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Sveriges depåbibliotek och lånecentral

Depåbiblioteket tar emot 
utgallrade böcker

Det skänkta materialet 
registreras i Libris och blir 
tillgängligt för fjärrlån

Våra samlingar ska växa, 
inte era

sverigesdepabibliotekochlanecentral.se

https://sverigesdepabibliotekochlanecentral.se/web/depabiblioteket.4.75060b33175f2f3ac3a2734.html


Biblioteksplan

När vi på biblioteken ser över vårt bestånd gör vi det 

i relation till alla medietyper, våra uppdrag och 

vår lagstiftning.

Bibliotekslagen
Prioriterade målgrupper

Medieplan

Mediestrategiskt arbete 



Kretsloppet – mediernas livscykel

Urval

Inköp

Magasinering

Gallring

Aktivt beståndsarbete

Förmedling

Exponering

Innehållet i fokus

Vi måste regelbundet se över

vår samling; är det vi erbjuder

relevant för våra låntagare?



Vilka är vi till för? 

För ett bestånd som motsvarar behoven 

(i relation till alla medietyper, våra uppdrag och 
vår lagstiftning)

Användaren i fokus

=

Du behöver kunskap om din 
kommun/upptagningsområde och dina invånare, 
dvs nuvarande eller potentiella 
låntagare/besökare/användare



Vad ska finnas? 

För ett bestånd som motsvarar behoven 

• Vad ska behållas över tid?

• Vad kan/ska gallras?

• Vilka prioriteringar ska göras?

Vilka gallringskriterier kan jag använda?



Vad prioriteras?

Bibliotekslagen är tydlig

• Nationella minoriteter

• Personer med funktionsnedsättning

• Personer med annat modersmål än svenska

• Barn och ungdomar



Strukturera upp gallringsarbetet

• Gemensamma riktlinjer och överenskommelser = 
samsyn

• Professionell bedömning 

• Kompetensöverföring, mindre personbundet

• Manifest för vårt biblioteksarbete, tydligt för 
användare, politiker m.m.

• Jobbet blir gjort



Gallra enligt CREW-modellen!

Riktlinjer för gallring och 

medieplanering 

med utgångspunkt 

från CREW-modellen



Resonemang om respektive 
indelning



Kriterier för gallring - MUSTIE

• Böcker och material med felaktiga fakta

• Böcker och material i dåligt skick

• Ej efterfrågat material

• Ämnen som inte längre är aktuella för 
bibliotekets samling 

• Dubbletter?

• Böcker och material som går att låna in

• Misleading

• Ugly

• Superseeded

• Trivial

• Irrelevant

• Elsewhere



CREW-metoden  8 / 3 /MUSTIE

• 1. Utgivningsår. Hur gammal är boken och därmed innehållet?

• 2. Antal år sedan boken sist blev utlånad?

• 3. MUSTIE / gallringskriterier

Mallen = Sista utgåva / Sista utlån / MUSTIE-gallringskriterier



DDK 635  Trädgårdsodling

10 / 3 / MUSTIE

Generella trädgårdsböcker kan vara aktuella över lång tid.                                     
Här är antal utlån huvudkriterium för gallring. Böcker om specifika                         
blommor och plantor bör gallras efter 10 år. 

Gallra böcker med svart-vita illustrationer till förmån för böcker med 
färgillustrationer.

Mallen = Sista utgåva / Sista utlån / MUSTIE-gallringskriterier

Gallra om äldre än 10 år, ej utlånad på 3 år, eller MUSTIE-kriterier



Barn och ungdomslitteratur 

X / 2 / MUSTIE

• Skönlitteratur för barn
Popularitet är det främsta kriteriet för denna del av samlingen. Gallra extra 
exemplar av tidigare bästsäljare när populariteten har minskat. Börja med 
att ta bort de mest slitna exemplaren

• Överväg att gallra äldre skönlitteratur, särskilt om den inte har varit i 
cirkulation under de senaste två, tre åren. Håll utkik efter stereotyper och 
beskrivningar av funktionsnedsatta och andra grupper som kan uppfattas 
som olämpliga i både text och illustrationer.

• Klassiker och prisbelönta titlar som är slitna behöver endast ersättas om de 
fortfarande används och det finns attraktiva nyutgåvor att ersätta dem 
med. 



För ett relevant och aktuellt mediebestånd 

• Aktivt beståndsarbete - förmedling, exponering och gallring

• Användaren i fokus – vem är vi till för?

• Innehåll oavsett medietyp/plattform

• Kontinuerligt arbete 



CREW 
kontinuerlig översyn
utvärdering gallring

Hitta ett sätt som passar ert bibliotek!

Diskutera och dokumentera 

utvärdera, förfina



sverigesdepabibliotekochlanecentral

Ingalill.stenmark@umea.se

victoria.edman@umea.se
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