest efterfrågade är också 
de som är mest slitna, enligt enkätsvaren. Båda respondenterna nämner vikten av att ha 
ständig kontroll på raritetssamlingarna. Genom att hela tiden kontrollera dem vet man 
när det är dags att sätta in åtgärder för skydd och eventuell restaurering. 
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Att behandla raritetssamlingarna så varsamt som möjligt är nödvändigt för att dessa ska 
kunna bevaras så länge som möjligt. Problemen här är många. Det är inte bara 
behandlingen som påverkar bevarandet negativt. Även om böckerna förvaras inlåsta 
hela tiden gnager tidens tand på dem. Båda enkätsvaren tar upp klimatkontrollen av 
magasinen där raritetssamlingen förvaras. Att ha kontroll över klimatet är viktigt, 
eftersom papper bryts ner olika snabbt vid olika temperatur, luftfuktighet och ljus. Ingen 
av respondenterna tar dock upp andra problem som vi har läst om till exempel 
skadedjur. Vi tolkar det som att klimatet i magasinen anses vara det största problemet av 
miljöfaktorerna. 
 
SSSlll iiitttaaagggeee   ---   KKKllliiimmmaaattt    ––– Lagning – Konservering  –––    LLLååånnn    –––    KKKooonnnttt rrrooo lll lll 
 
En enkät nämner den avdelning som finns för att bevara böckerna i gott skick. Denna 
avdelning lagar redan skadat material, men arbetar också med konservering. Om 
konservering kan man läsa följande i NE:  
 

behandling för att med oförändrad autenticitet bevara konstverk, föremål och 
byggnader och motverka förstörelse genom åldrande, yttre åverkan, luftföroreningar 
o.d. När det gäller konstverk och föremål av historisk betydelse är regeln att 
behandlingen skall utgå från det aktuella tillståndet och inriktas på att förhindra 
vidare förstörelse. I viss mån kan konservering innefatta att bevarad men förändrad 
materia återställs så att den liknar det ursprungliga tillståndet. (”konservering”, 
Nationalencyklopedin) 

 
Genom att konstatera det aktuella tillståndet och konservera detta sätter man punkt för 
vidare förstörelse. Det måste innebära att problemen ökar med svårare utgångspunkter. 
En del böcker kan vara i dåligt skick, medan andra inte är så påverkade. För oss som är 
helt oinvigda i tekniken kring konservering kan gissningsvis målet att motverka 
förstörelse genom åldrande inte vara en lätt uppgift. Vi menar att detta borde kräva hög 
yrkesskicklighet och kunskaper i ämnet. I citatets sista sats närmar sig konservering 
restaurering, men då krävs det omfattande förändringar av materialet, vilket inte gäller i 
fallet med konservering. I NE finns även en smalare beskrivning av konserveringen vad 
gäller böcker. Här följer en teknisk beskrivning av vad konservering av böcker innebär:  
 

åtgärder för att rädda förslitna eller skadade böcker – oftast äldre – till eftervärlden. 
Särskilt värdefulla böcker skyddas genom speciella insatser, t.ex. att förse dem med 
skyddande kassetter eller etuier. Särskilt ömtålig är den litteratur som sedan mitten 
av 1800-talet trycks på aluminiumhartslimmat papper, tillverkat av kemisk 
pappersmassa som innehåller mekanisk trämassa (detta papper gulnar snabbt och 
förlorar styrka). Sådan litteratur kräver god ventilation, låg temperatur och 40-50 % 
luftfuktighet för att i sur luft motstå förstörelse. I extremfall används olika kemiska 
metoder för att avsyra böckerna; nedfrysning har också diskuterats. 
(”konservering”, Nationalencyklopedin) 

 
Ovanstående citat är exempel på vad man kan sätta in för åtgärder för att bevara äldre 
böcker. Vi vet att en del av åtgärderna utförs på de undersökta biblioteken efter att ha 
tittat på webbplatserna. Annat arbete för att minska slitaget på raritetssamlingarna 
nämns också i enkätsvaren. Bilder passpartoueras medan böcker får skumgummistöd 
som skydd. 
 
SSSlll iiitttaaagggeee   ---   KKKllliiimmmaaattt    –––    LLLaaagggnnniiinnnggg    –––    KKKooonnnsss eeerrrvvveeerrriiinnnggg    ––– Lån – Kontroll 
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Lån av rariteter omges enligt enkäterna med diverse regler. Dessa finns till för att 
skydda böckerna, dels mot ovarsam behandling, och dels mot stöld. Böckerna får inte 
lånas hem och fjärrlån sker endast undantagsvis. Böckerna måste beställas fram och det 
är inte säkert att allt tas fram, varje beställning kontrolleras. Båda 
universitetsbiblioteken har specialläsesalar för studerandet av böckerna. På det ena 
biblioteket sker läsning av särskilt sällsynt och värdefullt material på den ansvarige 
bibliotekariens tjänsterum. Böckerna kontrolleras för eventuella skador före och efter 
utlån. Enligt den ena enkäten är inte kopiering tillåten. På det andra bibliotekets 
hemsida framkommer det att det även där råder kopieringsförbud. Ett av biblioteken 
nämner effektiv låntagarservice som en viktig del i arbetet med tillgängliggörandet av 
raritetssamlingarna. De regler som finns kring utlån av böcker ur dessa samlingar skulle 
eventuellt kunna stå i konflikt med en sådan service. 
 

5.4 Digitalisering 
Denna nodalpunkt är svår att hitta ett lämpligt namn till. Vi väljer att kalla den 
Digitalisering på grund av att den till stor del innehåller aspekter av konvertering till 
elektroniskt format. Vi vill här samla de tecken som behandlar olika sätt att göra 
dokument och annan information tillgänglig på Internet. Under nodalpunkten 
Digitalisering kommer vi att dels ta upp digitalisering, men även katalogisering som till 
stor del görs digitalt nu för tiden. Även andra aspekter på det elektroniska mediet 
kommer att tas upp, som till exempel Internet.  
 
Den ena respondenten talar om digitalisering som ett framtidsprojekt. Under nuvarande 
ekonomiska förhållanden finns inga möjligheter till att digitalisera böcker eller till att 
bygga en hemsida för att presentera bibliotekets raritetssamlingar. Däremot diskuteras 
flitigt katalogisering av samlingarna i Libris, som är en digital katalog. Dessutom har ett 
projekt för att skanna in en gammal lappkatalog och göra den sökbar, precis avslutats. 
 
Den andra respondenten nämner att digitalisering är en viktig åtgärd, både för 
bevarande och för tillgänglighet. Det preciseras inte närmare hur det är en viktig åtgärd. 
Det här biblioteket arbetar också med att digitalisera med olika metoder samt deltar i 
olika digitaliseringsprojekt. En av respondenterna anser att det är viktigt för 
tillgängligheten att katalogerna kommer ut på Internet. Att katalogerna kommer ut på 
Internet kan tolkas som att katalogisering sker i Libris eller någon annan digital katalog 
på Internet eller, som för det andra universitetsbiblioteket, att lappkataloger 
digitaliseras. Ekvivalenskedjan för nodalpunkten Digitalisering ser ut som följer: 
 
Katalogisering – Katalogerna på Internet – Elektroniska resurser – 
Digitaliseringsprojekt – Olika metoder – Konsekvenser 
 
Katalogisering – KKKaaatttaaalllooogggeeerrrnnnaaa   pppååå   IIInnn ttteeerrrnnneeettt    –––    EEEllleee kkkttt rrrooonnniiisss kkkaaa   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   –––    DDDiiiggg iiitttaaa llliiisss eeerrr iiinnngggsss ppprrrooo jjjeeekkkttt    –––    OOOllliiikkkaaa   
mmmeeetttooodddeeerrr   –––    KKKooonnnsss eeekkkvvveeennnsss eeerrr   
 
Katalogisering framstår i båda enkäterna som ett viktigt instrument för att 
tillgängliggöra raritetssamlingarna. Antingen retrokatalogiseras samlingen, det vill säga 
katalogisering av äldre material, direkt i Libris eller så digitaliseras själva katalogen 
över raritetssamlingen. Ett av universitetsbiblioteken påpekar att det saknas resurser för 
katalogisering. Om det är brist på resurser för att katalogisera och förteckna skulle det 
kunna vara ett tecken på att samlingen inte är prioriterad, eftersom dess åtkomlighet 
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minskar drastiskt utan katalog. Vidare bör katalogisering ske enligt Kungliga 
bibliotekets rekommendationer för katalogisering av handpresstryck, enligt en av 
respondenterna. Med handpresstryck menas följande: ”I handpresstekniken sker 
sättningen med lösa typer, som plockats ihop för hand i en så kallad sätthake. Raden blir 
inte längre än vad en man klarar att hålla fast med en hand.” (Kungliga biblioteket, 
Katalogisering av...). Dessa rekommendationer verkar skilja sig från annan 
katalogisering, eftersom böcker ur raritetssamlingar sällan har entydiga 
identifikationskoder som ISBN (Kungliga biblioteket, Fältkodsbeskrivning...) och 
därför måste, enligt respondenten, en noggrann kollationering göras, vilket enligt NE 
betyder ”kontrolläsning av en avskrift mot originalet” (”kollation”, 
Nationalencyklopedin). Detta tecken innebär att en raritetsbibliotekarie bör ha 
specialkunskap om själva böckerna i samlingen för att katalogisera den här typen av 
material.  
 
KKKaaatttaaalllooogggiiisss eeerrriiinnnggg    ––– Katalogerna på Internet    –––    EEEllleeekkkttt rrrooonnniiisss kkkaaa    rrreeesss uuurrrsss eeerrr   –––    DDDiiiggg iiitttaaalll iiisss eeerrriiinnngggsss ppprrrooo jjjeeekkkttt    –––    OOOlll iiikkkaaa    
mmmeeetttooodddeeerrr   –––    KKKooonnnsss eeekkkvvveeennnsss eeerrr   
 
När böckerna har katalogiserats i Libris blir de enligt en enkät lättare att hitta. Kataloger 
på Internet når fler användare än kataloger som är fysiskt bundna till ett bibliotek. – 
tydliggör att det rör sig om enkätsvaren. För att komma åt den senare katalogen måste 
man bege sig till biblioteket och slå i den själv eller med hjälp av en bibliotekarie. I 
vissa fall finns inte katalogerna i de öppna samlingarna, vilket innebär att man måste be 
någon söka upp det man är ute efter. Om posten på boken finns i Libris kan användaren 
söka boken själv och kontakta personalen för att ta reda på om boken kan läsas i en 
specialläsesal. För användaren kan det vara betydelsefullt ur servicesynpunkt att kunna 
leta själv efter det hon/han söker. Båda respondenterna nämner att tillgängligheten 
förbättras när katalogen finns på Internet. 
 
KKKaaatttaaalllooogggiiisss eeerrriiinnnggg    –––    KKKaaatttaaalllooogggeeerrrnnnaaa   pppååå   IIInnn ttteeerrrnnneeettt    –––    Elektroniska resurser –––    DDDiiiggg iiitttaaa llliiisss eeerrr iiinnngggsss ppprrrooo jjjeeekkkttt    –––    OOOllliiikkkaaa   
mmmeeetttooodddeeerrr   –––    KKKooonnnsss eeekkkvvveeennnsss eeerrr   
 
Elektroniska resurser tas upp på flera ställen i enkäterna. Framförallt finns det två 
problem med elektroniska resurser. Dels är det svårt att hitta det som eventuellt finns i 
den enorma mängden information på Internet. Det finns också en okunnighet bland 
studenter och bibliotekarier om vad som finns av raritetssamlingar på Internet. Att 
bibliotekarier är okunniga gör att de inte kan förmedla kunskap inom ämnet till 
bibliotekets besökare. Ett annat problem som tas upp i ett enkätsvar är 
långtidsbevarandet av det elektroniska materialet. Med e-tidskriften som exempel tas 
bevarandet upp.  
 
KKKaaatttaaalllooogggiiisss eeerrriiinnnggg    –––    KKKaaatttaaalllooogggeeerrrnnnaaa   pppååå   IIInnn ttteeerrrnnneeettt    –––    EEEllleee kkkttt rrrooonnniiisss kkkaaa   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   ––– Digitaliseringsprojekt – Olika 
metoder –––    KKKooonnnsss eeekkkvvveeennnsss eeerrr 
 
Att delta i digitaliseringsprojekt, som den ena respondenten nämner, tolkar vi som att 
universitetsbiblioteket, tillsammans med andra bibliotek som Kungliga biblioteket eller 
med företag som arbetar med digitalisering, digitaliserar sin samling. Enligt litteraturen 
förekommer det både pågående och avslutade digitaliseringsprojekt, inom och genom 
samarbete mellan bibliotek. Ett av våra undersökta bibliotek nämner att de digitaliserar 
med olika metoder för att öka tillgängligheten. Att det finns många olika metoder för 
hur digitalisering kan gå till är något vi kommer att diskutera vidare i kapitel 5. 
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En av enkäterna tar upp att raritetssamlingar lämpar sig väl för digitalisering. Vad som 
menas med att de är lämpliga förklaras inte. Efter tydliggörande framkom det att den 
litteratur som är väldigt känd eller efterfrågad lämpar sig väl för digitalisering. Enligt 
respondenten lämpar sig det mesta för digitalisering, men med begränsade resurser 
skulle de mest efterfrågade väljas ut. Ett exempel på olämpliga objekt är de objekt som 
är alldeles för sköra, som faller isär när man hanterar dem eller de som är tillverkade 
med tekniker som inte kommer till sin rätt vid digitalisering. Ett exempel på det senare 
är insektsböcker där man tryckt insekten i metall. Sådana objekt blir svåra att 
tillgängliggöra digitalt.  
 
KKKaaatttaaalllooogggiiisss eeerrriiinnnggg    –––    KKKaaatttaaalllooogggeeerrrnnnaaa   pppååå   IIInnn ttteeerrrnnneeettt    –––    EEEllleee kkkttt rrrooonnniiisss kkkaaa   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   –––    DDDiiiggg iiitttaaa llliiisss eeerrriiinnngggsss ppprrrooo jjjeeekkkttt    –––    OOOlll iiikkkaaa   mmmeeetttooodddeeerrr   
––– Konsekvenser 
 
En konsekvens av att katalogerna finns på Internet är att det blir fler frågor menar en av 
respondenterna. Frågorna kommer också från utländska forskare, vilket visar på den 
internationella spännvidd en digitaliserad katalog på Internet får. Men de som har frågor 
kan i vissa fall få svar på dem direkt via katalogposten om denna är tillräckligt noggrant 
utförd. Att katalogen finns på Internet leder också till fler lånebeställningar, enligt 
samma respondent. Att fråge- och lånefrekvensen ökar innebär mer arbete. Alla 
beställningarna måste behandlas och besvaras. Om syftet är att rariteterna ska användas 
i forskningen är detta positivt. Samtidigt måste det finnas resurser för att ta hand om 
ökningen av arbetsbördan.  
 
En konsekvens, enligt en av respondenterna, av att digitalisera ett verk ur 
raritetssamlingen är att den fysiska boken sällan behöver beställas fram, vilket skulle 
minska slitaget. Detta förutsätter att digitaliseringen har gjorts så pass noggrant att man 
kan få svar på alla sina frågor endast genom att titta på den digitala kopian.  
 

5.5 Resurser och utåtriktad verksamhet 
Vi har valt att kalla en nodalpunkt för Resurser och utåtriktad verksamhet . Bristen på 
resurser är tydlig och gäller inom många olika områden som personal och utrymme. I 
vår enkät ställde vi en fråga om problemen vid bevarande av äldre samlingar och en om 
problemen vid tillgängliggörandet av dem. På både frågorna har bägge 
universitetsbiblioteken pekat ut resursbristen som problem. Andra problem nämns 
också, exempelvis säkerheten. Här framkommer också en tidsaspekt på resursproblemet, 
som kommer att diskuteras i det här avsnittet. Resursernas storlek verkar också påverka 
hur utåtriktad verksamheten kan vara.  
 
En annan aspekt av nodalpunkten Resurser och utåtriktad verksamhet  är att den kretsar 
kring tecken som diskuterar raritetssamlingarnas spridning. I denna del av 
ekvivalenskedjan rör sig tecknen runt det som handlar om raritetssamlingarnas 
tillgängliggörande. I enkätsvaren diskuteras det hur samlingarna bör visas upp och 
exempel ges på hur det kan göras. Här framhävs återigen raritetssamlingens särdrag i 
och med att det är en samling som kan visas upp. Den är inte enbart till för lån och 
läsning, utan här finns ett mervärde i nästan varje enskilt objekt i samlingen. Varje 
objekt har en mer eller mindre känd historia i form av tidigare ägare och hur den till 
exempel har bytt ägare. Dessutom kan objekten användas för att studera deras innehåll 
eller tillverkningstekniken. Denna del av ekvivalenskedjan kännetecknas i viss mån av 
visioner, vad som skulle kunna göras med tillräckliga resurser.  
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Nodalpunkten Resurser och utåtriktad verksamhet har följande ekvivalenskedja: 
 
Bristande resurser – Tid – Utställningar – Visningar – Publicera artiklar – Information 
om enskilda böcker – Stor goodwill 
 
Bristande resurser –––    TTTiiiddd    –––    UUUtttsss tttääällllllnnn iiinnngggaaarrr    –––    VVViiisss nnn iiinnngggaaarrr   –––    PPPuuubbblll iiiccceeerrraaa   aaa rrrttt iiikkklllaaa rrr   –––    IIInnn fffooorrr mmmaaattt iiiooonnn    ooo mmm   eeennnsss kkk iiillldddaaa   
bbböööccckkkeeerrr   –––    SSStttooorrr   gggoooooodddwwwiii lll lll   
 
Resurser definieras i Nationalencyklopedin som ”tillgång som är känd och åtkomlig, 
t.ex. naturresurs; i vid bemärkelse ett medel för att underlätta uppnående av ett visst 
mål för en viss agent. Exempel är arbetskraft, kunskap och kapital som är resurser hos 
en stat, ett företag eller en individ” (”resurs”, Nationalencyklopedin). Här räknas alltså 
flera kategorier som arbetskraft, kunskap med mera in. Detta framkommer också i 
texten där exempel ges på vad de bristande resurserna innebär i form av för lite 
personal, för lite utrymme etcetera. Anmärkningsvärt är att det är så många olika 
resurser som tas upp som bristande. I enkätsvaren framkommer inte ett område där 
resurserna anses vara tillfredställande. Både när det gäller tillgängliggörande och 
bevarande tas resursbristen upp. Att kontrollera samlingarnas kondition är ett 
resursproblem. Det finns inte tillräckligt med resurser för att utföra det arbetet. Det 
tyder på att det inte finns tillräckligt med personal för att utföra ett visst arbete. För lite 
utrymme är ett annat exempel på en bristande resurs. Med tanke på att det pågår ett 
arbete att föra in material från övriga samlingar till den här samlingen är det ett problem 
som kan tänkas öka med tiden. Ett tredje exempel är brist på resurser för katalogisering 
och digitalisering. Katalogisering och digitalisering har i enkätsvaren givits som 
exempel på möjligheter att tillgängliggöra rariteterna. Resurser till detta och 
säkerhetsproblemen är det som anges som de faktorer som försvårar tillgängliggörandet. 
 
När det gäller resursen kunskap har vi valt att sätta den som en egen nodalpunkt. I 
enkäterna diskuterades frågan om kunskap flera gånger ur olika perspektiv. Därför vill 
vi diskutera den mer ingående.  
 
BBBrrr iiisss tttaaannndddeee   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   ––– Tid –––    UUUtttsss tttääällllllnnn iiinnngggaaarrr   –––    VVViiisss nnn iiinnngggaaarrr   –––    PPPuuubbbllliiiccceee rrraaa   aaarrrttt iiikkk lllaaa rrr   –––    IIInnnfffooo rrr mmmaaattt iiiooonnn    ooo mmm   eeennnsss kkkiii llldddaaa   
bbböööccckkkeeerrr   –––    SSStttooorrr   gggoooooodddwwwiii lll lll   
 
I ett av enkätsvaren framkommer det, föga förvånande, att universitetsbibliotekets 
”nuvarande ekonomiska situation” är ett problem. Det finns för lite pengar. Det här 
tecknet nämns i sammanhanget hemsidor och digitalisering. 
 
En annan aspekt på tiden, som framkommer i enkätsvaren, är att det inte finns resurser 
för att åtgärda det som behövs i tid. Vi tolkar det som att det här materialet kommer att 
förstöras/försvinna om inte universitetsbiblioteken handlar nu. Rariteterna kan inte 
läggas undan i väntan på bättre tider. Det är ett pågående slitage även när materialet 
bara förvaras. Den här aspekten av tid skiljer sig från det tidigare genom att det finns 
något som kan gå förlorat om inget görs ”i tid”. Den första aspekten av tid är ett 
konstaterande: ”nuvarande ekonomiska situation”, men det finns ingen press att något 
går förlorat.  
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BBBrrr iiisss tttaaannndddeee   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   –––    TTTiiiddd    ––– Utställningar – Visningar  –––    PPPuuubbblll iiiccceeerrraaa   aaa rrrttt iiikkklllaaa rrr   –––    IIInnnfffooorrr mmmaaattt iiiooonnn    ooo mmm   eeennnsss kkk iiillldddaaa   
bbböööccckkkeeerrr   –––    SSStttooorrr   gggoooooodddwwwiii lll lll   
 
I ett av biblioteken anordnas fysiska utställningar tar en av respondenterna upp. Om 
utställningar kan följande läsas i Nationalencyklopedin: ”Företeelsen har sin bakgrund 
bl.a. i den gamla marknadstraditionens utbjudande av varor, vilket framträder tydligare i 
de franska och engelska benämningarna exposition och exhibition, härledda ur de 
latinska verben för att framhäva, visa upp.” (Ågren, ”utställningar”, 
Nationalencyklopedin). Här kommer marknadsföringsaspekten in. Att anordna 
utställningar kan vara ett sätt att göra reklam för biblioteket och locka fler människor än 
vanligt. I Nationalencyklopedin beskrivs historien bakom olika utställningsformer och 
deras betydelse: ”Museiutställningar kom att betraktas som betydelsefulla för 
kunskapsspridning och folkbildning.” (Ågren, ”utställningar”, Nationalencyklopedin). 
Enligt utsagan om utställningar i enkätsvaren tolkar vi det som att ovanstående 
fortfarande gäller som skäl till att anordna en utställning oavsett utställningsform. 
Utställningar är ett sätt att tillgängliggöra samlingarna och samtidigt sprida kunskap om 
dem. 
 
Ett annat sätt för människor att få tillgång till de här böckerna är genom läsesalslån, 
enligt enkätsvaren. Dessa lån är omgivna av en rad regler och föreskrifter, men följs 
detta har man möjlighet att titta i boken. Det finns därför en skillnad i att se objekten i 
en utställning och låna fram objekt för läsning i läsesalen. Motivet till att gå och titta på 
en utställning kan därför skilja sig från motivet att läsa i läsesal.  
 
I Nationalencyklopedin anges också att många utställningar är ett sätt för nationer att 
visa fram sina tillgångar: ”När en grupp eller ett land skall demonstrera sin identitet 
lyfts utställningen från ett individuellt och kommersiellt plan till ett kollektivt och 
ideellt. Nationella skattkamrar där fosterländska klenoder och heliga reliker framvisas 
kan ses som uttryck för innehavarnas prestige.” (Ågren, ”utställningar”, 
Nationalencyklopedin). Detta skulle kunna knyta an till kulturarvsbegreppet som i 
diskussioner ofta kopplas till nationer. I en utsaga framkommer det att biblioteket bidrar 
till utställningar internationellt. Här kan kulturarvet ses som ett nationellt bidrag till en 
internationell utställning.  
 
I ett av enkätsvaren finns förslaget att skapa en hemsida där bland annat tillfälliga 
utställningar ska finnas med. Resursbristen anges vara orsaken till att förslaget inte 
genomförs. Virtuella utställningar diskuteras i litteraturen om raritetssamlingar (Undorf 
2001). Möjligheterna till bättre bevarande genom minskat slitage och den nya teknikens 
förutsättningar att nå ut till en stor publik är viktiga fördelar. Här finns också en idé om 
att de som vill titta mer i detalj på ett objekt ska kunna göra det genom att skanningen 
genomförs noggrant (KB – ett nav... 2003, s. 220). Det här är till stor del fortfarande en 
framtidsversion. Båda universitetsbiblioteken deltar eller har deltagit i olika 
digitaliseringsprojekt, men det gäller inte hela raritetssamlingen.  
 
Visningar är ett annat sätt att marknadsföra bibliotekens samlingar, som tas upp i en 
enkät. Visningen skiljer sig från utställningen genom att den förutsätter att någon visar. 
Utställningar kan visserligen ha en guide, men det är inte nödvändigtvis så. Istället för 
att göra en utställning på annan plats tas intresserade direkt till den plats där 
samlingarna finns. Visningarna skulle kunna tolkas som utställningar, där resurser inte 
behöver läggas på speciella lokaler eller utrustning. Med de begränsade resurser som 
finns är kanske sådana visningar det som ekonomin tillåter.  
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Ett av universitetsbiblioteken tar upp att de bidrar till utställningar både nationellt och 
internationellt. Vad bidraget består i är inte preciserat. Det skulle kunna tänkas vara 
idéer och fakta, men även utlåning av material. Att ett svenskt universitetsbibliotek kan 
bidra till nationella och internationella utställningar är en möjlighet att visa upp sig för 
omvärlden.  
 
BBBrrr iiisss tttaaannndddeee   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   –––    TTTiiiddd    –––    UUUtttsss tttääällllllnnn iiinnngggaaarrr   –––    VVViiisss nnn iiinnngggaaarrr   ––– Publicera artiklar – Information om enskilda 
böcker –––    SSStttooorrr   gggoooooodddwwwiii lll lll 
 
Att publicera artiklar om raritetssamlingarna tas upp under frågan om hur biblioteket 
tillgängliggör sina samlingar. Att publicera något är att göra det offentligt. Syftet är att 
nå ut till människor. Var artiklarna publiceras eller innehållet är inte preciserat. Efter ett 
förtydligande framkom det att det i första hand berör forskningen kring bokhistoria.  
 
Ett förslag till innehåll på en eventuell hemsida är information om enskilda böcker. Det 
här tecknet pekar tillbaka mot noden genom att visa på varje boks unika karaktär. När 
en raritetssamling ska visas upp, är detta en av sakerna som är speciella för den här 
typen av samlingar. Det har tidigare nämnts att böckernas unika karaktär också är något 
som gör innehållet i en raritetssamling intressanta för fo rskare. 
 
BBBrrr iiisss tttaaannndddeee   rrreeesss uuurrrsss eeerrr   –––    TTTiiiddd    –––    UUUtttsss tttääällllllnnn iiinnngggaaarrr   –––    VVViiisss nnn iiinnngggaaarrr   –––    PPPuuubbblll iiiccceeerrraaa    aaarrrttt iiikkk lllaaarrr   –––    IIInnnfffooorrr mmmaaattt iiiooonnn    ooommm   eeennnsss kkkiii llldddaaa   
bbböööccckkkeeerrr   –––    Stor goodwill 
 
Som tidigare nämnts förekommer begreppet stor goodwill i anslutning till en 
framtidsvision om en hemsida för raritetssamlingarna i ett enkätsvar. Här syns tydligt att 
dessa samlingar ses som en tillgång och är värda att visas upp. Detta kan kopplas till 
diskussionen om marknadsföring och att dra uppmärksamhet till universitetsbiblioteken.  
 

5.6 Kunskap 
Vi anser att det är viktigt att ta upp kunskapen som en egen nodalpunkt. Det beror till 
stor del på att vår undersökta samling skiljer sig från andra samlingar och kräver 
specialkunskaper. Detta framkommer tydligt i enkätsvaren. Runt nodalpunkten Kunskap 
samlas en ekvivalenskedja som berör kunskapens vikt, men även den kontinuerliga 
sidan av kunskapen, vilket innebär det ständiga behovet av att uppdatera sin och andras 
kunskap.  
 
Så här ser ekvivalenskedjan ut för nodalpunkten Kunskap: 
 
Kunskapsnivån hos personalen – Utbildning – Nödvändiga kunskaper – Ständiga samtal 
med kollegor – Användarundervisning – Svårt att få att förstå – Jourhavande 
bibliotekarie 
 
Kunskapsnivån hos personalen  –––    UUUtttbbb iii llldddnnniiinnnggg    –––    NNNööödddvvvääännndddiiigggaaa   kkkuuunnnsss kkkaaapppeeerrr   –––    SSStttääännndddiiigggaaa   sss aaammmtttaaalll    mmmeeeddd    kkkooolll llleeegggooorrr   
–––    AAAnnnvvvääännndddaaarrruuunnndddeeerrrvvv iiisssnnn iiinnnggg    –––    SSSvvvååårrrttt    aaattt ttt    fffååå   aaattt ttt    fffööörrrsss tttååå   –––    JJJooouuurrrhhhaaavvvaaannndddeee   bbb iiibbb llliiiooo ttteeekkkaaarrr iiieee 
 
Kunskapsnivån hos personalen är, enligt båda enkätsvaren, viktig för att tillgängliggöra 
raritetssamlingen. Användandet av ordet nivå för tankarna till att det skulle kunna finnas 
olika kunskapsnivåer hos personalen. Av denna utsaga tolkar vi att det dels finns den 
personal som endast arbetar med raritetssamlingarna och dels bör det finnas personal, 
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som endast kommer i kontakt med raritetssamlingen då och då. Vad dessa två grupper 
bör kunna skiljer sig sålunda åt, vilket framträder i övriga tecken i den här 
ekvivalenskedjan. 
 
KKKuuunnnsss kkkaaapppsssnnn iiivvvååånnn    hhhooosss    pppeeerrrsssooonnnaaallleeennn    ––– Utbildning –––    NNNööödddvvvääännndddiiigggaaa   oooccchhh    gggooodddaaa   kkkuuunnnsss kkkaaapppeeerrr   –––    SSStttääännndddiiigggaaa   sss aaammmtttaaalll   mmmeeeddd    
kkkooolll llleeegggooorrr   –––    AAAnnnvvvääännndddaaarrruuunnndddeeerrrvvv iiisss nnn iiinnnggg    –––    SSSvvvååårrrttt    aaattt ttt    fffååå   aaattt ttt    fffööörrrsss tttååå   –––    JJJooouuurrrhhhaaavvvaaannndddeee   bbb iiibbb llliiiooo ttteeekkkaaarrr iiieee 
 
Katalogisatörer och lånepersonal bör få utbildning i hur man behandlar äldre och 
värdefullt material, framkommer det i ett enkätsvar. Att det krävs utbildning i hur man 
behandlar raritetssamlingar vittnar återigen om samlingens särskilda karaktär.  
 
KKKuuunnnsss kkkaaapppsssnnn iiivvvååånnn    hhhooosss    pppeeerrrsssooonnnaaallleeennn    –––    UUUtttbbb iiillldddnnniiinnnggg    ––– Nödvändiga kunskaper – Ständiga samtal med kollegor  
–––    AAAnnnvvvääännndddaaarrruuunnndddeeerrrvvv iiisssnnn iiinnnggg    –––    SSSvvvååårrrttt    aaattt ttt    fffååå   aaattt ttt    fffööörrrsss tttååå   –––    JJJooouuurrrhhhaaavvvaaannndddeee   bbb iiibbb llliiiooo ttteeekkkaaarrr iiieee 
 
Tecknet nödvändiga kunskaper förekommer i två varianter, dels som nödvändiga 
kunskaper om vad som är värdefullt och dels om vad som är värt att bevara. Detta 
tecken nämns i ett sammanhang som berör arbetet med de fysiska samlingarna. Genom 
att hela tiden arbeta med dessa får man kunskaper om vad som är värdefullt. Här 
poängteras att det är viktigt att veta vad som är värdefullt. Vi antar att med de fysiska 
samlingarna menas universitetsbibliotekets alla samlingar. På andra ställen i enkätsvaret 
diskuterar respondenten arbetet med att föra in objekt från övriga samlingar till 
raritetssamlingar. I ett sådant arbete måste man veta vad som är värt att föra in i 
raritetssamlingen. Att vissa objekt som borde vara i raritetssamlingarna inte finns där 
skulle kunna tolkas som tidigare okunskap om deras värde. Det kan också vara så att 
objekten ändrar värde med tiden. Först har de en status som gör att de står i övriga 
samlingar, sedan får de en status som resulterar i att de flyttas. Här gäller det alltså att 
personalen som arbetar med olika samlingar också har den nödvändiga kunskapen om 
vad som är värdefullt. 
 
Den andra varianten av nödvändiga kunskaper handlar om vad som är värt att bevara. 
Vi tolkar det som att det som är värdefullt också bevaras för framtiden.  
 
Goda kunskaper nämns också i sammanhanget ”goda kunskaper om samlingarna 
förenklar tillgängliggörandet”. I det här tecknet är förenklingen intressant. Om 
personalen inte har kunskap kan det i det extrema fallet betyda att den här samlingen 
inte är tillgänglig alls, eftersom ingen vet om att den existerar. Kunskapen om vad som 
är värdefullt måste hela tiden uppdateras. Därför är det också, enligt ett enkätsvar, 
viktigt med ständiga samtal med kollegor.  
 
KKKuuunnnsss kkkaaapppsssnnn iiivvvååånnn    hhhooosss    pppeeerrrsssooonnnaaallleeennn    –––    UUUtttbbb iiillldddnnniiinnnggg    –––    NNNööödddvvvääännndddiiigggaaa   kkkuuunnnsss kkkaaapppeeerrr   –––    SSStttääännndddiiigggaaa   sss aaammmtttaaalll    mmmeeeddd    kkkooolll llleeegggooorrr   ––– 
Användarundervisning  –––    SSSvvvååårrrttt    aaattt ttt    fffååå   aaattt ttt    fffööörrrsss tttååå   –––    JJJooouuurrrhhhaaavvvaaannndddeee   bbb iiibbb llliiiooo ttteeekkkaaarrr iiieee 
 
Här vänder sig undervisningen till en annan målgrupp, studenterna på A/B-nivå vid 
universitetet. Hittills har endast personalens kunskap och eventuella undervisning 
diskuterats i enkätsvaren. I enkätsvaret nämns användarundervisning som ett sätt att 
tillgängliggöra samlingarna. Eftersom ämnen på A/B-nivå inte preciseras får man anta 
att alla ämnen kan avses. Här skulle eventuellt finnas skillnader mellan olika ämnens 
behov av dessa samlingar.  
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KKKuuunnnsss kkkaaapppsssnnn iiivvvååånnn    hhhooosss    pppeeerrrsssooonnnaaallleeennn    –––    UUUtttbbb iiillldddnnniiinnnggg    –––    NNNööödddvvvääännndddiiigggaaa   kkkuuunnnsss kkkaaapppeeerrr   –––    SSStttääännndddiiigggaaa   sss aaammmtttaaalll    mmmeeeddd    kkkooolll llleeegggooorrr   –––    
AAAnnnvvvääännndddaaarrruuunnndddeeerrrvvv iiisssnnn iiinnnggg    ––– Svårt att få att förstå –––    JJJooouuurrrhhhaaavvvaaannndddeee   bbb iiibbb llliiiooo ttteeekkkaaarrr iiieee 
 
Det kan vara svårt att få studenter och forskare att förstå att objekt ur raritetssamlingen 
inte får lånas hem menar en av respondenterna. Det påpekas i enkätsvaret att det inte är 
ett stort problem, men eftersom det tas upp vill vi diskutera det. Här handlar det kanske 
inte om kunskap i första hand. Universitetsbiblioteket är en servicefunktion för forskare 
och studenter. Dessa kanske förväntar sig att kunna låna hem materialet som finns där. 
Resultatet leder till att det uppstår en konflikt mellan servicefunktionen och intresset av 
att bevara raritetssamlingarna. Förmodligen skulle inte forskare eller studenter förvänta 
sig att få låna hem museiföremål på samma sätt.  
 
KKKuuunnnsss kkkaaapppsssnnn iiivvvååånnn    hhhooosss    pppeeerrrsssooonnnaaallleeennn    –––    UUUtttbbb iiillldddnnniiinnnggg    –––    NNNööödddvvvääännndddiiigggaaa   kkkuuunnnsss kkkaaapppeeerrr   –––    SSStttääännndddiiigggaaa   sss aaammmtttaaalll    mmmeeeddd    kkkooolll llleeegggooorrr   –––    
AAAnnnvvvääännndddaaarrruuunnndddeeerrrvvv iiisssnnn iiinnnggg    –––    SSSvvvååårrrttt    aaattt ttt    fffååå   aaattt ttt    fffööörrrsss tttååå   ––– Jourhavande bibliotekarie 
 
Eftersom vi i vår enkätfråga tar som exempel jourhavande bibliotekarie bör det påpekas 
att vi har styrt respondenten att ta upp den verksamheten. Vi har ändå tagit med tecknet, 
eftersom respondenten påpekar att detta är en möjlighet att informera om 
raritetssamlingarna. Jourhavande bibliotekarie är en frågetjänst där flera svenska 
universitetsbibliotek deltar. De bibliotekarier som svarar på frågorna måste ha kunskap 
om raritetssamlingarna för att kunna informera om dessa. Båda universitetsbiblioteken i 
undersökningen har personal med specialkompetens om raritetssamlingarna. Om dessa 
inte deltar i verksamheter som Jourhavande bibliotekarie kan informationen om 
raritetssamlingarna bli begränsad. 
 

5.7 Aktörer 
Nodalpunkten Aktörer är speciell eftersom den tydligt knyter an till andra nodalpunkter. 
Om Samlingar är navet i ett hjul, kan Aktörer ses som slangen i hjulet. Under denna 
nodalpunkt tar vi upp olika typer av personer som kommer i kontakt med 
raritetssamlingarna. 
 
Ekvivalenskedjan för Aktörer ser ut så här: 
 
Låntagare – Forskare – Studenter – Bibliotekarier – Personalen – Katalogisatörer – 
Lånepersonal – KB-mannen 
 
Låntagare  –––    FFFooorrrsss kkkaaarrreee    –––    SSStttuuudddeeennnttteeerrr   –––    BBBiiibbb lll iiiooo ttteeekkkaaarrr iiieeerrr    –––    PPPeeerrrsss ooonnnaaallleeennn    –––    KKKaaatttaaalllooogggiiisss aaatttööörrreeerrr   –––    LLLååånnneeepppeeerrrsss ooonnnaaalll   –––    KKKBBB---
mmmaaannnnnneeennn    
 
Låntagarna är de som lånar böcker på ett bibliotek. I ett enkätsvar nämns låntagaren när 
proceduren för hur objekt ur raritetssamlingen tillhandahålls beskrivs. Låntagaren har 
här vissa regler att följa. Varje beställning ur raritetskammaren kontrolleras och 
beställaren kan nekas att få tillgång till det begärda materialet. Skälet kan vara att 
orsaken inte anses vara tillräcklig för att ta fram objektet. Varje objekt undersöks efter 
att någon har studerat det.  
 
Låntagaren nämns även i ett annat sammanhang. Låntagare och bibliotekarier är 
okunniga om vad som finns tillgängligt elektroniskt när det gäller äldre material. 
Termen låntagare skulle kunna ses som en samlingsterm för forskare och studenter 
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tillsammans. Den skulle också kunna inbegripa fler än forskare och studenter, alltså de 
som universitetsbiblioteket inte i första hand vänder sig till.  
 
LLLååånnntttaaagggaaarrreee   ––– Forskare –––    SSStttuuudddeeennnttteeerrr   –––    BBBiiibbb lll iiiooo ttteeekkkaaarrr iiieeerrr    –––    PPPeee rrrsss ooonnnaaallleeennn    –––    KKKaaatttaaalllooogggiiisss aaatttööörrreeerrr   –––    LLLååånnneeepppeeerrrsss ooonnnaaalll   –––    KKKBBB---
mmmaaannnnnneeennn 
 
Forskaren är den aktör som förekommer mest i enkätsvaren. Aktörer framkommer på 
olika sätt i enkätsvaren, dels genom att de används direkt, det vill säga som ”forskare” 
och dels indirekt, som ”används i forskningen”. Universitetsbiblioteket är en service åt 
universitets forskare och studenter. I enkätsvaren får vi veta att forskaren letar i 
biblioteksdatabaserna efter material. För tillgängliggörandet blir det då viktigt att 
raritetssamlingarna finns med i dessa databaser. Ofta kan forskarna få svar på sina 
frågor endast genom att titta i katalogen. Forskarna är också, precis som låntagarna 
omedvetna om det rara material som finns tillgängligt elektroniskt. Den höjda 
säkerheten gör också att objekten i raritetssamlingarna blir mer oåtkomliga för 
forskarna. 
 
Två bestämda grupper av forskare nämns också, de utländska forskarna och de seriösa 
forskarna. Vi poängterar här att ovanstående grupper nämns på olika ställen i 
enkätsvaren. Det är alltså så att den ena egenskapen inte utesluter den andra. När 
samlingen är katalogiserad frågar utländska forskare efter den. Det betyder också att 
raritetssamlingarna vid de undersökta biblioteken blir internationellt kända. 
 
Seriösa forskare är de som förstår att material ur raritetssamlingarna inte är till hemlån. 
Seriösa forskare är också de som har förståelse för att tillgängligheten har minskat med 
anledning av att säkerheten har höjts. Eftersom de seriösa forskarna nämns måste det 
även finnas oseriösa forskare. Dessa vill då, förmodar vi, låna hem material och är 
irriterade över att tillgängligheten har minskat på senare tid. Det här är en uppdelning 
som kan spegla det faktum att den ansvarige bibliotekarien undersöker varje beställning 
och bestämmer om objekten tas fram eller inte. Varje beställning blir då ett övervägande 
där även en personlig kontakt med beställaren ingår. Diskussioner om vad som är 
rimligt att ta fram bör uppstå då och då. 
 
LLLååånnntttaaagggaaarrreee   –––    FFFooorrrsss kkkaaarrreee    ––– Studenter –––    BBBiiibbb lll iiiooo ttteeekkkaaarrr iiieeerrr    –––    PPPeee rrrsss ooonnnaaallleeennn    –––    KKKaaatttaaalllooogggiiisss aaatttööörrreeerrr   –––    LLLååånnneeepppeeerrrsss ooonnnaaalll   –––    KKKBBB---
mmmaaannnnnneeennn 
 
Studenter är den andra stora gruppen som universitetsbibliotek ger service åt. De nämns 
betydligt mindre än forskarna. I det ena enkätsvaret dyker de upp när det gäller 
svårigheten att få dem och vissa forskare att förstå att man inte får låna hem objekt ur 
raritetssamlingarna. Det här är ett problem som inte ska överdrivas, men det är 
intressant att studenterna endast nämns i det sammanhanget. I det andra enkätsvaret 
nämns användarundervisning redan från A/B-nivå, vilket tyder på att studenterna anses 
ha användning för dessa i sin utbildning.  
 
LLLååånnntttaaagggaaarrreee   –––    FFFooorrrsss kkkaaarrreee    –––    SSStttuuudddeeennnttteeerrr   ––– Bibliotekarier –––    PPPeeerrrsss ooonnnaaallleeennn    –––    KKKaaatttaaalllooogggiiisss aaatttööörrreeerrr   –––    LLLååånnneeepppeeerrrsss ooonnnaaalll   –––    KKKBBB---
mmmaaannnnnneeennn 
 
Bibliotekarier nämns i sammanhanget elektroniska resurser. Enligt ett av enkätsvaren är 
många bibliotekarier okunniga om vilka elektroniska resurser som finns när det gäller 
raritetssamlingar. För en bibliotekarie som inte har specialkompetens om rariteter kan 
det vara svårt att veta vad som finns. Däremot bör det inte vara några problem att söka 
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upp det, förutsatt att bibliotekarien har kunskap om att även rart material kan vara 
digitaliserat.  
 
LLLååånnntttaaagggaaarrreee   –––    FFFooorrrsss kkkaaarrreee    –––    SSStttuuudddeeennnttteeerrr   –––    BBBiiibbb lll iiiooo ttteeekkkaaarrr iiieeerrr    ––– Personalen – Katalogisatörer – Lånepersonal  –––    
KKKBBB--- mmmaaannnnnneeennn    
 
Personalen nämns i enkätsvaren när det gäller kunskap och utbildning. Personalen 
behöver en viss kunskapsnivå för att kunna handha raritetssamlingarna. Det är oklart om 
det gäller att all personal ska ha denna kunskapsnivå eller om det är vissa delar av 
personalen.  
 
En annan benämning av personalen är kollegor. Kollegor kan anses vara en snävare 
benämning än vad personal är. Personalen kan ses som de anställda på ett bibliotek. 
Kollegor bör vara åtminstone de anställda minus någon. Att vara kollega innebär att 
man är kollega till någon annan. Kollega kan förmodligen också vara de som håller på 
med liknande saker som en själv i organisationen. De kan därför utesluta vissa delar av 
personalen. I enkätsvaret kom det fram att genom att föra ständiga samtal med kollegor 
kan de få insikt om vad som är värdefullt och bör bevaras. Kollegor bör i detta fall 
betyda de personer ur personalen som har med hanteringen av rariteter att göra. 
 
Personalen kan vidare delas upp i dessa tecken, katalogisatörer och lånepersonal. En 
person kan tillhöra båda kategorierna samtidigt. Katalogisatörerna nämns när det gäller 
den interna utbildningen. Utbildningen handlar först och främst om hur materialet ska 
behandlas, men vi förmodar att de regler som KB givit ut för katalogisering också är 
viktiga för katalogisatörerna att känna till. Även lånepersonal måste få utbildning i hur 
äldre material bör behandlas.  
 
LLLååånnntttaaagggaaarrreee   –––    FFFooorrrsss kkkaaarrreee    –––    SSStttuuudddeeennnttteeerrr   –––    BBBiiibbb lll iiiooo ttteeekkkaaarrr iiieeerrr    –––    PPPeeerrrsss ooonnnaaallleeennn    –––    KKKaaatttaaalllooogggiiisss aaatttööörrreeerrr   –––    LLLååånnneeepppeeerrrsss ooonnnaaalll   ––– KB-
mannen 
 
KB-mannen nämns när det gäller säkerheten på biblioteken. Hans stölder har tidigare 
diskuterats under andra tecken. 
 

6. Resultatdiskussion 
 
Under denna rubrik kommer vi att besvara frågeställningen och återkoppla till 
uppsatsens syfte och problemformulering. Fortsättningsvis i detta kapitel besvaras 
frågeställningen genom diskussion av analysresultatet av ekvivalenskedjorna och dess 
nodalpunkter, som bygger på enkätsvaren. Här kommer vi också att visa på olika 
konsekvenser de diskursiva framställningarna får. Under resterande del av kapitel 6 
kommer vi att diskutera diskursen raritetssamlingar genom de konstruerande synsätten 
på bevarande och tillgängliggörande. 
 
Nedan följer vår frågeställning: 
 

q Vilken inställning har Stockholms och Uppsalas universitetsbibliotek i frågan 
kring tillgängliggörandet och bevarandet av de egna raritetssamlingarna? 
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Frågan har vi ställt för att kunna utföra syftet med uppsatsen. För att kunna besvara 
frågan skickade vi ut en enkät med frågor om tillgängliggörande och bevarande av äldre 
samlingar till de båda biblioteken. I nedans tående del av resultatet utgår vi från vår 
analys av de diskursiva konstruktioner, som framkommer i respondenternas enkätsvar. 
Vi diskuterar vårt resultat av diskursanalysen med hjälp av den litteratur vi har läst, som 
beskriver olika aspekter av det som har framkommit i analysen. Vi är inte intresserade 
av, som vi har nämnt tidigare, en jämförelse mellan de båda universitetsbiblioteken. Vi 
vill se dem som två, inbördes olika, representanter för svenska universitetsbibliotek. För 
enkelhetens skull följer vi analysens ordning av ekvivalenskedjorna och dess 
nodalpunkter. 
 

6.1 Samlingar 

6.1.1 Samlingens benämning 
Hur samlingen benämns påverkar hur man ser på den. Definitionen av kulturarv 
innefattar uttrycket en gemensam referensram, som vi tidigare har diskuterat. Det 
betyder att kulturarvet delas av människor inom samma kultur. För raritetssamlingar 
finns ingen motsvarande definition, som innehåller en tänkt målgrupp. Här ser vi en 
intressant konsekvens av att använda ett begrepp som kulturarv, som lägger en tyngd på 
det gemensamma. I KB-utredningen diskuteras forskningsbibliotekens uppgifter där 
kulturarvet har en roll: 
 

Forskningsbibliotekens (universitets- och högskolebibliotek och andra vetenskapliga 
bibliotek) huvuduppgift är att tillgodose behovet av kvalificerad 
informationsförsörjning. Forskningsbiblioteken har emellertid också uppgiften att 
spara material för framtiden (kulturarvsfunktionen) och eftersom vi inte har några 
bokmuseer i egentlig mening eller stora boksamlingar på våra museer har 
forskningsbiblioteken fått ta sin del av ansvaret för att bevara och vårda det 
kulturhistoriskt värdefulla tryckta och delvis det handskrivna kulturarvet. Lärosäten 
som Uppsala och Lunds universitet har under århundraden byggt upp stora 
samlingar. (KB - ett nav... 2003, s. 245). 

 
Ur citatet kan utläsas att kulturarvet är en uppgift, som forskningsbiblioteken har, men 
inte deras huvuduppgift. Användandet av begreppet kulturarv leder, enligt vår mening 
till ett stort åtagande. Vi menar då att inte bara forskare och studenter ska ha tillgång till 
kulturarvet utan även allmänheten. 

6.1.2 Bokmuseum 
Forskningsbiblioteken har till uppgift att spara material för framtiden. I citatet ovan tar 
KB-utredningen upp att konsekvensen av att det inte finns några bokmuseer leder till att 
forskningsbiblioteken får ta sin del av ansvaret för att bevara och vårda det bokliga 
kulturarvet. Vi menar att eftersom det är forskningsbibliotekens uppgift att spara 
materialet borde det även vara deras uppgift att vårda och bevara samlingen också. Att 
bara spara materialet borde vara omöjligt i längden. Någon form av bevarande blir till 
slut nödvändigt.  
 
Vi är tveksamma till att bokmuseum är ett alternativ istället för forskningsbibliotek. Ett 
bokmuseum leder till andra förutsättningar, vilket kan försvåra för forskningen. Ska 
boken eller handskriften vara tillgänglig för forskaren eller stå i monter på utställning? 
Om det är det senare kan det leda till att åtkomsten till materialet försvåras. 
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6.1.3 Forskning 
En annan konsekvens av att använda begreppet kulturarv är kopplingen till forskning. 
Vi har tidigare diskuterat under tecknet kulturarv dess koppling till ett flertal 
universitetsämnen. Inom dessa, till exempel historia, är det viktigt att gå tillbaka till den 
ursprungliga källan för att bedriva forskning. Kulturarvet kan i dessa fall fungera som 
forskningsunderlag. Respondenterna tar också upp att samlingarna används i 
forskningen, vilket vittnar om ett aktivt användande av dessa samlingar. I KB-
utredningen framkommer det på flera ställen att kulturarvet är viktigt för forskningen 
(se till exempel KB - ett nav... s. 177 och s. 245). Detta motiverar samlingens plats i 
universitetsbiblioteken. 

6.1.4 Värde  
Värdet kan vara abstrakt, till exempel värdet i att samlingen är unik och sällsynt. Ett 
mer konkret värde är det ekonomiska värdet. Vi tolkar enkätsvaren som att dessa två 
aspekter av värde går i varandra, något som kanske verkar uppenbart. Vi tycker ändå att 
diskussionen är intressant, särskilt när det handlar om hur biblioteken ser på sina 
samlingar. Är det som värdefulla ur aspekten unika, sällsynta och/eller är det för att de 
betingar ett stort ekonomiskt värde? Vi kan inte påstå att det är klarlagt helt och hållet 
vad som menas med värde här, men det är svårt att bortse från ekonomin i den 
kvantifierbara aspekten av tecknets betydelse. Om ett bibliotek ser ett ekonomiskt värde 
i sin raritetssamling skulle den kunna ses som en ekonomisk resurs att exploatera. Om 
istället det abstrakta värdet poängteras genom samlingens sällsynthet kanske det leder 
till att samlingen ses som en tillgång, eftersom den ger en positiv bild av biblioteket 
utåt. 
 
I KB-utredningen diskuteras värde ur ett kulturhistoriskt perspektiv:  
 

Vad som ska anses vara en kulturhistoriskt värdefull boksamling/bok är svårt att 
precisera. Vad som är värdefullt varierar över tiden. Dels förändras värderingar med 
tiden, dels kan boksamlingar som idag är mindre värdefulla med tiden få ett ökat 
värde beroende på olika omständigheter. Regler om skydd måste därför utformas så 
att man inte låser fast sig vid dagens värderingar. (KB - ett nav... 2003, s. 258). 

 
I KB-utredningen hänvisar man också till bilagan till lagen om kulturminnen. Där står 
det att följande kulturföremål bör anses vara kulturhistoriskt värdefulla: ”Inkunabler och 
manuskript, inklusive kartor och partitur, enstaka eller i samlingar.”. Nästa aspekt som 
ska tas med är: ”Böcker som är äldre än 100 år, enstaka eller i samlingar.” (KB - ett 
nav... 2003, s. 258). Definitionen är ganska bred och hur man väljer att definiera 
värdefullt i praktiken måste till viss del vara upp till varje bibliotek. För biblioteken kan 
det också vara en förenkling och underlätta arbetet med att säga att allt som är äldre än 
100 år är värdefullt. Samtidigt tar KB-utredningen upp på ett annat ställe att: ”Det vore 
oklokt att sätta gränser för kulturarvet vid ett fast årtal, exempelvis 1850. Kulturarvet är 
det vi ska spara för framtiden och skriftkulturen under 1900-talet är lika viktig som den 
under 1600-talet.” (KB - ett nav... 2003, s. 220) Här tar man inte upp vad som är 
värdefullt, utan vad som anses vara kulturarv. Ändå krockar resonemangen något, 
eftersom det handlar om att sätta ett fast årtal eller inte för vad som anses vara kulturarv 
och/eller värdefullt.  
 
Värdet påverkas också av syftet med användningen av samlingen. Den antikvariska 
bokmarknaden, som nämndes i en av enkäterna, har förmodligen helt andra syften med 
raritetssamlingen än vad ett universitetsbibliotek har. Till exempel är kanske forskning 



44  

på samlingen inte lika prioriterat på den antikvariska bokmarknaden. Eftersom både den 
antikvariska bokmarknaden och universitetsbiblioteken handhar raritetssamlingar korsas 
deras vägar. En väg är stölder. Vid flera tillfällen har vi stött på diskussioner i 
litteraturen kring stölder och den antikvariska bokmarknaden. Denna marknad blir ofta 
beskylld för att se igenom fingrarna med stulna böcker (Luthander 2005; Strandberg 
2003). Om ägarmärken och annan identifiering är borttagen är det svårt att hävda att 
köparen ska känna till att det rör sig om en stöld. Denne kan ju handla i god tro. 
Samtidigt rör det sig om objekt som finns i ett fåtal exemplar och där objektets historia 
utgör en stor del av dess värde. Vad biblioteken gör för att skydda sig mot stöld har 
tagits upp under nodalpunkten Säkerhet.  
 
En tredje aspekt på det ekonomiska värdet är förvärv av objekt till raritetssamlingarna. 
Att det ekonomiska värdet på raritetssamlingen är stort gör att förvärv blir dyrt. I flera 
av de texter vi läst som handlar om amerikanska bibliotek beskrivs inköp av objekt till 
raritetssamlingen. En text beskriver ett samarbete mellan flera universitetsbibliotek för 
att köpa sällsynta handskrifter som var bibliotek för sig inte skulle ha råd att köpa 
(Jones & Saenger 2000). Att det skulle finnas medel till förvärv på de undersökta 
biblioteken tas inte upp som en fråga i enkäterna. Förmodligen tillåter inte budgeten på 
svenska universitetsbibliotek i så stor grad inköp av rara böcker och handskrifter. 
Däremot sker förvärv genom donationer. 

6.1.5 En efterfrågad samling 
En efterfrågad samling kan anses både vara positivt och negativt. Den positiva 
konsekvensen är att samlingens används. En sak som gör en raritetssamling speciell är 
att efterfrågan på en unik bok kan leda till att fler vänder sig till just det bibliotek där 
boken finns. I jämförelse är efterfrågan stor på en kursbok, men den kan finnas i flera 
exemplar på många bibliotek. I fallet med raritetssamling kan man vara intresserad av 
ett unikt exemplar av en bok, eftersom det kanske är det enda exemplar som finns eller 
att den har haft en intressant historia. 
 
En negativ aspekt på att samlingen är efterfrågad är att det finns en risk för att boken 
slits. För att undvika detta finns det en rad regler för hur boken ska behandlas vid utlån. 
Detta har tagits upp under nodalpunkten Behandling i analysen och kommer att 
diskuteras utförligare här i resultatdiskussionen. Vid utlån av en nyinköpt bok funderas 
det kanske inte så mycket kring konsekvenser på utlån. I vissa fall kan det resoneras att 
det är bättre att köpa in ytterligare ett nytt exemplar av en bok istället för att hålla på att 
laga en nyinköpt bok som precis har gått sönder. Här är det en fråga om resurser. 
Kostnaden att laga boken ställs mot kostnaden att köpa ett nytt exemplar. Om den 
sammanlagda kostnaden för nyinköp är billigare än lagningen av boken kan 
resonemanget leda till ”slit och släng” - förfarande. Vid utlån ur raritetssamlingen kan 
man inte föra samma resonemang. Exemplaret är med största sannolikhet oersättligt. 
Det leder till att det är viktigt att arrangemangen kring utlån av rariteter fungerar som de 
ska. 
 
Konflikten mellan tillgängliggörande och bevarande blir uppenbar när det gäller en 
efterfrågad samling. Det blir svårare att bevara något som slits mycket. Ett sätt att 
bevara de efterfrågade verken är att begränsa tillgängligheten. Man skulle kunna kräva 
att användaren ska ha tungt vägande skäl för att få läsa de efterfrågade verken. Ett 
sådant skäl kan vara forskning. Traister menar att vad som är forskning är svårt att 
definiera och att det är bättre att ge tillgång till raritetssamlingarna än att förhindra 
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(Traister 2000). För de forskare som är intresserade av texten eller planscherna kanske 
digitalisering av originalet skulle kunna vara en lösning. För de som ändå är 
intresserade av det fysiska materialet kanske de skulle kunna få tillgång till verket. På så 
sätt kan användandet av det fysiska materialet minska och därmed slitaget. En 
utförligare diskussion om digitalisering kommer längre fram i diskussionen. 

6.1.6 Biblioteksföreträdarnas syn på samlingen  
Själva samlingarna på vardera universitetsbibliotek beskrivs i tecken som positiva. 
Samlingarna är gamla och värdefulla. De är också sällsynta och rara. För att 
problematisera dessa uttryck kan vi konstatera att en gammal bok inte behöver vara 
värdefull. Det kanske finns förhållandevis många exemplar av den, till exempel kan 
nämnas vissa verk av Shakespeare (Cave 1982, s. 23). Å andra sidan kan en bok som 
inte är så gammal vara oerhört värdefull beroende på omständigheter kring författandet 
av den. Ett exempel är manuskripten om Harry Potter innan de har givits ut. De är 
väldigt populära och det finns stora förväntningar på dem. Dessa manuskript kan kallas 
för värdefulla beroende på det engagemang och intresse som kretsar kring historierna 
om Harry Potter. Ålder kan vara en avgörande aspekt, men behöver inte vara det.  
 
I ovanstående exempel diskuterade vi en bok. I analysen tog vi upp att det kan 
förekomma andra typer av dokument i en raritetssamling till exempel tidskrift. Det som 
inte kom fram i enkätsvaren var andra typer av dokument som vi vet finns hos båda 
biblioteken, nämligen handskrifter och inkunabler. Vi ska tillägga att vi inte ställde 
någon fråga om vilka typer av dokument, som finns bland rariteterna.  
 
När det gäller tidskrifter är det förmodligen viktigt att ha en obruten svit i utgivningen 
av en specifik tidskrift med tanke på värdet av tidskriften. Det är inte heller ovanligt att 
förlag skannar in en tidskrifts artiklar från det att tidskriften började ges ut till skillnad 
från böcker. Om man ser till enstaka volymer ur en tidskrift kan de också vara 
värdefulla. Som exempel kan vi ta en mycket känd artikel av James Watson och Francis 
Crick, som gavs ut 1953 i tidskriften Nature. De beskrev DNA-molekylen på ett helt 
nytt sätt, vilket fick omvälvande konsekvenser för den fortsatta forskningen. En artikel 
från 1953 anses inte vara särskilt gammal, men just denna har fått stor betydelse för 
forskningen. En annan sak som kan ha påverkat att den anses värdefull är att artikeln är 
en sida lång och är därför i ett lämpligt format för att ramas in. Tidskriften Nature som 
artikeln publicerades i är vanlig på universitetsbibliotek. Om man gör en sökning i 
Libris får man fram att den finns på 86 bibliotek. Av dessa 86 bibliotek ska 24 bibliotek 
ha Nature från tidigare än 19539. Oavsett om tidskriften är så pass vanlig borde den med 
tanke på stöldrisken befinna sig inlåst på något sätt. Att känna till detta är kanske inte 
självklart för varje bibliotekarie, men det visar på vilken kunskapsnivå som en 
raritetsbibliotekarie måste ha för att inte på grund av ren okunskap riskera att förlora 
värdefulla verk. 

6.1.7 Samlingens avgränsning 
I ekvivalenskedjan för Samlingar utesluts vissa beskrivningar av samlingarna. Inget av 
negativ karaktär tas till exempel upp. Samlingarna beskrivs som något exceptionellt och 
värdefullt. Det är inga problem som förknippas med samlingarna. Om man tar ett annat 
perspektiv från biblioteksorganisationen som helhet skulle kanske samlingen inte bli 
lika oproblematiskt beskriven. I beskrivningen av samlingarna utesluts också all form 

                                                 
9 Sökningen är gjord 2006-01-22. 
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av vanligt förekommande exemplar, i och med tecknet sällsynthet. Ekvivalenskedjan 
utesluter att något i samlingen skulle kunna vara oviktigt. Tecknet kulturarv lägger 
tyngdpunkten på att det är något som vi alla i en kultur har rätt till. Om man tar tecknet 
kulturarv ur sitt sammanhang skulle det också kunna vara något negativt, men i sitt 
sammanhang i ekvivalenskedjan framstår det som enbart positivt. Ett exempel på 
kulturarv i negativ bemärkelse skulle kunna vara extrem nationalism. Ett annat exempel 
på när kulturarv sammanbinds med något negativt är rubriken till en debattartikel i 
Dagens Nyheter den 11 december 2005. Rubriken lyder ”Kulturarv ligger bakom 
invandrarnas brottslighet” (Rojas 2005). Orsaken till brottsligheten skulle enligt 
rubriken alltså vara kulturarvet. Vi vill härmed vara väldigt tydliga med att vi inte 
diskuterar de faktiska förhållandena bakom detta påstående eller innehållet i artikeln. 
Det intressanta här är för oss att kulturarv sammanbinds med något som anses vara 
negativt.  
 
Vissa tecken i ekvivalenskedjan fungerar inte som uteslutande. I ovan förda diskussion 
om ålder har vi visat att en raritet inte behöver vara gammal för att vara raritet, men att 
vi tror att ålder och raritet vanligtvis går hand i hand. Ett annat tecken som inte behöver 
gälla för hela samlingen är efterfrågad. Här öppnar det för att vissa delar av samlingarna 
kanske inte alls är efterfrågade. 
 

6.2 Säkerhet 
De flesta av tecknen i nodalpunkten Säkerhet har att göra med problem kring säkerhet 
eller problemlösningar. Det är underförstått att säkerheten utgör ett problem och att hög 
säkerhet är något som är önskvärt. Vad ska man då göra för att uppnå denna säkerhet? 
Det finns flera förslag till förbättringar av säkerheten i enkätsvaren.  

6.2.1 Kameraövervakning 
Vissa förslag kan vara svåra att genomföra, som till exempel kameraövervakning. 
Biblioteken måste söka tillstånd hos länsstyrelsen (lagen om allmän 
kameraövervakning, 1998:150). Det har visat sig vara en problematisk åtgärd. Efter 
stölderna på Kungliga biblioteket fick biblioteket tillstånd att ha kameraövervakning på 
tre ställen i biblioteket, det vill säga i entrén, utställningslokalen och på Djävulsbibeln. 
Däremot fick inte biblioteket tillstånd att kameraövervaka specialläsesalen eller några 
andra delar av biblioteket (Leonardz 2004-12-15). Enligt uppgifter från december 2004 
kommer inte Kungliga biblioteket att nöja sig med ett nej från länsstyrelsen. Vi vet inte 
om det har hänt något mer på Kungliga biblioteket sedan dess och tänker inte fördjupa 
oss mer i detta. Ett annat bibliotek som har haft problem med införandet av 
kameraövervakning är Göteborgs universitetsbibliotek. I fallet med Göteborgs 
universitetsbibliotek fick biblioteket tillstånd av länsstyrelsen för kameraövervakning i 
raritetsläsesalen. Justitiekanslern, JK, överklagade tillståndet och menade ”att 
integritetsintresset väger tyngre än behovet att skydda värdefullt material” (Leonardz 
2004-12-17). Både länsrätten och kammarrätten gav universitetet rätt. Vid tidpunkten 
för skrivandet av artikeln hade JK fört ärendet vidare till regeringsrätten. Av detta kan 
man sluta sig till att kameraövervakning inte är lätt för biblioteken att få till stånd. 
Kritiken mot JK har inte låtit vänta på sig. Gunnar Ohrlander (skriver under 
pseudonymen Doktor Gormander) riktar skarp kritik mot JK i en artikel i Biblis. Enligt 
artikeln är ett argument från JK:s sida att stölderna på KB inte är frekventa. Det är de 
däremot i en godisaffär, vilket ger godisaffären rätt att kameraövervaka. Andra 
argument från JK enligt artikelförfattaren är att allmänheten kan känna obehag av att bli 
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övervakad. Så långt menar Ohrlander att diskussionen kan hanteras med intellektuella 
redskap, men sedan tar JK:s handläggare ”ett svanhopp ner i leran” med påståendet att 
läsesalen också är en plats som är avsedd för människors rekreation (Ohrlander 2002, s. 
73). Artikeln fortsätter i samma stil och man förstår att kampen med bibliotekens vilja 
att skydda sina rariteter och samtidigt få JK att förstå att biblioteken inte är en plats för 
rekreation är hård.  

6.2.2 Digitalisering av katalogen 
Att digitalisera katalogerna nämns också som ett medel för att förbättra säkerheten. 
Katalogen är ett viktigt lokaliseringsinstrument och utan den skulle man i princip ha 
svårt att hitta något. Det är vanligt att korten i katalogerna är handskrivna och om de 
skulle försvinna av någon anledning får biblioteket svårt att veta vad man har i sina 
samlingar. Katalogen i sig kan också vara en raritet. Att digitalisera katalogerna är 
därmed av flera anledningar en utmärkt idé. Ur en annan aspekt kan det också försvåra 
säkerhetsarbetet i och med att det blir lättare att ta reda på vad biblioteken har i 
raritetsväg. Man behöver förmodligen inte gå till biblioteket längre och leta fram 
katalogen utan kan lätt komma åt den via Internet. Dessa kataloger kan bli som ett 
smörgårdsbord för mindre hedervärda personer.  

6.2.3 Olika typer av säkerhet 
De flesta åtgärder i enkätsvaren som syftar till att höja säkerheten berör stöldsäkerheten. 
En annan aspekt på säkerhet är risken för brand och dylikt. Vi har ställt en fråga 
specifikt om stöldsäkerhet och därmed påverkat respondenterna att svara på detta. Men 
det torde inte vara helt omöjligt att anta att stöldsäkerhet är ett hett ämne på biblioteken 
idag. Hade vi haft en stor biblioteksbrand, som branden i Linköping 1996, istället för 
stöldkuppen vintern 2004, kanske brandsäkerhet hade diskuterats flitigare. Vi menar att 
händelser i omvärlden påverkar vad som är på tapeten för tillfället.  

6.2.4 Biblioteksföreträdarnas syn på säkerheten 
Det var intressant att respondenterna tog upp säkerhetsaspekten under andra frågor än 
den som specifikt handlade om säkerhet i enkäten. Det är fullt förståeligt att så blev 
fallet med tanke på det vi tidigare har tagit upp om KB-mannens stölder. Att frågan är 
uppe på nationell nivå och att en grupp har tillsatts för att diskutera detta ämne visar 
också hur viktig denna fråga är. Vi har tidigare nämnt att säkerheten påverkar 
tillgängliggörande och bevarande på ett direkt sätt. Säkerheten måste vara hög, annars 
finns risken att man inte har något att tillgängliggöra. Vi tog i ovanstående avsnitt upp 
olika typer av säkerhet och att det finns flera typer av risker som ett bibliotek måste 
säkra sig emot. En viktig konsekvens är att brandsäkerhet inte behöver påverka 
tillgängliggörandet, men det gör stöldskyddet. Om man inte begränsar tillgången har 
biblioteket svårt att kontrollera varje raritet. En av respondenterna påpekade dessutom 
att det är vardagen som är ett problem. Vi tror att ju fler personer som är inblandade i 
processen kring utlån av rariteter desto fler risker blir det att något missas. Säkerheten 
måste vara hög i varje moment. Att de som dagligen arbetar med rariteter känner till 
rutinerna väl är inte så konstigt, men de ur personalen som vanligtvis inte kommer i 
kontakt med objekten kan kanske bli osäkra i hanteringen kring rariteterna. Naturligtvis 
kan fallet också vara tvärtom. Poängen är att ju flera led desto större risker. Här tangerar 
ekvivalenskedjan för Säkerhet ekvivalenskedjan för Kunskap och ekvivalenskedjan för 
Behandling. Den specifika kunskapen som behövs för att hantera rariteter bör i olika 
grad finnas hos alla som har med hanteringen att göra. Brister i kunskapen kring värdet 
av objekten eller brister i kunskapen hur dessa ska behandlas vid utlån kan leda till 
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stölder. I en artikel i Dagens Nyheter tas säkerhetsaspekten upp när det gäller museum, 
som kan anses vara en närliggande verksamhet. När det gäller både Nationalmuseum 
och Moderna museet har betydelsen av den egna personalen blivit allt viktigare i 
säkerhetstänkandet. Moderna museet byggdes enligt internationella säkerhetskrav och 
dessa bestod av ”en kombination av avancerad teknisk utrustning och mänskliga 
resurser” enligt Moderna museets administrativa chef Agneta Modig Tham (Hernadi 
2005). Citatet ovan visar att det inte är enbart den avancerade utrustningen som är viktig 
utan även personalens agerande spelar stor roll i detta fall. Detta resonemang kan också 
tillämpas inom biblioteksvärlden. Som en följd av ovanstående blir det viktigt att alla 
blir informerade om hur de ska agera. Här har våra respondenter och deras gelikar en 
viktig uppgift att sprida sin kunskap. 

6.2.5 Tjuvar 
Vem ska biblioteken skydda sig emot? Den frågan är komplex, eftersom man inte alltid 
vet vem tjuven är. I diskussionen ovan förutsätter vi att någon användare vill roffa åt sig 
en raritet. I fallet med KB-mannen är tjuven själv en bibliotekarie. Det gör det hela mer 
problematiskt. Tyvärr är inte KB-mannen det enda exemplet på en bibliotekarie med 
oärliga avsikter. I juli 2005 skrev Benny Jacobsson en artikel i Svenska Dagbladet i 
ämnet. En bibliotekarie i Danmark som arbetade på Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn stal många böcker från biblioteket. Vid polisens tillslag efter 
bibliotekariens död återfanns mer än 1500 böcker från Det Kongelige Bibliotek. Han 
hade under tiden stulit fler böcker och sålt dessa. På så sätt finansierade han en 
renovering av villan och gav sina barn en hel del pengar. Jacobsson menar att: ”En ny 
bok kan här aldrig ersätta en gammal. Detta, inte det ekonomiska värdet, gör bokstölder 
så allvarliga.” (Jacobsson 2005). Jacobsson menar vidare att, när det finns 
namnanteckningar och marginalanteckningar som avslöjar idéspridning, går inte boken 
att ersätta. Frågan om vem som bär ansvaret tas också upp i artikeln. Jacobsson undrar 
om det inte är biblioteken som bär ansvaret för så dålig säkerhet som i fallet i Danmark. 
Vi anser att det är en svår fråga, men till viss del måste det vara biblioteket som bär 
ansvaret. Helt klart är att biblioteken måste tänka på att stölder även kan ske internt. Vi 
menar att ett sätt att minimera problemet är att ett litet antal personer får ha tillgång till 
samlingarna. Problemet i fallen med både KB och Det Kongelige Bibliotek är att det är 
chefer som har varit tjuvar. Jessica Nilsson tar även upp ett annat exempel i sin 
magisteruppsats Från kedja till magnetremsa där en chef på ett bibliotek vid University 
of Georgia i USA stal handskrifter och böcker från specialsamlingarna till ett uppskattat 
värde av över en miljon amerikanska dollar (Nilsson 2005, s. 19). Nilsson påtalar 
problematiken när tjuven är en chef på biblioteket: ”Detta gör aspekten ännu mer 
komplicerad, eftersom den som är satt att skydda samlingarna är den som oftast stjäl.” 
(Nilsson 2005, s. 20). Konsekvensen blir att nya rutiner måste införas för att göra 
ständiga inventeringar, vilket en av respondenterna tar upp. Även kopior på kataloger, 
som inte är åtkomliga för alla, utan bara för en eller ett par personer kan hjälpa. Det 
förhindrar risken att tjuven tar bort ett kort i katalogen på det som har stulits. Jacobsson 
konstaterar att de stora svenska forskningsbiblioteken minimerar tillgängligheten och 
därmed riskerna. (Jacobsson 2005). 
 
Det är inte alla tjuvar som stjäl böcker för att de är giriga och på så sätt vill tillskansa sig 
pengar. Nilsson tar upp att det finns de som stjäl böcker för att de drivs av tron att de 
”räddar” böckerna (Nilsson 2005, s. 15). Ett annat exempel som Nilsson tar upp är 
tjuven Stephen Blumberg, som stal böcker och handskrifter för ett uppskattat värde 
mellan 5 och 20 miljoner amerikanska dollar. Han var en samlare och behöll alltså 
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böckerna. Enligt Nilsson varierar uppgifterna på hur många böcker han stal mellan 11 
000 och 23 600 böcker. Man kan undra var han förvarade alla böcker, med tanke på att 
han även stal skorstenspipor, dörrhandtag, färgade glasfönster och järngrindar, helst från 
den viktorianska tiden (Nilsson 2005, s. 16). Som kuriosa kan berättas att han, enligt 
Abbey Newsletter, hade ett 17-rums hus, där han borde ha fått rum med en hel del. 
(Stephen Blumberg and his... 1991). 
 
Det som uppdagades om till exempel Det Kongelige bibliotek i Köpenhamn 2003 tror vi 
påverkar bibliotek i liknande situationer och storlek. Det är viktigt att dra lärdom av 
sådana händelser för att själva kunna undvika liknande situationer. Förmodligen går det 
inte att undvika helt och hållet, men att minimera riskerna är nödvändigt. Det känns 
aningen konstigt att bibliotekarier ska gå omkring och misstänka varandra eller sina 
chefer. Förhoppningsvis slipper vi sådant i framtiden i och med uppdagandet av KB-
mannens agerande. Det startar viktiga diskussioner och väcker nya tankar om hur man 
kan skydda sig mot tjuvar. 
 
En aspekt som formar ekvivalenskedjan för Säkerhet är de åtgärder som tas upp för att 
förhindra stöld. Diskussionerna rör sig kring utgångspunkten att tjuven är en person som 
kommer utifrån. Att tjuven skulle kunna vara en anställd verkar inte diskussionerna 
beröra. En åtgärd som tas upp för att förhindra stölder är ägarmärkning. I de fall där till 
exempel en stämpel finns på en plansch kan det även för en anställd förhindra stöld. 
Vad vi menar är att för insatta i biblioteksbranschen kan viss expertis leda till att man 
väljer att stjäla från utgångspunkter, där man inser vad som är troligast att lyckas med. 
En stämpel på en plansch kan försvåra olaglig försäljning av planschen, vilket kan leda 
till att man väljer något annat eller förhoppningsvis avstår. 

6.2.6 Digitalisering som säkerhetsåtgärd 
En annan aspekt på säkerhet är digitalisering. En förutsättning för att digitalisering ska 
ses som en säkerhetsåtgärd är att man digitaliserar originalet för att spara detsamma. 
Nicholson Baker skriver på ett emotionellt sätt i sin bok Double fold om hur bibliotek i 
främst USA och Storbritannien konverterar material till mikrofilm och kastar originalet. 
I första hand handlar det om tidningar och tidskrifter, men även böcker får genomgå 
denna behandling (Baker 2001).  
 
I en artikel av Viveca Halldin Norberg ger hon exempel på kopplingen säkerhet och 
digitalisering i Uppsala universitetsbibliotek: ”Det var efter kuppen mot Silverbibeln 
som tanken först föddes att man borde försöka göra skatterna som finns i 
utställningssalen tillgängliga virtuellt.” (Halldin Norberg 2003, s. 182). När så allvarliga 
incidenter händer gäller det att ta krafttag mot bristerna i säkerheten och ändå hitta sätt 
att tillgängliggöra samlingarna. I detta fall såg man att digitalisering kunde vara en 
lösning.  

6.2.7 Säkerheten minskar tillgängliggörandet 
Om man relaterar ovanstående diskussioner om säkerhetsaspekten till 
tillgängliggörande och bevarande är det tydligt att man måste minska 
tillgängliggörandet för att kunna skydda och bevara bibliotekens äldre samlingar. I vår 
undersökning visar sig denna fråga vara en viktig aspekt för hur biblioteken arbetar med 
att bevara och tillgängliggöra sina samlingar. 
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6.3 Behandling 
I ekvivalenskedjan för Behandling kan vi konstatera att kedjan slingrar sig kring olika 
faktorer som påverkar materialet negativt och de positiva faktorer som kan förhindra 
slitage av materialet. Ekvivalenskedjan visar också på vilka problem som förekommer 
vid behandling av rart material. I vissa fall är det enkla problemställningar, till exempel 
om A så B, vilket kan exemplifieras med att om ömtåliga böcker används mycket slits 
de. I andra fall kan problemställningarna vara mer komplicerade, till exempel att om 
böckerna är oerhört efterfrågade så slits de, men ett av målen med samlingen är att den 
ska användas i forskning. Om den används för mycket går den sönder. Om den inte 
används alls minskas påfrestningen och det blir lättare att behandla materialet. Någon 
lösning på den problematiken är inte helt enkel. En annan sak som tas upp i 
ekvivalenskedjan är vikten av att personalen vet hur materialet ska behandlas. 
Personalen har ett stort ansvar för att se till att användarna behandlar materialet på rätt 
sätt. En variant att lösa detta på, är att materialet endast får läsas i den ansvarige 
bibliotekariens tjänsterum. Det förutsätter att det inte kan vara för stor efterfrågan på 
böckerna. Annars skulle bibliotekarien inte få göra annat än att sitta och vakta 
användarna.  
 
Lånehanteringen får stor plats i enkätsvaren. Skillnaderna mellan raritetssamlingarna 
och de öppna samlingarna beror på att värdet på dem skiljer sig åt och därför finns det 
regler som ska skydda rariteterna från att slitas och skadas. 

6.3.1 Biblioteksföreträdarnas syn på behandlingen 
Att ha en ständig kontroll av rariteterna är viktigt enligt respondenterna. Rariteter utsätts 
för slitage oavsett om de används eller inte. Påverkan blir naturligtvis större om de är 
efterfrågade. Under ekvivalenskedjan för Behandling är det tydligt att alla aspekter som 
framkommer syftar till bevarandet av samlingarna. Reglerna som beskrivs under tecknet 
lån är till för att kunna tillgängliggöra böckerna. För att kunna tillgängliggöra dem krävs 
det att de behandlas väl. Det blir förmodligen en balansgång med konsekvenser för hur 
detta efterlevs. Om lånandet av rariteter skulle missbrukas på något sätt skulle detta 
kunna leda till att man begränsar lånen ytterligare eller till och med upphör med det.  
 
Kunskapen om hur rariteter ska behandlas måste också vara allmänt känd för dem som 
handhar rariteterna. Denna kunskap ska överföras till användaren. Det finns olika 
uppfattningar om vad som är bäst för rariteterna när det gäller det fysiska användandet 
av böckerna. En falang menar att det alltid är bäst att använda bomullsvantar när man 
vidrör sköra böcker. En annan falang menar att det fett som finns på händerna är bra för 
pärmarna som ofta är i skinn. Enligt den sistnämnda falangen är det viktigt att händerna 
är nytvättade och att handkrämer och andra kemikalier ska lysa med sin frånvaro. En 
nackdel med att använda bomullsvantar är att de kan lämna ifrån sig fibrer från 
vantarna. En annan nackdel kan även vara att vantarna inte passar så att den som har på 
sig vantarna blir fumlig när hon/han bläddrar i boken. Vilken variant biblioteken än 
bestämmer sig för måste det finnas klara riktlinjer för hur rariteterna ska behandlas. Här 
gäller samma sak som för säkerhetstänkandet. Kunskapen om hur rariteter ska 
behandlas måste genomsyra varje led i till exempel utlåningsprocessen. I 
behandlingssituationen kanske utfallet blir nästan lika allvarligt som i exemplen ovan 
med säkerheten, det vill säga att när det gäller säkerhetsaspekten riskerar biblioteket att 
bli bestulet på sin raritet. När det gäller hur rariteter ska behandlas kan konsekvensen av 
frånvaron av kunskap leda till att rariteter förstörs genom att till exempel en kopp kaffe 
välter över en bok. I det fallet är rariteten inte försvunnen, men förstörd. 
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6.3.2 Hot mot rariteterna 
Vad är det då som böckerna måste skyddas från? Helen Shenton, ställföreträdande chef 
för bevarandeavdelningen vid British Library, skrev en artikel som finns med i 
rapporten Preservation and Access. Shenton berättar att när British Library skulle flytta 
in i nya byggnader 1998 planerade man för att den äldre litteraturen skulle få bästa 
förutsättningar att klara sig bra. Här följer några exempel på vad som togs med i 
beräkningen för den nya platsen. Temperaturen ska ligga på 17°C ±1ºC. 
Luftföroreningar övervakas. Det finns brandalarm med 4000 rökdetektorer. I de 
skyddade utrymmena används inergen som brandskydd.10 På så sätt kan man skydda de 
värdefulla samlingarna om en brand skulle uppstå. I beskrivningen från British Library 
står det även detaljer kring vilken typ av ljus som används (Shenton 1999, s. 34). Kort 
sagt får bevarandeperspektivet en stor plats för hur de äldre samlingarna ska behandlas 
på bästa sätt.  
 
British Library kan inte riktigt jämföras med våra undersökta bibliotek, vare sig i storlek 
eller i personalstyrka. Vi anser att det ändå kan vara intressant att se vad som installeras 
när det byggs ett nytt bibliotek. Nu går vi vidare till de undersökta biblioteken. Enligt 
respondenterna är det viktigt att klimatet är tillfredsställande. Som nämndes i analysen 
är till exempel temperatur, luftfuktighet och ljus relevanta faktorer som påverkar 
rariteterna. Det är intressant att respondenterna uteslöt skadedjur, men vi tolkar det som 
att våra respondenter inte har haft problem med skadedjur. En närliggande verksamhet, 
Naturhistoriska Riksmuseet har haft stora problem med skadedjur bland sina samlingar 
(Naturhistoriska riksmuseet, PRE-MAL 2006). Riksmuseets samlingar består av olika 
typer av objekt, bland annat djur, men även olika typer av dokument. Man har flera 
gånger fått stänga museet för att kunna bekämpa skadedjuren på olika sätt. 
Skadedjursfrågan kan vara av samma karaktär som brandfrågan under säkerhet. Om 
biblioteken hade varit drabbade skulle det förmodligen ha diskuterats i enkätsvaren. 
Ändå är enkätsvaren relativt specifika när det gäller uppgifter som enligt vår analys 
hamnar under behandling. En respondent nämner att skumgummistöd ska vara ett sätt 
att minska slitaget på. Det visar på att frågorna kring behandlingen av samlingarna 
diskuteras på detaljnivå. Varje förbättring av miljön kring rariteterna som kan göras är 
en stor vinst i bevarandet av kulturarvet. 
 

6.4 Digitalisering 
För att sammanfatta nodalpunkten, Digitalisering, och dess ekvivalenskedja kan vi säga 
att den berör framtiden i hög grad. Båda universitetsbiblioteken ser digitalisering som 
ett sätt att tillgängliggöra raritetssamlingarna. Här måste vi också skilja på att 
digitalisera själva raritetssamlingen eller katalogen över raritetssamlingen. Vad vi 
förstår av respondenternas svar verkar det finnas steg i digitaliseringsprocessen. Steg ett 
verkar vara att katalogposter på böckerna finns i en kortkatalog, sedan digitaliseras 
denna och sedan kan enstaka böcker digitaliseras. Digitalisering kan, och bör, ske med 
olika metoder enligt den ena enkäten. Här måste framhållas att det i många texter vi har 
studerat råder stor oenighet om hur digitalisering ska gå till (Mannerheim 2000; 
Mannerheim 2002; Halldin Norberg 2003; Baker 2001). Det räcker inte med att bara 
lägga ut texten, även vattenstämplar och marginalanteckningar är värdefulla för 

                                                 
10 Inergen är en gasblandning som består av kvävgas, koldioxid och argon. Fördelen är att den inte medför 
någon skadlig påverkan på atmosfären och den medför inte heller någon risk för nedsmutsning. 
(http://www.sprinklerhuset.se/inergen.htm). 
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forskare. I den litteratur vi har studerat har många varit inne på att någon sorts standard 
behövs för att det inte ska behövas olika program för att kunna studera resultaten av 
digitaliseringen. Det motsäger svaret i den ena enkäten, där respondenten menar att det 
behövs olika metoder för digitalisering. Överlag nämns inte problematiken med behovet 
av en standard i enkäterna. I artiklar vi har läst framkommer det att i andra länder finns 
långtgående digitaliseringsprojekt av stora samlingar (Baker 2001; Tallmo 2000; 
Guthrie 2001). Rent generellt verkar svenska bibliotek vara i början av sin 
digitaliseringsprocess och därmed följer kanske utprovning av ett antal metoder. Men 
det kanske också behövs olika metoder för olika objekt. Det kan vara så att exempelvis 
böcker och bilder skiljer sig åt i hur man bäst digitaliserar dem, vilket skulle kunna 
förklara de olika digitaliseringsprojekt som vissa bibliotek har genomfört. Våra 
respondenter tar upp olika områden när det gäller digitalisering. Den ena respondenten 
betonar vikten av katalogerna medan det andra även tar upp digitaliseringsprojekt och 
de olika metoder som finns. Detta kan bero på att de är i olika faser av 
digitaliseringsprocessen och eventuellt har olika resurser. Våra undersökta bibliotek 
skiljer sig åt när det gäller både storlek på samlingarna och personal som arbetar med 
dessa och då är det inte konstigt att de också fokuserar på olika aspekter av 
digitalisering.  

6.4.1 Biblioteksföreträdarnas syn på digitalisering 
Under denna rubrik börjar vi med katalogisering i digitalt format som i vår analys är en 
del av digitalisering. Sedan går vi över till digitalisering. 

6.4.1.1 Katalogisering 
Båda biblioteken ser katalogisering som ett sätt att tillgängliggöra sina samlingar. I 
dessa fall menas att katalogisera samlingarna i ett digitalt format, till exempel Libris. 
Samlingarna är förmodligen redan katalogiserade, men då gäller det kort- eller 
lappkataloger. Ett sätt att tillgängliggöra en redan färdig handskriven katalog är att 
digitalisera själva katalogen. 
 
I analysen framkom det att katalogisering av rariteter skiljer sig från katalogisering av 
nutida material. Raritetsposterna är ofta utförliga och därmed omfattande. Att 
katalogisera rariteter kräver specialkunskap inom till exempel bokhistoria. Följande text 
är hämtad ur en katalogpost över ett verk av Mark Catesby (1683-1749). I texten 
beskrivs utseendet på banden: ”Band: Samtida helskinnband med bred guldtryckt ram 
bestående av olika ornament ur djur och växtriket vilande på en guldtryckt trippelfilet 
samt ett svagt blindstämplat rutmönster på pärmarna. Rikt guldtryckt rygg med sju 
utanpåliggande bind samt svart titelfält”. 11 Vi anser att texten ovan kräver en hel del 
kunskap om hur bokband beskrivs och är tillverkade. Denna kunskapsbas återfinns 
inom grenen Rare book librarianship, där många även är bibliofiler. 
 
Kontentan av tillgängliggörandet av rariteterna genom digital katalogisering kan leda till 
ett bevarande av dem. Informationen som finns i posterna kan vara så pass utförlig att 
rariteten inte behöver beställas fram. Ur bevarandeaspekten är detta positivt. Slitaget 
minskar samtidigt som tillgängligheten ökar. Samma sak gäller även för digitalisering 
av materialet i raritetssamlingarna. Samtidigt kan tillgängliggörandet leda till ännu mer 

                                                 
11 Om man söker på Catesby, Mark i Libris i författarfältet får man träff på denna post. Början av titeln är 
The natural history of Carolina, Florida, and the Bahama Islands... 
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efterfrågan av materialet, vilket leder till en total ökning av användandet. Johan 
Mannerheim är dock kritisk till att digitalisering är en form av bevarande:  
 

Ofta tänker man slarvigt att digitalisering är en form av bevarande. Men det är det 
inte. Det kan fungera precis tvärtom. Man digitaliserar för att öka tillgängligheten 
till en samling, en bok eller ett föremål. I de flesta digitaliseringsprojekt har man inte 
tänkt igenom vilka konsekvenser det kan få för originalen. En lyckad digitalisering 
ökar intresset för materialet. Är digitaliseringen av låg kvalitet vid exempelvis 
bilddigitalisering tillfredsställs inte forskarnas och allmänhetens behov av de grova 
bilder de erbjuds. Då söker man upp originalen, vilket ökar förslitningen av det 
kulturarv man ville presentera och kanske skydda. (Mannerheim 2000, s. 5) 

 
Mannerheims åsikt motsäger det som står i KB-utredningen om digitalisering och 
kvalitet: ”Kvaliteten på dagens digitala material är så god att forskarna bara i 
undantagsfall behöver originalen, 95 procent av studierna gäller själva texten och inte 
papperet. Ofta är den digitala versionen tvärtom överlägsen och kommer att förändra 
forskningen.” (KB – ett nav... 2003, s. 220) Helt kla rt är att det finns olika åsikter i 
frågan om kvaliteten på den digitala kopian och effekterna av digitalisering. 
 
En av våra respondenter är delvis inne på Mannerheims tankegång när det gäller 
katalogisering. Intresset för materialet ökar om den är katalogiserad i Libris eller någon 
annan digital katalog. Är katalogiseringen lyckad ökar intresset, men beskrivningen 
genom katalogisering kanske är tillräcklig så att materialet inte behöver plockas fram 
eller ökar intresset på så sätt att originalet efterfrågas. Vi menar att om katalogiseringen 
är otillräcklig kan det också leda till ett ökat intresse och att materialet söks upp, vilket 
ökar förslitningen av det.  

6.4.1.2 Digitalisering 
Att digitalisering kan vara något positivt ur både bevarande- och 
tillgängliggörandesynpunkt anser båda respondenterna. Även andra bibliotek framhåller 
digitalisering som en lösning både för bevarande och för tillgängliggörande. Eva 
Nilsson Nylander skriver om Lunds handskriftssamlingar: ”Med 
Universitetsbibliotekets lilla men fina handskriftssamling katalogiserad och digitaliserad 
på nätet och därmed universellt åtkomlig kommer Lund att ha deltagit i ett viktigt steg 
mot förverkligandet av all handskriftshanterings tvåfaldiga ideal om ”generös 
tillgänglighet och klokt bevarande.” (Nilsson Nylander 2000, s. 139). Det finns dock 
problem med digitalisering. Vi har dels tidigare diskuterat hur den digitala kopian ska 
bevaras för framtiden. Detta problem gäller inte bara digitaliserat äldre material. 
Moderna e-tidskrifter ligger utanför denna uppsats ramar men problemet med 
bevarandet på lång sikt gäller all elektronisk media. Här framkommer problemet med att 
det finns så många tekniker, program och format. Redan nu är det svårt att konvertera 
mellan olika format och det som verkar vara ett säkert format nu kanske är borta redan 
om 10 år. Det är svårt att se vad som kommer att användas i framtiden. Den frågan är 
ännu inte löst, men förhoppningsvis kommer det bra alternativ inom en snar framtid. 
Under nästa rubrik utvecklar vi problemen med långtidsbevarande. Det andra problemet 
är förknippat med kostnad för digitalisering. I dagsläget ryms inte stora 
digitaliseringsprojekt i bibliotekens budgetar. Det innebär att man får hitta andra 
lösningar, till exempel gå med i olika digitaliseringsprojekt eller söka medel från till 
exempel stiftelser och fonder. Det är tråkigt att när det gäller en sådan viktig fråga som 
att bevara kulturarvet för framtida generationer ska diskussioner om kostnader stå i 
vägen. Medel för digitalisering eller annan form av bevarande av rariteter borde vara en 
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nationell angelägenhet, vilket KB-utredningen föreslår i och med sina förslag om 
samordning av bland annat digitalisering. Som tänkbara finansiärer nämns även här 
olika fonder och stiftelser. Det tredje problemet är det som Johan Mannerheim tar upp i 
ovanstående citat att digitalisering kan leda till ökad förslitning av materialet istället för 
ett bevarande. Det senare tas ofta upp som den positiva bieffekten av tillgängliggörande 
via digitalisering.  

6.4.2 Långtidsbevarande  
Under rubriken ovan tog vi upp att ett av problemen med digitalisering är 
långtidsbevarandet. Vi anser att detta bör diskuteras mer ingående. Johan Mannerheim 
skriver om problem med digitalisering (Mannerheim 1999, s. 60). Problemet enligt 
Mannerheim är inte själva de fysiska banden eller andra typer av informationsbehållare, 
utan problemet är den korta livslängden för hård- och mjukvara. Hur kommer våra 
efterträdare kunna läsa det vi har sparat digitalt? Mannerheim presenterar tre olika 
angreppssätt: 1) tekniskt museum 2) migrationsalternativet 3) emuleringsalternativet. 
Med tekniskt museum menas att man sparar gammal mjuk- och hårdvara. Problemet är 
att reservdelar kommer att försvinna med tiden och därför är det inget bra alternativ. 
Med migrationsalternativet menas att man hela tiden uppdaterar det ursprungliga 
formatet till nya format. Så fort det kommer ett nytt format uppdateras det gamla. 
Problemet med denna metod är att man kan missa viss funktionalitet med dokumentet, 
när det byter mjukvara hela tiden. Förmodligen kommer inte uppdateringen stämma helt 
överens med originalet. Emuleringsalternativet innebär att man skapar ny mjukvara i sitt 
nuvarande datorsystem, som förmår läsa originalformatet. Det leder till att man sparar 
informationen i originalformatet och förlitar sig på kommande generationers förmåga att 
skapa ny mjukvara för att läsa originalet. Mannerheim menar att en kombination av de 
två sista angreppssätten är att föredra. Vi menar också att det är att föredra, men att 
emuleringsalternativet ska ha tonvikten. Det innebär att man slipper göra om originalet i 
nya format och att man istället hittar lösningar att använda mjukvara för att läsa 
originalet. Förmodligen kommer man inte ifrån att behöva uppdatera originalet på någo t 
sätt, men ju mindre man behöver ändra det desto mer vinner man på att inte ändra 
ursprunget och slipper missa den funktionalitet som finns i originalet. I nummer 9 av 
Biblioteksbladet 2005 finns en notis om forskare i Norrbotten som kan ha en lösning på 
problemet med långtidsbevarande: ”Redan idag ligger man i täten när det gäller 
långsiktig datalagring – dels genom migrering vilket innebär att datan ständigt flyttas 
till nya medier. Dels genom emulering vilket innebär man kan köra program i ett annat 
operativsystem än det ursprungligen var skapat för.” (Ekström 2005, s. 17). Det står inte 
vad lösningen på problemet skulle vara, men enligt Biblioteksbladet ska LDB-centrum 
(långsiktigt digitalt bevarande) öppnas vid årsskiftet och då ska KB och Statens ljud- 
och bildarkiv knytas till det. Med årsskiftet borde det menas 2005-2006. Diskussionen 
bör nog stanna där, eftersom den lätt blir diffus med tanke på att vi inte vet hur den 
tekniska utvecklingen kommer att se ut i framtiden. Det är dock viktigt att 
problematisera digitalisering som lösning för bevarande.  

6.4.3 Medel för digitalisering 
Det andra problemet, som vi tog upp med digitalisering var bristen på resurser. Det är 
inte bara våra undersökta bibliotek som anser sig ha brist på resurser. I rapporten 
Digsam presenteras läget för KB angående digitalisering och ekonomi. I KB-
utredningen slogs det fast att KB står väl rustat vad gäller kunskap och infrastruktur att 
tillgängliggöra delar av det svenska kulturarvet genom digitalisering. För att göra detta 
måste nya medel skjutas till från statskassan. Regeringen slog fast i den 
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forskningspolitiska propositionen Forskning för ett bättre liv (prop. 2004/05:80) att 
”KB kan och bör tillgängliggöra nationellt intressanta verk genom digitalisering.” 
(Scherman 2005, s. 11). Trots detta fick KB inte nya medel. 

6.4.4 KB och digitalisering 
KB-utredningen tar upp digitalisering (KB - ett nav… 2003). I utredningen definieras 
hela processen runt digitalisering som just digitalisering, inte bara själva bildfångsten. 
Det betyder att urval av objekt för digitalisering, samt insatser för det långsiktiga 
bevarandet av det elektroniska materialet räknas in. Fokus ligger på själva bildfångsten. 
Detta är en mycket vid definition av digitalisering. Våra respondenters sammanlagda 
svar innefattar hela processen kring digitalisering och fokus i svaren ligger inte på själva 
bildfångsten. En del av enkätsvaren rör bildfångsten, men även digitalisering av 
kataloger tas upp. 
 
Projektet Digsam är ett internt projekt på KB som pågick mellan åren 2003 och 2005. 
Digsam heter även projektrapporten som KB gav ut 2005. Rapporten och projektet 
behandlar digitalisering och dess samordning inom KB, därav namnet Digsam. En av 
projektets deluppgifter var att initiera ett nationellt samarbete mellan digitaliserande 
forskningsbibliotek. Arbetsgruppen för det externa samarbetet kallades 
Forskningsbibliotekens samarbete kring digitaliseringsfrågor, vardagligt kallad Digsve. 
De bibliotek som var med är de större svenska digitaliserande forskningsbiblioteken. 
Här skiljer sig våra undersökta bibliotek åt. UUB finns med i samarbetsgruppen, men 
inte SUB. Gruppen har haft flera möten och anordnat en konferens kring 
digitaliseringsfrågor som KB var arrangör för. Konferensen hette ”Att digitalisera 
kulturarvet” och ägde rum 4 november 2004. Det finns alltså en möjlighet för de 
forskningsbibliotek, som håller på med digitalisering att delta i samarbetsprojekt i KB:s 
regi. 

6.4.5 Informationsspridning om Rare book librarianship och Internet 
När material börjar digitaliseras uppkommer ett annat problem. Om ingen vet att 
materialet finns på Internet är det hela aningen meningslöst. Här har två spår 
framkommit i en av enkäterna. Dels är det svårt att hitta på Internet, men bibliotekarier 
och låntagare är också okunniga om vad som finns. Bibliotekarier har idag en stor 
uppgift att hitta och känna till information på Internet. Ämnesområdet Rare book 
librarianship omfattar troligtvis även den här typen av information, vad som finns 
digitalt av det äldre materialet på Internet. Det gäller att informationen sprids till alla de 
som har med användarinformation att göra. För en bibliotekarie idag är det inte konstigt 
att det finns elektroniskt material i form av e-tidskrifter och e-böcker. Däremot är det 
inte lika självklart att alla vet att det finns digitaliserat äldre material på Internet. Det här 
är en organisatorisk fråga på så sätt att detta ämnesområde måste lyftas fram så att 
användarna inte går miste om sitt kulturarv. Den mängd kunskap en bibliotekarie inom 
detta ämnesområde måste ha börjar mer och mer öka i omfång i och med nya sätt att 
visa sina samlingar på. 

6.4.6 Digitalisering som lösning 
Det är intressant att digitalisering ses som en lösning inför framtiden för både 
bevarande- och tillgängliggörandeaspekten. Vi har visat på flera problem som 
digitalisering medför, bland annat av ekonomisk och teknisk karaktär. Om inte 
långtidsbevarandet kommer att lösas snart kan detta få allvarliga följder. Vi menar att 
det inte verkar finnas något konkurrerande alternativ till digitalisering. Det är det enda 
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stora diskussionsföremålet på tapeten just nu. En annan lösning, som diskuterades mer 
förr var mikrofilm. När digitaliseringen vinner mark skulle man kunnat tänka sig att 
mikrofilmsalternativet ansågs föråldrat. Majlis Bremer-Laamanen menar att mikrofilm 
är en pålitlig plattform: ”Polyester based silver-halid film has a shelf- life of 500 years if 
produced and stored according to standards. When this is combined with the capability 
to be read by the human eye without dependence on technological devices, microfilm is 
a safe platform to depend on.” (Bremer-Laamanen 1999, s. 55). Om livslängden är 500 
år på mikrofilmen är detta trots allt inte en permanent lösning. Enligt Bremer-Laamanen 
startade NORDINFO projektet Search methods for digitization of newspaper 
microfilms, som var klart 2001. Målet med projektet var att testa olika kriterier för att 
använda mikrofilm som en plattform för bland annat digitalisering. Detta skulle vara ett 
sätt att kombinera mikrofilm med digitalisering. Det skulle kunna tolkas som att även i 
detta projekt framhålls mikrofilmens kvaliteter. Även här är digitaliseringen en lösning 
att presentera material, men kanske också för att lagra. 
 
Mannerheim menar att ytterligare en komplikation bör beaktas: ”Problemet är att de 
som arbetar med bevarande och de som arbetar med digitalisering är specialister var och 
en på sitt område – och sällan mötas de två.” (Mannerheim 2000, s. 5). Det är uppenbart 
att det är många frågetecken som måste rätas ut för att digitalisering ska bli lösningen på 
de presenterade problemen. Tallmo kanske har rätt i sin åsikt: ”Ändå är kanske bläck 
och trycksvärta hållbarare än bits och bytes i dagens digitala informationsbärare.” 
(Tallmo 2000, s. 12). 
 

6.5 Resurser och utåtriktad verksamhet 
Ekvivalenskedjan för nodalpunkten Resurser och utåtriktad verksamhet kännetecknas 
av problematiken kring universitetsbibliotekens ekonomi. Den behandlar dels 
bibliotekens nuvarande ekonomiska situation med bristande resurser och dels vad man 
skulle kunna göra med mer resurser i form av utåtriktad verksamhet. Den behandlar 
även den marknadsföring som finns idag. 
 
Det är påtagligt att båda biblioteken har problem med bristande resurser för 
raritetssamlingarna. Det problemet rör säkert också andra delar av 
biblioteksverksamheterna. Vi har också visat på att de bristande resurserna 
exemplifieras inte bara med för lite pengar, utan även för lite personal och för lite 
utrymme. Ett allvarligt problem med brist på resurser när det gäller raritetssamlingar är 
att rariteter kan gå förlorade om de inte åtgärdas i tid när det gäller bevarandet. 
Konsekvenserna blir förödande. Det går inte att tillgängliggöra något som inte finns 
bevarat. 

6.5.1 Biblioteksföreträdarnas syn på sina resurser och den utåtriktade 
verksamheten 
Innan vi går in på diskussionen om bibliotekens resurser och den utåtriktade 
verksamheten måste vi först reda ut vem som är biblioteken. Vi har hela tiden sett våra 
respondenter som representanter för de undersökta biblioteken och därför ansett att 
deras svar är bibliotekens officiella ståndpunkt i frågan. Problemet här är att våra 
respondenter sitter med en enorm kunskap om samlingarnas behov och möjligheter, 
men är inte i position att bestämma över hur resurserna ska fördelas inom biblioteket. Vi 
är övertygade om att resursfördelningen skulle se annorlunda ut om de med kunskap om 
samlingarna fick bestämma. Detta torde för övrig gälla inom bibliotekens olika 
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områden. Vi kan objektivt säga att rariteter inte prioriteras i så hög utsträckning som de 
kanske borde med tanke på värdet och kulturarvet. Lars Munkhammar skriver i en 
artikel från 2003 att: ”Påfallande i Uppsala universitetsbiblioteks nya organisation är 
den mycket knappa representationen av verksamhetsföreträdare, dvs. bibliotekarier eller 
yrkesfolk helt enkelt, inom beslutande organ. Organisationen är som sagt i huvudsak 
uppbyggd efter pengaflödet inom nuvarande finansieringssystem, vilket innebär att en 
beslutsfattares roll till stor del är penningbevakarens.” (Munkhammar 2003, s. 19). Det 
är naturligtvis inte enbart positivt för verksamheten att ha personer i beslutande organ 
som inte är företrädare för verksamheten. 
 
Våra respondenter anser att deras resurser är bristande när det gäller pengar, personal 
och utrymme. Man skulle kunna tro att detta skulle göra vem som helst modstulen, men 
det är intressant att se att det finns så många idéer om vad de skulle kunna göra om 
resurserna fanns. Det är kanske inte så konstigt att våra respondenter ser potentialen hos 
raritetssamlingarna och därmed får idéer och inspiration för hur rariteterna skulle kunna 
visas upp för alla som är intresserade.  
 
Resursbristen är det överlägst största problemet för raritetssamlingarna. Om 
digitalisering kan ses som lösningen för både bevarande och tillgängliggörande kan 
resursbristen ses som det stora problemet för båda aspekterna. Om man ställer lösningen 
och problemet mot varandra kan man ganska snart konstatera att resursbristen borde 
vara lättare att ordna upp än de tekniska metoder som måste uppfinnas för att 
digitaliseringen ska vara lösningen. Digitalisering har något av en vision över sig, 
medan resursbristen hamnar under den tråkiga verkligheten för svenska 
universitetsbibliotek eller för bibliotek över huvud taget. Konsekvensen är i vilket fall 
som helst förödande för rariteterna om inte mer resurser tilldelas för att kunna bevara 
och tillgängliggöra dem. 
 
En annan allvarlig konsekvens av resursbristen tar Lars Munkhammar upp 
(Munkhammar 2003). Han tar Uppsala universitetsbibliotek som exempel på hur 
lokalkostnadshysterin påverkar gallring av beståndet. Munkhammar menar att 
kulturarvet är viktigt, men om vi nu kastar så mycket för att lokalkostnaden är hög, vad 
kommer vi då att spara till vår eftervärld? Han är kritisk till att gallring ska ske på dessa 
normer. Biblioteken har inte bara ansvaret att bevara de värdefulla samlingarna som 
redan finns, utan även att spara det som kan bli värdefullt i framtiden. Vi menar inte det 
stora bevarandeansvar som KB har12, utan ansvaret att ta hand om de redan existerande 
samlingarna även för framtida användning. 
 

6.6 Kunskap 
Diskussionerna i enkätsvaren kring kunskap berör såväl personal, som utomstående och 
studenter.  

6.6.1 Biblioteksföreträdarnas syn på kunskapen om rariteterna 
Här får vi återigen skilja på våra respondenter och ledningarna på biblioteken som i 
vanliga fall kan ses som bibliotekens företrädare. Kunskapen när det gäller rariteter är så 
specifik att den knappast kan anses allmängiltigt för biblioteket. Den här typen av 

                                                 
12 KB har till uppgift att bevara i princip allt tryckt och digitalt material i Sverige. Bevarandet i denna 
betydelse är att bevara allt, det vill säga att det ska finnas ett exemplar av allt utgivet i Sverige på KB.  
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kunskap har de som har arbetat länge med rariteter och har god kunskap om bland annat 
bokhistoria. Kunskapen kan också vara förvärvad genom ett eget intresse, såsom 
samlare av böcker. 
 
Intressant att notera är att så pass stor del av respondenternas svar berör den interna 
utbildningen och kunskapen. Vi förväntade oss inte att det skulle handla om den interna 
utbildningen i så stor utsträckning utan mer om den externa. Kunskap hos personalen 
anses vara viktig, dels för att tillgängliggöra raritetssamlingen, men också för 
behandlingen av den. Inom personalen finns de som ibland arbetar med 
raritetssamlingen, bortsett från dem som arbetar helt och hållet med raritetssamlingen. 
De som ibland arbetar med samlingarna bör även ha kunskap om vad som är värdefullt 
och bör bevaras. Vi har också noterat att en del kunskap hos personalen anses vara 
nödvändig. Om kunskapen om samlingen inte finns hos personalen kan det få allvarliga 
konsekvenser, eftersom samlingen på ett sätt slutar att existera. Att den interna 
utbildningen har stort fokus borde bero på att det förekommer problem för våra 
respondenter. Att situationen är på detta sätt beror förmodligen på rariteternas plats i 
organisationen och den specifika kunskap som krävs för att hantera dem. Vi har tidigare 
konstaterat att rariteterna inte alltid är en prioriterad verksamhet. Det är alltså inte något 
som alla ska syssla med. Det kan också vara svårt för dem som vill ägna sig åt rariteter 
med tanke på bristen på resurser för personal inom detta område. En annan sak som kan 
hindra den intresserade är den höjda säkerheten som kan leda till att så få personer som 
möjligt ska ha tillgång till rariteterna. Vidare krävs specifik kunskap för att hantera 
dessa dyrgripar. Om man inte av intresse har gått en utbildning inom till exempel 
bokhistoria kanske det kan vara svårt att få tillgång till den kunskap som krävs. Med 
dagens brist på resurser finns det förmodligen inte någon tid för dem som kan lära upp 
de som är intresserade av ämnesområdet. I vilket fall som helst är det fler personer än de 
som arbetar närmast rariteterna, som kommer i kontakt med dem. Ett exempel kan vara 
läsesalslån eller beställningar på rariteter från andra bibliotek eller från låntagare som 
kommer till biblioteket. De ur personalen som möter dessa måste veta hur de ska gå 
tillväga för att få relevant information. Vi vet inte exakt hur de båda biblioteken arbetar 
med den interna informationen till övrig personal, men det som framkommer i 
enkätsvaren visar på att sådan information ständigt behöver upprepas. Det är i och för 
sig ganska naturligt att så är fallet. De som står i en informationsdisk måste kunna svara 
på allt från var toaletten finns till hur man ska gå tillväga för att få låna en bok från till 
exempel 1600-talet. Frågan är sedan hur ofta personerna i informationsdisken får en 
fråga om rariteter. Vi vet inte hur vanligt förekommande förfrågningar är på respektive 
bibliotek, men har förstått att viss litteratur är efterfrågad. Kunskapen om rariteter ska 
trängas med kunskapen om till exempel kopieringsapparater. Om rariteter inte har en 
central plats i organisationen förstår vi att ständiga samtal med kollegor och intern 
utbildning behövs. 

6.6.2 Rare book librarianship 
Hela kunskapsdiskussionen rör sig kring den specifika kunskapen som kallas Rare book 
librarianship. Det verkar som att det är ett problem att nå ut med kunskapen till kollegor 
som inte håller på med detta. Informationen verkar inte heller vara efterfrågad utan sker 
på initiativ från raritetsbibliotekarier. Våra respondenter lägger också stor vikt på att 
kunskapen måste nå de andra som finns i arbetet kring hanteringen av rariteter. Det 
beror på rariteternas värde. Om någon ska låna en raritet måste personalen har den 
korrekta informationen som följer med ansvaret. Om någon söker rariteter och 
personalen inte vet att de finns får det också tråkiga konsekvenser. Tanken är att 
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böckerna ska användas i så stor utsträckning som möjligt och vet man inte ens om att de 
finns är det någon som förlorar möjligheten till detta. Om vi går vidare i resonemanget 
med specialistkunskap kan vi fråga oss om man måste ha specialister eller om det räcker 
med att alla kan lite? Vi tror att biblioteken kan förlora väldigt mycket på att inte ha 
specialister inom detta område. Med för liten kunskap om vad som är värdefullt att 
bevara, kanske böcker som bör stå i en raritetskammare inte förs in där. Vi har tidigare 
diskuterat fallet med DNA-artikeln, kanske det också krävs kunskap om det som inte 
förefaller vara värdefullt på grund av att tidskriften i detta fall inte är sällsynt eller 
särskilt gammal. Det vore inte förvånande om det finns en lucka i samlingarna på flera 
bibliotek när det gäller just detta specifika nummer av tidskriften. Någon bör ha 
ansvaret för samlingarna så att ett he lhetsperspektiv används. Om man har personal där 
alla kan lite skulle det säkert också gå bra om man inför rutiner för hanteringen, men 
man kan då riskera att missa det som är värdefullt.  
 

6.7 Aktörer 
Aktörerna är, som tidigare nämnts, speciella. De ger mening åt de andra 
nodalpunkterna. De påverkar dessa i olika riktningar. Ett exempel är KB-mannen, som 
helt själv givit säkerhetsaspekten mycket stor uppmärksamhet. Här är också intressant 
att notera vilka aktörer som nämns och vilka som inte nämns. Forskare och studenter 
nämns, främst forskare. Allmänheten nämns inte.  

6.7.1 Biblioteksföreträdarnas syn på aktörerna kring rariteterna 
Flera av föregående ekvivalenskedjor förutsätter aktörer. Till och med noden och dess 
ekvivalenskedja kräver aktörer, eftersom någon efterfrågar samlingen.  
 
Enkätsvaren tar som sagt mest upp forskare, studenterna är i skymundan. Det kan finnas 
förklaringar till varför så är fallet. Studiet av rariteter kanske inte ingår i någon kurs på 
grundutbildningen. Även om detta studium skulle ingå i en kurs kanske inte den ökande 
efterfrågan skulle kunna tillåtas med tanke på materialets skörhet. En lösning på detta 
skulle kunna vara digitalisering av materialet. Då skulle det kunna nå ut till fler 
användare än forskarna. KB diskuterar, i förordet till rapporten Digsam, fördelarna med 
digitalisering för att nå ut till flera än forskarna: ”Tillgängligheten till delar av 
samlingarna behöver förbättras så att de även presenteras för en bredare publik, inte 
minst för lärare och elever inom skolan.” (Scherman 2005, s. 9). 
 
Forskare är en stor aktör. Vi antar att det är först på forskarnivå som de flesta har någon 
relevant användning för rariteter. I en och annan magisteruppsats skulle rariteter säkert 
också kunna vara till nytta. En annan aspekt på forskare är att de i jämförelse med 
studenter inte är en så stor grupp och därmed blir efterfrågan begränsad. Tanken på att 
vi när vi började BHS som studenter på A-nivå, skulle behöva använda något ur en 
raritetssamling är hisnande. Vi var då 120 stycken och det skulle förmodligen slita 
mycket på samlingarna. I en av enkäterna nämns det att det förekommer 
användarundervisning om de äldre samlingarna redan från A/B-nivå. Vi vet inte i vilken 
utsträckning studenterna har nytta i studierna av rariteter eller om det gäller information 
så att studenterna vet att de finns och då kanske använder dessa längre fram i sin 
utbildning. Traister påtalar att, ett ytterligare motiv till att ha raritetssamlingar finns, om 
man ger studenterna tillgång till samlingarna (Traister 2000). Vi menar att det vore ett 
bra sätt att marknadsföra samlingarna på. Studenterna kan då få intressanta uppslag till 
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sin framtida forskning. Eventuellt kan det vara svårt att genomföra med tanke på den 
resursbrist som råder. 
 
En stor grupp som inte nämns är allmänheten. Universitetsbiblioteken kanske inte är det 
naturliga valet av bibliotek för allmänheten att vända sig till när folkbiblioteken finns. 
Nu kan det finnas en situation där någon utanför universitetsvärlden är intresserad av 
något specifikt, som bara finns på ett forskningsbibliotek och vi förutsätter att även de 
får hjälp. Vi vet inte hur våra undersökta bibliotek ställer sig i denna fråga, men att det 
vanligtvis är forskare och inte allmänheten som efterfrågar material i de äldre 
samlingarna, får vi nog förutsätta. Användandet av tecknet kulturarv implicerar dock att 
allmänheten bör få tillgång. 
 
Det finns även enskilda aktörer som i stor utsträckning har påverkat vår diskurs och det 
är till exempel KB-mannen. Stöldaspekten ur säkerhetsekvivalenskedjan har fått stor 
betydelse och det påverkar en annan aktör negativt, nämligen forskarna. KB-mannens 
agerande har fört upp ämnet på nationell nivå. Tyvärr behöver biblioteken skydda sig 
både mot skurkaktiga bibliotekarier och mot användare med oärliga intentioner.  
 
Bibliotekarier förekommer också som aktör och vi förutsätter att det inte är 
bibliotekarier med specialistkompetens inom området som respondenterna syftar på. I 
detta fall gäller det att de andra biblio tekarierna inte har kunskap om vilka elektroniska 
resurser som finns. På detta sätt skiljer sig våra respondenter från de andra, som inte har 
specialistkompetens. 
 
Man kan säga att inom diskursteorin är diskursen ett förhållningssätt. Här har 
ekvivalenskedjan för Aktörer en speciell funktion. Aktörerna ger mening åt diskursen, 
eftersom de utskiljer för vem något syftar till. De klargör också vilken plats i den 
närmaste biblioteksomvärlden våra respondenter har genom de inbördes relationer 
respondenterna har med aktörerna. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att hittills har vi diskuterat analysen av 
ekvivalenskedjorna och dess nodalpunkter i samma ordning som de återfinns i analysen. 
Perspektivet har således varit på de olika ekvivalenskedjorna. Nu återstår det i 
diskussionskapitlet att anta ett annat perspektiv och på så sätt tydligare koppla 
ekvivalenskedjorna till våra respondenters diskursiva konstruktioner av 
tillgängliggörande och bevarande. 
 

7. Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för uppsatsens slutsatser på så sätt att vi 
diskuterar diskursen raritetssamlingar genom de konstruerade synsätten på bevarande 
och tillgängliggörande. Vi börjar med tillgängliggörandeperspektivet och fortsätter med 
bevarandeperspektivet. Avslutningsvis antar vi båda perspektiven tillgängliggörande 
och bevarande samtidigt. 
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7.1 Tillgängliggörande 
Under denna rubrik kommer vi att anta ett tillgängliggörandeperspektiv på de olika 
ekvivalenskedjorna för att se hur de påverkar tillgängliggörande. Vi vill göra detta för 
att tydliggöra aspekterna tillgängliggörande och bevarande var för sig.  
 
Att företrädarna för universitetsbiblioteken vill tillgängliggöra sina samlingar har tydligt 
framkommit i enkätsvaren. Det finns många idéer för hur det ska gå till och för vad som 
redan görs i dagsläget. Det finns några hinder i vägen för att utöka tillgängliggörandet. 
Det ena är resursbristen för olika projekt, till exempel digitalisering och 
hemsidebyggande. Det som redan görs i dagsläget är att arrangera visningar, 
utställningar och att katalogisera böcker i Libris och lägga ut digitaliserade kataloger på 
Internet. 
 
Den första ekvivalenskedjan och noden Samlingar består främst av beskrivningar av 
samlingarna och därför hoppar vi över den i detta läge. Ekvivalenskedjan för Säkerhet 
hämmar tillgängliggörandet i stor utsträckning. För att förhindra stölder höjs säkerheten 
och fler restriktioner införs. Ekvivalenskedjan för Behandling påverkar också 
tillgängliggörandet. Om inte reglerna för hur rariteter ska behandlas efterföljs kan det 
leda till ytterligare restriktioner för tillgängliggörandet. Digitalisering är den första 
ekvivalenskedjan som ger stora möjligheter för tillgängliggörandet av rariteter. Det ger 
en helt ny dimension på användandet av rariteter där det fysiska objektet bara är 
inblandat vid inskannandet, men kan återanvändas digitalt otaliga gånger utan påverkan. 
Resurser spelar en viktig roll för tillgängliggörandet. Om det finns tillräckligt med 
resurser kan många idéer förverkligas. Om det finns för lite resurser kan det ha en 
hämmande inverkan och därmed begränsa tillgängliggörandet. Den utåtriktade 
verksamheten är en annan aspekt som påverkar tillgängliggörandet i positiv riktning. 
Här arbetar biblioteken aktivt med att så många som möjligt ska få ta del av rariteter och 
kulturarv genom bland annat utställningar. Ekvivalenskedjan för Kunskap spelar en stor 
roll för att tillgängliggöra samlingarna. I ett enkätsvar finns kunskap med som en av de 
viktigaste delarna med att tillgängliggöra samlingarna: ”Kunskapsnivån hos personalen 
mycket viktig.”. Personalen måste veta var och hur den ska söka efter rariteter, att de 
över huvud taget finns på biblioteket och att det är möjligt att få läsa dem. Om 
kunskapsnivån är låg hos personalen skulle det kunna ha en hämmande effekt på 
tillgängliggörandet. Aktörerna kan påverka tillgängliggörandet både positivt och 
negativt eller inte alls beroende på vilken aktör det handlar om. Seriösa forskare 
påverkar tillgängliggörandet positivt, eftersom de sköter sig när de lånar rariteter. Det 
innebär att biblioteket kan fortsätta med utlån. Andra aktörer, som till exempel 
bibliotekarier och lånepersonal kan påverka tillgängliggörandet negativt om de inte har 
tillräcklig kunskap om hur hanteringen av rariteter går till eller om de inte känner till 
vad som finns att tillgå. De kan också påverka tillgängliggörandet positivt om de 
underlättar för användarna att hitta rariteterna. En annan aktör som tveklöst har påverkat 
tillgängliggörandet negativt är KB-mannen. Effekten att säkerheten höjts har haft 
konsekvensen att tillgängligheten har minskat.  
 
Om universitetsbiblioteken är positiva till att tillgängliggöra sina samlingar på ett säkert 
sätt borde detta göras i så stor utsträckning som möjligt. Var ansvaret för 
tillgängliggörandet av universitetsbibliotekens samlingar ska ligga verkar oklart. Vi 
menar att på sätt och vis måste ansvaret vara hos biblioteken själva, eftersom 
samlingarna tillhör dem. I dagsläget finns det olika metoder och olika projekt som 
pågår, vilket kan ställa till praktiska problem för användarna på lång sikt. I KB-
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utredningen finns det ett förslag som säger att KB kan ansvara för samordning av 
tekniken kring tillgängliggörandet och en enhetlig me tod för till exempel digitalisering 
(KB – ett nav... 2003, s. 228). Det ansvaret är för tungt för att ligga på enskilda 
universitetsbibliotek. Tillgängliggörande genom visning eller lån fungerar redan och 
behöver på det sättet inte samordnas. Utbildning av personalen om hur rariteter ska 
behandlas måste vara ett ansvar för det enskilda biblioteket. Regler för hur till exempel 
lånen ska behandlas måste vara utifrån det enskilda bibliotekets perspektiv och 
förutsättningar. Våra undersökta bibliotek varierar mycket i storlek på samlingar och 
personal för raritetssamlingarna. Det vore ologiskt att de skulle ha samma regler för lån 
eller andra aktiviteter även om de har samma mål för verksamheten. Däremot kan de 
nog ha nytta av att utbyta erfarenheter med varandra. 
 
I analysen tog vi upp att KB-utredningen har nämnt att det inte finns några bokmuseer i 
egentlig mening. Tillgängligheten för den stora allmänheten skulle öka om det fanns 
bokmuseer, där man skulle kunna se en raritet uppslagen eller stängd. Som vi tid igare 
har tagit upp skulle förmodligen tillgängligheten för forskarna minska drastiskt. Med 
tanke på att det finns omfattande samlingar skulle förmodligen inte alla böcker få plats i 
montrar på ett museum. Var resterande skulle finnas går det bara att spekulera i. 
Säkerhetsaspekten skulle kunna diskuteras med tanke på vad som hände Silverbibeln i 
Uppsala universitetsbibliotek. Vad vi känner till finns det montrar som ska vara ”säkra”, 
men det går förmodligen inte upp mot att förvara böcker bakom tjocka dörrar. Om 
universitetsbiblioteken har sina samlingar tillgängliga via visningar, utställningar och 
digitaliserat material behöver inte tillgängligheten minska avsevärt i jämförelse med 
böcker i montrar på ett museum. De kan på så sätt också komma till användning i 
forskningen, vilket skulle vara positivt för alla intresserade. 
 
Tillgängliggörande av raritetssamlingar behöver inte betyda fysisk tillgång till en rar 
bok. Respondenterna ger många exempel på hur tillgängliggörande kan gå till, utan 
fysisk åtkomst. Till exempel nämns katalogisering som en form av tillgängliggörande. 
Här ges åtkomst till metadata om boken. Det är inte säkert att låntagaren får tillgång till 
själva boken. Vid visningar och utställningar brukar inte heller direkt åtkomst till 
utställnings- eller visningsobjektet ges. Här blir frågan vad som är intressant för 
låntagarna att ha åtkomst till? Är det fakta om boken, innehållet i boken, eller själva 
boken? Enligt respondenterna verkar det ofta räcka med fakta om boken och innehållet 
kan ju kopieras på flera sätt. Tillgänglighet är alltså ett brett begrepp, som innefattar 
flera olika sätt tillgängliggörandet kan ske på. 
 

7.2 Bevarande  
Det finns ett pågående arbete med att bevara samlingarna på våra undersökta bibliotek. I 
enkätsvaren framkom det att mycket görs idag för att bevara samlingarna. Man utför 
kontinuerliga kontroller av samlingarnas kondition. Det finns olika praktiska hjälpmedel 
för att se till att böckerna inte slits. Problem som förekommer är brist på utrymmen och 
klimatet i raritetskamrarna. Det stora problemet är även här resursbristen för att åtgärda 
allt som behövs i tid. 
 
Nedan följer ett bevarandeperspektiv på de olika ekvivalenskedjorna för att se hur de 
påverkar. Samlingar hoppar vi över av samma skäl som för tillgängliggörande och går 
direkt på Säkerhet. Säkerheten är en ekvivalenskedja som gynnar bevarandet. Ju högre 
säkerhet desto större chans är det att bevara böckerna på ett bra sätt. Behandling är till 
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för att se till att rariteterna behandla s väl och därmed kan bevaras på bästa sätt. Alla 
regler är till för att skydda böckerna. Bra behandling är positivt för bevarandet. 
Digitalisering är en lösning på vissa problem även för bevarande. Vi har tidigare 
konstaterat att genom att använda en digital kopia av ett verk undviker man slitage på 
det fysiska objektet. Risken för stöld borde också minska i och med att verket inte 
behöver plockas fram lika ofta längre. I detta fall tänker vi på stöld utifrån och inte från 
personalen. Att förhindra stöld från dem som handhar samlingarna torde inte påverkas 
av digitaliseringen. Digitalisering är en indirekt lösning för bevarandet. Slitaget minskar 
från användarnas sida, men de fysiska objekten måste fortfarande aktivt bevaras för att 
förhindra slitage på grund av klimat och andra faktorer som kan påverka. Resurserna 
kan påverka bevarandet i positiv riktning om det finns tillräckligt, men får allvarliga 
konsekvenser om det finns för lite. Delar av kulturarvet kan vittra bort om inte 
tillräckligt med resurser finns att tillgå. Den utåtriktade verksamheten kan vara både 
positiv och negativ för bevarandet. Det kan vara positivt på så sätt att användarna får 
större insikt i hur betydelsefulla samlingarna är och hur viktigt det är att de behandlas 
varsamt. Som en av respondenterna har påpekat ger den utåtriktade verksamheten stor 
goodwill. En långsökt tanke är att finansiering av digitalisering kanske underlättas om 
finansiärer upptäcker rariteterna. Den negativa inverkan är att slitaget ökar och även 
risken för stöld. Kunskap påverkar bevarandet positivt. Ju mer kunskap om rariteterna 
och om deras värde desto bättre blir behandlingen av dem och därmed bevarandet. 
Aktörer kan påverka bevarandet i båda riktningarna eller inte alls. En aktör kan till 
exempel som KB-mannen stjäla böcker, vilket påverkar bevarandet negativt, eftersom 
boken försvinner. En annan aktör, som till exempel kollegor, kan påverka bevarandet 
positivt genom att med sin kunskap instruera användarna hur de ska hantera rariteter på 
så sätt att de bevaras på bästa sätt. Katalogisatörer påverkar bevarandet positivt genom 
att katalogisera rariteter så pass noggrant att rariteten kanske inte behöver beställas 
fram. Andra aktörer, till exempel personal som inte har hand om rariteter, påverkar inte 
heller bevarandet av dessa. 
 
Våra undersökta bibliotek arbetar mycket med bevarandet, men skulle behöva mer 
resurser för att ytterligare förbättra bevarandet. De väljer i princip själva vad de vill 
bevara. I detta fall gäller det att bevara det som finns och se till att det kommer att 
fortsätta att finnas. Ansvaret för det långsiktiga digitala bevarandet bör ligga på 
nationell nivå enligt KB-utredningen (KB - ett nav… 2003). Med tanke på kravet att KB 
måste bevara digitalt material i Sverige bör KB hitta en teknik för långsiktigt digitalt 
bevarande. Därför är det också logiskt att KB tar sig an rollen att hitta en lösning för 
detta problem. I KB-utredningen finns ett förslag att KB och Riksarkivet ska få i 
uppdrag att utreda hur det långsiktiga bevarande av digital information ska samordnas 
för att ge permanent tillgång. (KB – ett nav... 2003, s. 273). 
 
Jennifer E. Hain skriver om bevarande: ”One of the most fundamental aspects of special 
collections stewardship is preservation. Due to the irreplaceability of the collection 
materials as well as the innumerable variations in physical condition and storage needs, 
these collections present a great many challenges to preservation and conservation 
professionals.” (Hain 2003, s. 112). Hain sammanfattar på ett tydligt sätt de svårigheter 
personalen står inför vid bevarande av äldre samlingar. Den oersättliga aspekten gör att 
det inte finns utrymme för misstag. Samtidigt finns det olika behov hos olika delar av 
samlingarna.  
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Vid analysen av respondenternas svar på enkäterna framkommer att arbetet med att 
bevara något påverkas av flera faktorer. Det framkommer att arbetet med att bevara är 
kontinuerligt. Det krävs hela tiden insatser för att bevara. Det går inte att bara lägga 
undan en bok och säga att den på så sätt bevaras. Mycket av hanteringen leder till 
förslitning, men vi har även sett exempel på när fettet på fingrarna anses bra för boken. 
Överraskande nog kan alltså användandet av en bok leda till bevarandet av densamma. 
Innebörden av bevarande för respondenterna tycks ändå vara att hålla böckerna i en 
skyddad miljö, något som påverkar tillgängligheten. Till exempel kontrolleras böckerna 
efter läsesalslån, vilket tyder på att bevarandet kan påverkas negativt av hanteringen. 
 

7.3 Tillgängliggörande och/eller bevarande  
Under denna rubrik sammanställs hur ekvivalenskedjorna påverkar de konstruerade 
synsätten av tillgängliggörande och bevarande. Vi har valt att presentera resultatet av 
analysen och resultatdiskussionen på detta sätt för att tydliggöra förhållandena mellan 
tillgängliggörande och bevarande och ekvivalenskedjorna. 
 
Vi ställde en fråga till respondenterna om hur mycket motsatsförhållandet mellan 
tillgängliggörande och bevarande har påverkat dem i deras arbete. Svaren vi fick var att 
i och med att efterfrågan ökar, ökar också arbetsbördan. Rariteterna slits också med 
ökad efterfrågan. Detta skulle inte vara ett problem om respondenterna inte ville att 
samlingarna skulle användas, men det blir det om de vill tillgängliggöra samtidigt som 
de vill bevara. I föregående avsnitt diskuterade vi först tillgängliggörandeaspekten av de 
olika ekvivalenskedjorna vi fick fram i analysen. Sedan gjorde vi samma sak fast med 
bevarandeaspekten. Här följer en sammanställning av hur tillgängliggörande och 
bevarande har påverkats av ekvivalenskedjorna. Plustecknet i tabellen nedan, står för att 
ekvivalenskedjan påverkar tillgängliggörande och/eller bevarande i en övervägande 
positiv inriktning. Minustecknet motsvarar att ekvivalenskedjan påverkar aspekterna i 
en övervägande negativ inriktning. Plus och minus är en förenkling av ett komplicerat 
samspel, som kan påverka aspekterna åt båda hållen. Vi har ändå valt att göra 
nedanstående sammanställning för att förtydliga resonemanget vi för här: 
 
 
 Säkerh. Behandl. Digital. Resurs. Utåtr. 

verks. 
Kunskap 

Tillgängligg. - - + - + - 
Bevarande  + + + - - - 
Tabell 1. Tabellen visar förenklat hur tillgängliggörande och bevarande påverkas positivt (+) 
eller negativt (-) av de olika ekvivalenskedjorna. 
 
Samlingar och Aktörer finns inte med i ovanstående sammanställning, eftersom de har 
en specialfunktion i diskursen, som nav och ”slang”. Säkerheten påverkar 
tillgängliggörande negativt på ett tydligt sätt, medan det påverkar bevarande på ett 
tydligt positivt sätt. Om man skyddar från stöld finns rariteten fortfarande att bevara och 
även för att tillgängliggöra. Säkerheten påverkar dock tillgängliggörandet negativt i och 
med att åtkomsten begränsas. Behandlingen av rariteterna är till för att skydda dem, så 
att de kan bevaras. De regler som finns komplicerar åtkomsten och därmed försvårar 
tillgängliggörandet. Digitalisering av rariteterna påverkar både tillgängliggörandet och 
bevarandet positivt. Originalet kan bevaras och samtidigt används en digital kopia. Vi 
har valt att separera nodalpunkten Resurser och utåtriktad verksamhets ekvivalenskedja 
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i två kategorier i denna tabell, för att tydliggöra de olika inriktningarna. Resurserna 
skulle kunna påverka både tillgängliggörandet och bevarandet positivt, men i våra 
undersökta biblioteks fall brister resurserna för rariteterna och därmed påverkas 
aspekterna negativt. Den utåtriktade verksamheten påverkar tillgängliggörandet positivt, 
medan bevarandet påverkas negativt i och med att böckerna slits vid användning. 
Tillgången till rariteterna kan också vara positiv, eftersom man kan lära sig hur 
rariteterna ska behandlas. Det kan påverka bevarandet positivt, men trots allt går det inte 
att undvika att böckerna slits vid användning. Kunskapen fungerar ungefär på samma 
sätt som resurserna. Den skulle mycket väl kunna vara positiv för båda, men 
enkätsvaren beskriver brister även här.  
 
De olika ekvivalenskedjorna påverkar bevarande lite mer positivt än tillgängliggörande. 
Att det överväger mer åt det positiva hållet för bevarande är inte alls förvånande med 
tanke på den bevarandehistorik som hela genren Rare book librianship genomsyrar. 
Böckerna är sköra och behöver tas om hand för att kunna bevaras i framtiden. 
Tillgängligheten kommer på så sätt i andra hand. I denna uppsats litteratur- och 
forskningsöversikt betonas tillgänglighetens nödvändighet för raritetssamlingarna. 
Hårddraget kan det ses som ett slags existensberättigande. I vår diskursanalys har vi 
precis konstaterat att de konstruerade synsätten ger en bild av att tyngdpunkten ligger på 
bevarande. Det är dock tydligt att den ena aspekten inte vinner stort över den andra. 
Raritetssamlingarna finns i en miljö där tillgänglighet är prioriterat, medan 
raritetssamlingarnas egen historia genomsyras av bevarande. Att då den konstruerade 
bilden av tillgängliggörande och bevarande lutar lätt över åt bevarande i detta fall är 
föga förvånande. 
 

8 Metodreflektion 
 
Slutligen vill vi i det här kapitlet diskutera vår valda metod och de för- och nackdelar 
som kan förknippas med den. Vi börjar med att diskutera vårt urval, två 
universitetsbibliotek. Sedan vill vi diskutera vårt val att använda oss av enkäter för att 
göra en diskursanalys, då det är ett mer ovanligt val. Därefter diskuterar vi vår 
diskursanalys. 

8.1 Vårt urval 
Vi beskrev i avsnitt 1.5 hur vi tänkte när vi avgränsade oss till två universitetsbibliotek. 
Vi ville inte göra en fallstudie av ett universitetsbibliotek, men inte heller göra en 
jämförande studie mellan olika universitetsbibliotek. Istället ville vi ge olika exempel 
från två universitetsbibliotek som vi valde ut för att de skilde sig åt ifråga om storleken 
på raritetssamlingarna, universitetens ålder etcetera. Eftersom vi har gjort en så pass 
djup analys av enkäterna skulle det ha blivit för mycket att ta med ett tredje 
universitetsbibliotek, vilket vi diskuterade innan vi skickade ut enkäterna. I efterhand 
kan det diskuteras om vi kunde ha gjort en något ytligare analys men istället tagit med 
ytterligare ett universitetsbibliotek. Detta skulle eventuellt kunna ha varit mer fruktbart 
för att se eventuella mönster tydligare. Vi har försökt vara medvetna om att våra 
exempel kommer från två universitetsbibliotek och inte kan sägas omfatta alla svenska 
universitetsbibliotek. Som vi beskrev i kapitel 4 besvarade båda våra två tillfrågade 
respondenter enkäterna. Däremot var det viss skillnad i längden på svaren, den ena 
enkäten var mer utförligt ifylld medan den andra var kortare. Detta skulle kunna leda till 
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en obalans i analysen om vi tar mer från den mer utförligare enkäten. Vi har försökt 
vara medvetna om detta under analysens gång och skillnaden var heller inte så stor att vi 
upplevde det som ett problem vid analysen. Om vi hade tillfrågat fler bibliotek hade 
förmodligen en sådan skillnad kunnat minskas ytterligare. Vi är alltså medvetna om att 
två besvarade enkäter från universitetsbiblioteken är ett litet urval, men vi har försökt 
reducera riskerna med detta genom att ta hänsyn till detta under analys- och 
resultatdelen. 

8.2 Enkäter 
Vi valde att använda oss av enkäter, eftersom vi inte tyckte oss finna tillräckligt mycket 
relevant material i tidskrifter. De flesta andra diskursanalyser vi har studerat har ställt 
konkurrerande diskurser mot varandra. Innan vi gjorde vår analys diskuterade vi 
eventuella konkurrerande diskurser i termer av tillgängliggörande och bevarande. Men 
vi fann inte riktigt den motsättningen mellan dessa två. De framstod snarare som 
motpoler inom en diskurs. Vi fann heller inga uppenbara maktstrukturer i vår diskurs. 
Vårt val blev alltså att försöka rama in en diskurs och då föll vårt val på enkäter. En 
förutsättning för användandet av enkäter är att de har öppna frågor, det vill säga utan 
fasta svarsalternativ. Vid fasta svarsalternativ hade vi inte kunnat göra en diskursanalys, 
eftersom det i så fall hade varit vi som bestämt hela innehållet i enkäterna. Vi är 
medvetna om att vi har bestämt en del av innehållet genom valet av frågor, något vi 
diskuterar genom uppsatsen. Det är värt att notera att vi valde att använda oss av termen 
”äldre samlingar” i frågorna medan respondenterna ofta svarade med att använda 
”raritetssamlingar” och ”kulturarv”. Detta skulle kunna vara ett tecken på att 
respondenterna, som är väl insatta i sitt ämne, väljer att använda sina egna termer i 
beskrivningarna. På så sätt kanske vår påverkan blir mindre. 

8.3 Vår diskursanalys 
Här vill vi diskutera hur vi genomförde vår diskursanalys, vad vi har valt att göra och 
vad vi har valt bort. Vi börjar med att diskutera vårt användande av 
Nationalencyklopedin. Detta är problematiskt, eftersom NE står för en faktisk 
representation av hur världen ser ut. Inom diskursanalysen kan detta ses som ett sätt att 
försöka fixera element till moment. Vi ville i vår analys diskutera olika betydelser av de 
tecken vi fann i respondenternas utsagor. När vi började arbeta med analysen fann vi det 
fruktbart att använda oss av NE för att få uppslag till vad olika tecken kunde tänkas 
representera. Vi ville sedan ställa NE:s definitioner mot våra respondenters utsagor för 
att problematisera tecknen. Vi är medvetna om att detta inte är strikt renlärligt, men har 
ändå ansett att det har bidragit i arbetet med analysen. Nu går vi över till att diskutera 
hur vi använt oss av diskursanalysen. 
 
Vi har valt att inte gå hela vägen i vår diskursanalys, eftersom det skulle bli en för 
omfattande studie för att rymmas inom denna uppsats ramar. Vi har till exempel valt att 
kalla orden i ekvivalenskedjan för tecken och inte för element eller moment. Att gå 
igenom varje tecken och undersöka om det är fixerat till moment eller om det är en 
kamp om detta, vilket gör att tecknet är ett element istället, skulle bli en alltför stor 
uppgift. Frågan är också hur intressant det hade varit för läsaren att diskutera varje ord 
på detta sätt. Om diskursen hade varit inom ett mer begränsat område eller om vi hade 
begränsat antalet ekvivalenskedjor ytterligare hade kanske detta varit möjligt. Dessutom 
ligger inte vårt fokus i analysen på element eller moment, utan istället på 
ekvivalenskedjan och dess nodalpunkt för att se hur dessa manifesteras. Vi har valt att 
göra en övergripande studie för att rama in området raritetssamlingar och tror att 
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lösningen är att ta fram nodalpunkterna och dess ekvivalenskedjor. På så sätt visas hur 
tecknen i ekvivalenskedjorna knyts till nodalpunkten och de olika tecknen inom en 
ekvivalenskedja visar på den bredd som kan finnas inom området.  
 
Ett annat begrepp vi tog upp i teoriavsnittet var flytande signifikanter, men vi har inte 
inkorporerat det i vår analys. Vi vill ändå ta oss friheten att diskutera lite kring hur det 
skulle kunna ha sett ut i vår diskurs. Över vår diskurs vilar aspekterna 
tillgängliggörande och bevarande. Dessa finns inte med som tecken i 
ekvivalenskedjorna, men frågorna är konstruerade kring de båda aspekterna. Om vi 
föreställer oss att till exempel tillgängliggörande skulle vara ett tecken som inte är 
fixerat, det vill säga ett element, i vår diskurs äldre samlingar. Om då samma element 
skulle ingå i en påhittad diskurs kring kurslitteratur, skulle tillgängliggörande få en helt 
annan betydelse. Tillgängliggörande av kurslitteratur kräver inte samma 
försiktighetsåtgärder som för rariteter. Böckerna kan stå i öppna samlingar, de kan lånas 
hem till studenterna, de kan läsas i biblioteket vid en läsplats och så vidare. I detta fall 
skulle elementet tillgängliggörande vara en flytande signifikant i de olika diskurserna.  
 
Ett annat sätt att se på saken är att diskursen raritetssamlingar i sig innehåller flytande 
signifikanter. Aspekterna tillgängliggörande och bevarande påverkas olika av de olika 
ekvivalenskedjorna som innehåller en nodalpunkt och dess ekvivalenskedja, vilket vi 
har visat ovan. På så sätt kan dessa aspekter ses som flytande signifikanter även inom 
diskursen och mellan ekvivalenskedjorna, eftersom de får olika betydelser beroende på i 
vilken ekvivalenskedja de befinner sig i diskursen. Det finns alltså möjligheter att gå 
vidare i diskursanalysen, men vi har av ovan nämnda skäl valt att stanna vid tecken, 
nodalpunkter och ekvivalenskedjor. På det sättet får vi reda på vilken syn företrädarna 
för biblioteken har på sina raritetssamlingar i frågan om tillgängliggörande och 
bevarande, vilket är vår andra frågeställning. 
 
Vi har tidigare redogjort för varför vi inte valt att fokusera på maktaspekten i vårt 
material. Det skulle bli en alldeles för omfattande analys för den här magisteruppsatsen. 
Här vill vi ändå peka på olika maktstrukturer vi tycker oss ha funnit i materialet. Vi 
börjar med respondenterna, som utifrån sin position och sin kunskap kan sägas ha makt 
över raritetssamlingarna. Detta kan ställas mot organisationens makt, där framförallt 
ekonomin har en framträdande roll. Våra respondenter beskriver vid ett flertal tillfällen 
att bristande resurser hindrar arbetet med raritetssamlingarna. Det finns också ett annat 
maktperspektiv, i detta fall utifrån. Som exempel kan tas kameraövervakning som 
säkerhetsåtgärd, vilket framkom i enkäten. Universitetsbiblioteken kan ansöka om 
kameraövervakning och då finns det andra aktörer som kan överklaga besluten. I vårt 
exempel överklagade Justitiekanslern (JK) ett beslut om att tillåta kameraövervakning. 
Här är det varken respondenterna eller institutionen universitetsbiblioteket som har 
makten. 
 
Förslag till vidare studier skulle kunna vara att se hur det förhåller sig på fler 
universitetsbibliotek eller andra typer av bibliotek. Ett annat förslag är att ta fram en 
diskurs för en annan typ av samling, till exempel kurslitteratur som vi tidigare har tagit 
upp. Det kan vara intressant att se hur biblioteken ser på sina andra samlingar, när det 
gäller tillgängliggörande och bevarande. 
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9. Sammanfattning 
Vi blev intresserade av ämnet raritetssamlingar på universitetsbibliotek, eftersom vi 
arbetar på ett sådant. Vi har haft förmånen att få titta i en del rara böcker och blivit 
fascinerade över historierna kring böckerna. I problemformuleringen tar vi upp 
raritetssamlingarnas särart och deras plats i en organisation som arbetar för 
tillgängliggörande. Syftet med vår uppsats är att ur ett diskursanalytiskt perspektiv 
undersöka hur ledande företrädare för de valda universitetsbiblioteken resonerar och 
agerar i frågor om tillgängliggörande och bevarande av de egna raritetssamlingarna. Vår 
frågeställning är följande: 
 

q Vilken inställning har Stockholms och Uppsalas universitetsbibliotek i frågan 
kring tillgängliggörandet och bevarandet av de egna raritetssamlingarna? 

 
För att avgränsa vår uppsats har vi valt att titta på två svenska universitetsbiblioteks 
raritetssamlingar, nämligen Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek. Vi har 
ytterligare avgränsat uppsatsen genom att inte ta upp utländska förhållanden. Där vi har 
ansett det vara fruktbart har vi dock använt oss av utländska exempel för att illustrera 
vissa aspekter. Under arbetet med diskursanalysen har vi även avgränsat oss till att 
använda tecken, nodalpunkter och ekvivalenskedjor. Detta för att analysmaterialet 
annars skulle bli alldeles för omfattande och heller inte så intressant. I inledningen 
definieras även viktiga begrepp som behöver klargöras. Det gäller begreppen 
universitetsbib liotek, specialsamlingar, raritetssamlingar och kulturarv. 
 
I kapitel 2 presenterar vi hur vi har sökt litteratur och tar upp de magisteruppsatser som 
är relevanta för vår uppsats. Därefter följer vår litteraturstudie där vi tar upp begreppet 
Rare book librarianship och fortsätter med att diskutera den svenska situationen för 
raritetssamlingar. 
 
Vi har använt oss av diskursteori- och analys för att besvara vår frågeställning. Inom det 
diskursteoretiska fältet finns föreställningen att vi formar vår verklighet med vårt språk 
och i kommunikation med varandra. I denna uppsats har Laclau och Mouffes 
diskursteori varit utgångspunkten. De menar att allting kan tolkas i termer av diskurser. 
Det finns en objektiv verklighet, men människor formar sin uppfattning om 
verkligheten med sitt språk. På så sätt skapas diskurser. Laclau och Mouffe tror att det 
kan existera flera diskurser samtidigt. Idén om att språket formar verkligheten kommer 
från de Saussure, som delar upp språket i ”signifier” och ”signified”. Relationen mellan 
dem är i många fall helt godtyckligt. Det finns inget skäl till att just ordet bok ska 
beteckna begreppet bok. Ord kan ha flera innebörder och kampen om att slutgiltigt 
bestämma dem kan leda till att diskursen fixeras. Inom diskursteorin kallas orden, som 
ännu inte har fixerats, för tecken. Vi har valt att inte gå vidare med den här delen av 
diskursanalysen, där kampen om tecknen utgör en stor del. Vi nöjer oss med att kalla 
dem för tecken och relatera dem till en nodalpunkt. Nodalpunkter är tecken kring vilka 
de andra tecknen ordnas i en diskurs. Det sker i form av så kallade ekvivalenskedjor. 
Ekvivalenskedjor kan ses som ett system av distinktioner, där vissa tecken relateras 
positivt till varandra och andra negativt. 
 
Metoden vi använder oss av för att samla in materialet är enkäter, som vi skickade till 
Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek via e-post. Enkäterna består av 10 öppna 
frågor, fördelade på tre huvudgrupper. Den första gruppen behandlar bevarande, den 
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andra gruppen behandlar tillgängliggörande och den sista tar upp aktuella händelser. Ur 
svaren på frågorna analyserar vi fram tecken, som vi ordnar i ekvivalenskedjor runt 
valda nodalpunkter. Vi fick fram sju ekvivalenskedjor med tillhörande nodalpunkter. 
Nodalpunkterna är Samlingar, Säkerhet, Behandling, Digitalisering, Resurser och 
utåtriktad verksamhet, Kunskap och Aktörer. Runt dessa finns det olika långa 
ekvivalenskedjor. Samlingar är noden i diskursen raritetssamlingar. 
 
Frågan om vilken inställning Stockholms och Uppsala universitetsbibliotek har i frågan 
kring tillgängliggörandet och bevarandet av de egna raritetssamlingarna, besvarades av 
analysresultatet, som grundades på enkätsvaren. Detta diskuteras i resultatdiskussionen. 
I samma kapitel går vi även igenom ekvivalenskedjorna, som vi sammanfattar här. När 
det gäller Samlingarna omnämns de i positiva termer, men det blir också tydligt att 
raritetssamlingar är ett mångfacetterat begrepp, som kan innehålla många aspekter. 
Deras användning i forskningen framhävs. Raritetssamlingars värde leder över till den 
andra nodalpunkten Säkerhet. Här framkommer att säkerhetstänkandet måste ingå i det 
vardagliga arbetet. Det är tydligt att våra undersökta bibliotek har vidtagit olika 
säkerhetsåtgärder. I analysen kom det fram att arbetet med säkerheten minskar 
tillgängliggörandet. Nästa nodalpunkt är Behandling. Här tar respondenterna upp att 
rariteter måste behandlas på ett särskilt sätt. Kunskap krävs för att behandla dem på 
bästa sätt. Under denna nodalpunkt tas även förvaringen av rariteterna upp. 
Respondenterna diskuterar till exempel klimatet i magasinen. I respondenternas svar 
som berör Digitalisering rör sig diskussionerna kring framtiden. Digitaliseringstekniken 
är under utveckling och resurserna för arbetet är knappa. Digitalisering av de skrivna 
katalogerna och katalogisering i digitalt format är i fokus. Problemet med det 
långsiktiga bevarandet tas upp. I dagsläget finns det ingen färdig lösning på problemet, 
men många förslag på hur det skulle kunna gå till diskuteras i artiklar. Ett problem med 
digitalisering som lösning på motsättningen mellan tillgängliggörande och bevarande är 
långtidsbevarandet av det digitala materialet. Ett annat problem är att digitalisering 
initialt kräver stora resurser. Nodalpunkten Resurser och utåtriktad verksamhet  kretsar 
kring att det inte finns tillräckligt med resurser och det leder till att idéer måste skjutas 
på framtiden. Respondenterna har också visioner om vad som skulle kunna göras om 
resurserna fanns i form av hemsidor och utställningar. Nodalpunkten Kunskap visar på 
den speciella kunskap som behövs i arbetet med raritetssamlingar. Den kunskapsgrenen 
återfinns inom området Rare book librarianship. Den sista nodalpunkten Aktörer tar upp 
de aktörer som kretsar kring de andra nodalpunkterna. Exempel på dessa är forskare och 
studenter. 
 
Slutligen diskuterar vi i kapitel 7 aspekterna tillgängliggörande och bevarande på ett 
övergripande plan. Resultatet sammanställs i en tabell. I den litteratur vi läst betonas 
tillgänglighetens nödvändighet för raritetssamlingarna. I vår diskursanalys framkommer 
att de konstruerade synsätten ger en bild av att tyngdpunkten ligger på bevarande. I 
följande kapitel diskuterar vi vårt metodval. Här tar vi upp vårt urval, enkäterna och vår 
genomförda diskursanalys. Därefter ger vi förslag till vidare studier. 
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Analysmaterial 
 
Stockholm 
Enkäter två stycken. I författarnas ägo. 
För frågorna i enkäten, se Bilaga 1 - Enkät. 
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Bilaga 1 - Enkät 
 
1a. Hur arbetar ni med att bevara era äldre samlingar (äldre tryck och handskrifter)? 
 
 
 
1b. Vad ser ni som de viktigaste delarna i arbetet med att bevara dessa samlingar? 
 
 
 
1c. Vilka problem försvårar bevarandet av äldre tryck och handskrifter? 
 
 
 
2a. Hur arbetar ni med att tillgängliggöra era äldre samlingar (äldre tryck och 
handskrifter)? 
 
 
 
2b. Vad ser ni som de viktigaste delarna i arbetet med att tillgängliggöra dessa 
samlingar? 
 
 
 
2c. Vilka problem försvårar tillgängliggörandet av äldre tryck och handskrifter? 
 
 
 
3. Har ni upplevt ett motsatsförhållande i arbetet med att tillgängliggöra respektive 
bevara era äldre samlingar? Om ja, beskriv gärna de konflikter som har uppstått. 
 
 
 
4. Vi har läst i ett flertal texter att utvecklingen inom biblioteksvärlden på senare tid har 
gått mot att tillgängliggöra, t ex material som e-tidskrifter och service som Jourhavande 
bibliotekarie. Om detta har påverkat ert sätt att arbeta med äldre tryck och handskrifter, 
kan ni beskriva hur?  
 
 
 
5. Diskussioner kring säkerhet på bibliotek har varit högaktuell under det senaste året. 
Har detta påverkat ert arbete kring samlingarna och i så fall hur? 
 
 
 
6. Något övrigt att tillägga? 


