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Svensk titel: De äldre samlingarnas betydelse för kulturarvet: En studie 

om hur tre bibliotek arbetar med äldre material  i förhållande 
till nationell praxis: 

                                      
Engelsk titel:  The older collections meaning for the cultural heritage: A 

study of three libraries work with older material in relation to 
national rules. 

 
Författare:      Daniel Åberg 
 
Färdigställt:    2012 
 
Handledare:    Mats Dahlström/David Gunnarsson 
 
Abstract:         The aim of this study is to compare how three local libraries 

handle their collections, and to compare this with handling 
collections at national level. I have investigated librarian’s 
opinions of their collections and how they take care and 
preserve them for the future. It has also been studied if the 
libraries collections of old material contains more than just 
old book rarities. 

                        
In this study I had compared my respondents answer with 
Svante Beckman and Magdalena Hillström`s theory of 
museum`s four idealtypes. Their view of a museum is in the 
forms of a treasury, archive, school and a theatre. The 
answers of the interviews are compared with the four 
different ideals from the museum, and from that conclusions 
are drawn. The main method that I have used for this study is 
qualitative interviews that handle different aspects of             
this subject. My respondents have been four different 
librarians from three local libraries in three counties. 

 
The results of the study were that all three libraries saw that  
their collections both have a regional and national value, and                       
they represent both the social and cultural history of that 
county. Another result was that all three libraries felt that the 
audience  should   have the pleasure to view both the original 
of the collections and digital versions. Finally the study 
showed that the libraries would like that older collections in 
libraries should get the same protection as Cultural Heritage. 
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1.Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Under de senaste åren har folkbibliotek och övriga bibliotekstypers sätt att bevara äldre 
litterärt material och samlingar kommit mer i fokus. En av de första händelserna som 
berörde det här djupt var den omfattande branden på Linköpings Stadsbibliotek 1997. 
Efter den här händelsen har det skett en mer omfattande forskning och engagemang i 
hur man skall hantera samt bevara äldre litterärt material och olika samlingar som 
folkbiblioteket förvarar.  
Folkbibliotekets samlingar av lokalhistoriskt och annat äldre samlingar är värdefullt ur 
ett flertal olika aspekter. Det är ett material som har stort värde för till exempel de olika 
grupper av användare som kommer till biblioteket för att släktforska. Vidare är 
materialet en del av vårt kulturarv eftersom det innehåller olika kulturella och sociala 
skildringar som är viktigt att bevara för framtiden. 1.2 Problemformulering 
 
Under de senaste åren har en del betydelsefulla problem lyfts fram som är nödvändliga 
att ta hand om för att skydda det här äldre materialet. Ett av de problemen som är i 
antågande är att en stor del bibliotekarier med kunskaper om det äldre litterära 
bokbeståndet snart går i pension, och tar med sig kunskaper och erfarenheter som den 
yngre generationen saknar om både förvaring, tillhandahållande respektive bevarande. 
Det finns även ett problem med det oklara reglementet för hur folkbiblioteken ska 
förvara de äldre samlingarna. Ett exempel som berör det här är att det inte finns någon 
speciell biblioteksmyndighet som kan ta hand om de äldre samlingarna, när de inte 
sköts på ett riktigt sätt. 
 
I rapporten Det bokliga kulturarvet-till pappersinsamlingen tar Svensk 
Biblioteksförening upp en del problem som har en påverkan på det äldre bokmaterialet. 
Det som de behandlar först är att det är en brist på olika inventeringar av del äldre 
materialet där både bevarandebehovet och var materialet existerar förekommer. Ett 
annat problem är att det saknas en nationell förteckning och katalog över det äldre 
materialet som till exempel tar upp proveniens. Ett ytterligare problem som de ser det är 
lagstiftningen på området som behöver förstärkas. Idag har inte äldre bokmaterial 
samma betydelsebärande lagstiftning och lagskydd som det övriga svenska 
kulturarvet.(Det bokliga kulturarvet-till pappersinsamlingen 2009. Sidan 13) 

1.3 Avgränsning 
 
En avgränsning i den här studien är att jag tittar på en speciell bibliotekstyp, nämligen 
folkbibliotek, och hur de hanterar äldre bokmaterial med hänsyn till bevarande, hur man 
ska förvara äldre samlingar samt föra kunskaperna om det här vidare till den yngre 
generationen. Den här studien kommer att inrikta sig på tre bibliotek. Jag har valt ut 
folkbiblioteket beroende på att de har stora samlingar av böcker med både nationellt och 
lokalhistoriskt värde som låntagare fritt kan ta del av och låna samt använda för olika 
behov. Ett exempel på användningsområde är det ökade intresset för släktforskning. 
Kandidatuppsatsen kommer huvudsakligen att utgå ifrån hur de svenska förhållandena 
ser ut på folkbiblioteken vidare vilken lagstiftning som gäller.  
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1.4 Syfte och frågeställningar 
 
Det huvudsakliga syftet med studien är att studera hur äldre samlingar bevaras och 
tillgängliggörs på ett folkbibliotek. 
 
De frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån för att uppnå syftet med 
kandidatuppsatsen är följande: 

• Vad kan det finnas för olika skäl att bevara de äldre samlingarna på ett 
folkbibliotek? 

• Hur skulle det gå att utveckla de olika resurserna om bevarande av äldre 
samlingar på ett folkbibliotek? 

• Hur ser de tre olika folkbiblioteken på användningen och tillgängliggörandet av 
äldre samlingar? 

• Vad kan man se för gemensamma nämnare och skilda mål för de olika 
biblioteken när det gäller de olika områdena som berör äldre samlingar? 

1.5 Vad kan man karaktärisera som en boksamling samt en värdefull 
boksamling 
 
Ur ett flertal olika perspektiv är det nödvändigt att definiera vad som kännetecknar en 
boksamling. Det har dels att göra med olika värde aspekter samt sådant som behandlar 
det kulturella arvet. I en utredning ifrån regeringen med titeln KB-Ett nav i 
kunskapssamhället framkommer en hel del om hur man karakterisera en boksamling.  
Enligt utredningen kan man se insamlade böcker vars insamlande härrör ifrån en 
privatperson utan något konkret samband som en boksamling. Vidare kan enligt deras 
lagförslag ett enskilt verk av samlingen kunna vara fristående som en del av själva 
samlingen. För att definiera vad en boksamling är behöver man även fundera på det 
specifika sammanhanget, och genom det här blir det ingen fullständig definition av vad 
en boksamling är. (KB-Ett nav i kunskapssamhället 2003. Sidan 258) 
När man skall definiera vad som är en kulturhistorisk värdefull boksamling blir 
situationen en del besvärlig. I utredningen nämns att boksamlingens värde kan variera 
och förändras genom olika tidsperioder. Det är även en hel del andra omständligheter 
som har avgörande betydelse för samlingens värde. En nationell definition för 
kulturhistoriskt värdefulla boksamlingar bör hänvisas till lagen om kulturminnen och 
deras kategorier A8 och A9. Kategorin A9 omfattar böcker som är äldre än 100 år samt 
finns i enstaka exemplar eller en samling.(Ibid. Sidan 258) 
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1.6. Min definition av en äldre samling på folkbiblioteken. 
 
De tre undersökta folkbiblioteken bevarar på olika sätt unika samlingar av stort värde. I 
kandidatuppsatsen har jag valt att definiera en äldre samling utifrån de olika exempel på 
inventarier som ingår i samlingarna. I de här finns det förutom äldre litteratur både 
noter, kartor, men man försöker även bevara och förvara småskrifter av kulturhistoriskt 
värde. Man kan även räkna in olika donationer, insamlad litteratur om ett ämne som 
exempel på samlingar som biblioteken bevarar och förvarar. För att samlingarna ska 
vara en äldre samling bör de innehålla olika former av rariteter som är hundra år eller 
äldre. 
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2.  Materialinsamling 
 
Det har inte varit alldeles enkelt att få fram material som berör äldre samlingar på 
folkbibliotek där bevarandet av samlingarna berörs. En del nödvändliga 
magisteruppsatser har funnits tillgängliga i den digitala uppsatsdatabasen BADA på 
Borås Högskola.  
En av magisteruppsatserna som berört området på olika sätt är Mi Brötegård och Clas 
Karlsson Äldre boksamlingar på kommunala bibliotek-resurs eller belastning? som 
berör äldre litterärt material både nationellt och lokalt. En annan uppsats som bidragit 
med olika upplysningar är Liza Bolin och Fredrik Löfqvists kandidatuppsats 
Hembygdssamlingar på folkbibliotek-en undersökning av bibliotekariers attityder som 
berör vad bibliotekarier har för uppfattning om bevarande och området digitalisering. 
Den tredje kandidatuppsatsen som också bidragit med kunskaper är Evelina Ottossons 
magisteruppsats Blås bort dammet från de äldre boksamlingarna!-En studie om 
folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv som berör hanterandet av äldre 
boksamlingar på folkbibliotek och bibliotekariernas syn på det här. En ytterligare 
uppsats som på olika sätt berör bibliotekens äldre samlingar är Ellinor Petersens 
masteruppsats Talar Samlingarna: Hur bibliotekarier lär sig sina samlingar vid 
nationalbiblioteken. I masteruppsatsen fokuseras det på vilka kunskaper personalen på 
de olika nationalbiblioteken i norden har om sina samlingar. Det som också berörs i 
masteruppsatsen är skillnaden mellan en fysisk och digitaliserad samling. 
 
När det gäller området digitalisering har magisteruppsatsen Tillgängliggörande och 
bevarande av raritetssamlingar: En diskursanalys av uppfattningar av ledande 
företrädare vid Stockholms och Uppsala Universitetsbibliotek skriven av Camilla Hertil 
Lindelöw och Sara Parmhed varit oerhört behjälplig. Syftet med deras uppsats är att gå 
igenom olika aspekter vad gäller olika raritetssamlingar som till exempel säkerhet, 
bevarande och tillgängliggörande. 
En annan magisteruppsats som berör området digitalisering är Varför Digitalisera: En 
studie av tillkomsten av Kungl. Bibliotekets digitaliserade samlingar skriven av Catrin 
Persson och Annevie Tångemar. Under området som berör tillgängliggörandet av de 
äldre samlingarna har den här uppsatsen varit mycket behjälplig. Det som 
magisteruppsatsen har för syfte är att beröra hur Kungliga biblioteket gjort sina 
prioriteringar vid digitaliseringen av en samling/objekt. Vidare berörs vilka olika skäl 
det finns för att digitalisera olika objekt på Kungliga biblioteket. 
 
Ett annat område som berörs i min studie är samarbetet Arkiv-Bibliotek-Museum. En av 
magisteruppsatserna som berör området är ABM: En studie om samarbete mellan arkiv, 
bibliotek och museer skriven av Anna-Lena Johansson. Syftet med hennes 
magisteruppsats är att gå igenom vad det finns för olika fördelar samt nackdelar med 
samarbetet samt att gå igenom hur cheferna i var och en av de tre undersökta 
institutionerna upplever samarbetet mellan de. I min studie berörs det här området en 
del under rubriken samarbete nationellt/lokalt. 
 
Svensk biblioteksförening har skrivit en rapport med titeln Det bokliga kulturarvet-
pappersinsamlingen? som belyser området på flera olika sätt samt tar upp olika insatser 
och lagstiftning. 
Vidare har jag utgått ifrån olika svenska lagar och vad som gäller under det här 
området.  
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En artikel som bidragit med kunskaper som varit vägledande för arbetet med 
kandidatuppsatsen är Joakim Hanssons text Folkbibliotekens förhållande till äldre 
boksamlingar i ett kulturpolitiskt perspektiv som i olika aspekter berör hur 
folkbiblioteken ska förhålla sig till den äldre litteraturen. 
Två andra artiklar som varit mycket användbara är för det första Seija Jalkanens artikel 
Central depå lättar på trycket som berör depåbiblioteket i Umeå som tar emot 
utgallrade äldre svenska böcker ifrån svenska bibliotek och bevarar dem för all framtid. 
Genom artikeln framkommer en del intressant som berör hur man gör att äldre böcker 
inte förskingras och slängs utan bevaras åt oss alla. 
En annan artikel som varit till mycket hjälp är artikeln Icke föranlett någon åtgärd som 
är skriven av Barbro Thomas, som berör äldre boksamlingar på olika typer av bibliotek 
samt går igenom 1920-talets beståndsinventering. I hennes artikel får man även reda på 
förhållandena på biblioteken idag för äldre boksamlingar. Den här texten bidrog till en 
del frågor till mina intervjuer. 
 
Jag har vidare samlat in en del fakta och kunskaper genom olika utredningar och 
inventeringar som har utförts genom åren med hjälp av Kungliga Biblioteket. 
När det gäller olika rapporter har Kungliga Biblioteket skrivit en sådan som varit 
mycket värdefull för kandidatuppsatsen. Rapporten har titeln Plan för utvidgat uppdrag 
inom biblioteksväsendet. I rapporten behandlas Kungliga Bibliotekets nationella 
uppdrag vad gäller både digitalisering samt olika insatser för bevarandet av den äldre 
litteraturen.  
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2.1 Tidigare material som berör området 

2.1.1 bevarande av äldre boksamlingar  
 
En av magisteruppsatserna som berör det här området är skriven av Mi Brötegård och 
Clas Karlsson med titeln Äldre boksamlingar på kommunala bibliotek-Resurs eller 
belastning. I sin uppsats har man valt ut kommunala folkbibliotek som bibliotekstyp, 
och det man utgår ifrån är Jönköpings bibliotekshistoria. Det huvudsakliga syftet de har 
med sin magisteruppsats är att lyfta fram hur biblioteket bevarar och lyfter fram 
böckernas kulturella värde. Ett ytterligare syfte med uppsatsen är att beskriva olika 
generella företeelser och det genom att beskriva de olika samlingar som Jönköpings 
kommun förfogar över. Det sista syftet de har är att undersöka olika värden samt vad 
som motiverar att man bevarar äldre bokbestånd.(Brötegård & Karlsson 2004. Sidan 9) 
I resultatavsnittet framkommer det att de äldre lokala boksamlingarna inte har fått den 
uppmärksamhet som de borde haft under årens lopp. Det beskrivs vidare att 
folkbiblioteken under flera år har haft ett svalt intresse för äldre böcker och mera 
betraktat de som svåråtkomliga och oanvändbara. En del andra aspekter som påverkat 
synen på äldre boksamlingar är att de betraktats som någonting som varit 
utrymmeskrävande, och som en konsekvens av det här inte blivit katalogiserade riktigt 
ordentligt.(Ibid. Sidan 86) 
 
Den andra magisteruppsatsen som berör det här området är Camilla Lindelöw Hertil och  
Sara Parmheds text Tillgängliggörande och bevarande av raritetssamlingar- En 
diskursanalys av uppfattningar hos ledande företrädare vid Stockholms och Uppsala 
universitetsbibliotek. Det huvudsakliga syftet med deras uppsats är att ifrån ett 
diskursanalytiskt perspektiv beskriva hur olika företrädare vid de två 
universitetsbiblioteken behandlar olika frågor som till exempel berör bevarandet av de 
olika raritetssamlingarna.(Lindelöw Hertil & Parmhed 2006 . Sidan 3) 
 
Utifrån de olika enkäterna som uppsatsförfattarna har arbetat fram har man delat upp de 
olika svaren utifrån områdena tillgängliggörande samt bevarande. Under området 
tillgängliggörande framkommer det att universitetsbiblioteken har olika idéer på hur de 
vill tillgängligöra sina samlingar, men att olika resursbrister för hemsidor och 
digitaliseringsprojekt hindrar det här. När det gäller bevarande är även det ett prioriterat 
område och det utifrån att det hela tiden utförs olika kontroller för att kontrollera hur 
konditionen är på de äldre samlingarna. Vidare använder man olika praktiska 
hjälpmedel för att undvika förslitningsskador på de äldre böckerna.(Ibid. Sidorna 60-62) 
 
Ett tredje exempel på magisteruppsatser som berör området är Blås bort dammet från de 
äldre boksamlingarna! En studie om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv 
skriven av Evelina Ottosson. Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att beskriva hur 
folkbiblioteken bevarar det äldre tryckta kulturarvet och ta reda på vad bibliotekarierna 
har för inställning när det gäller äldre boksamlingar.(Ottosson 2009. Sidan 14-15) 
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Det resultat som hennes enkäter kom fram till var att inget av hennes undersökta 
folkbibliotek hade valt att arbeta fram en speciell bevarandepolicy, men ett av 
biblioteken nämnde ordet policy i verksamhetsplanen. Dessutom går hon igenom vilken 
av de teoretiska idealtyperna som folkbibliotekarierna tillhör.  Det visade sig att 
folkbibliotekarierna hade en attityd för de äldre boksamlingarna som var 
samlingsorienterad. Idealtyperna som dominerade i det här fallet var arkivet och 
skattkammaren.(Ibid. Sidan 49)  
1  
Ett ytterligare exempel på en magisteruppsats som fokuserar på äldre samlingar är Talar 
samlingarna: Hur bibliotekarier lär sig sina samlingar vid nationalbiblioteken skriven 
av Ellinor Petersen. Det som hon har undersökt genom olika intervjuer är hur 
bibliotekarierna får kunskaperna om nationalbibliotekets samling. Under området 
kunskapsöverföring går hon igenom vad bibliotekarierna har för olika relationer till sina 
samlingar, och det här genom att samlingarna blir ett exempel på fysiska objekt. För att 
få svar på det här har hon avgränsat undersökningen till de fyra nordiska 
nationalbiblioteken.(Petersen 2010. Sidan 4) 
I hennes kapitel som berör slutsatserna lyfter hon fram den betydelse det har för 
bibliotekarierna att utöva någon typ av forskning av de äldre samlingarna. Det här 
bidrar till att bibliotekarien får en implicit kunskap i hur man kan placera in de olika 
dokumenten i ett specifikt sammanhang. Genom den här möjligheten blir det en 
bidragelse till att nya former av kunskaper hamnar i en ny form av kontext som kan 
definieras som den befintliga samlingen på biblioteket. En annan slutsats som hon berör 
under området digitalisering av samlingarna är att det krävs nationella initiativ och ett 
ekonomiskt stöd för den här arbetsprocessen, och att forskningen inte får några 
nedskärningar på grund av det här arbetet.(Ibid. Sidorna 71-72) 
 
Anna-Lena Johansson har skrivit en magisteruppsats som berör samarbetet mellan 
Arkiv-Bibliotek-Museum som varit mycket användbar i diskussionsavsnittet. Hennes 
magisteruppsats har titeln ABM: En studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och 
museer. I magisteruppsatsen har hon två huvudsakliga syften som hon har valt att 
undersöka. Det första syftet är att hon vill göra en kartläggning där det undersöks hur de 
olika aktiviteterna ser ut på området ABM, och det här leder fram till ett helhetsgrepp 
som berör samarbetet. Nästa syfte berör hur samarbetet sker regionalt i Sverige samt 
vad olika chefer på olika enskilda institutioner har för uppfattningar om samarbetet som 
sker över de olika institutionsgränserna.(Johansson 2003. Sidan 4) 
I hennes diskussionskapitel framkommer att det som är mest centralt för själva 
processen med ABM är att man har gemensamma målsättningar respektive riktlinjer. 
Det är även viktigt med samarbete och att hela tiden ha användaren i fokus. Slutligen 
har det en stor betydelse att respektive verksamheters yrkesroller blir 
uppmärksammade.(Ibid. Sidan 40) 
  

                                                 
1 De fyra olika idealbilderna kommer att beskrivas mer utförligt längre fram i studien. 
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När det gäller fördelarna med samarbetet lyfter hon fram att det bidragit till olika 
exempel på professionella utbyten samt att det har framkommit vad det finns för 
liknelser mellan de olika verksamheterna.(Ibid. Sidan 41) 
 
En magisteruppsats som berör området digitalisering är Varför Digitalisera: En studie 
av tillkomsten av Kungl. Bibliotekets digitaliserade samlingar skriven av Catrin Persson 
och Annevie Tångemar. I magisteruppsatsen har de avgränsat sig till att göra en 
undersökning av hur Kungliga biblioteket digitaliserar kulturhistoriska 
originaldokument. De olika objekten som det har fokuserats på är fysiska objekt som till 
exempel kartor, böcker och tidningar.(Persson & Tångemar 2006. Sidan 3) 
I deras analys och diskussionskapitel framkommer det att det fanns olika mönster vidare 
trender med det urval som valde att digitalisera. En av de här trenderna var att 
merparten av de olika digitaliserade objekten bestod av äldre bildmaterial. När det 
gällde mönstret framkom det att det var olika exempel på bildobjekt som valdes ut vid 
respektive tillfälle.(Ibid. Sidan 65) 
 
Det finns ett exempel på en artikel som var mycket användbar i bakgrunden till min 
intervjuguide, och det är Seija Jalkanens text Central depå lättar på trycket. I artikeln 
beskrivs Sveriges depåbibliotek som ligger i Umeå, vars verksamhet bygger på att ta 
emot den utgallrade litteraturen ifrån svenska folk och skolbibliotek. Det huvudsakliga 
uppdraget som beskrivs är deras målsättning att bevara, låna ut samt ta emot litteratur 
som är skriven på det svenska språket. Genom det här arbetet ser man till att äldre 
litteratur bevaras för vår framtid.  
Deras centrala uppgifter består av att ta emot ett exemplar av olika former av det 
svenska trycket som de svenska biblioteken erbjuder de att ta emot, och ett undantag är 
offentligt tryck. För de kommunala biblioteken är lokalsamlingarna en del av det lokala 
kulturarvet, men artikelförfattaren menar att man även behöver tänka nationellt. 
Slutligen jämför Seija förhållandena i Sverige med övriga nordiska länder. I Danmark 
har man ett elektroniskt system som bidrar till att när en bok gallras sker en automatisk 
kontroll mot den katalog som Stadsbiblioteket har. Genom det här får man tag i titlar 
som den danska depån saknar. (Jalkanen 2009. Sidan 15) 
 
Den sista artikeln som berör äldre boksamlingar på folkbibliotek och olika aspekter som 
berör det här är Joakim Hanssons text Folkbibliotekens förhållande till äldre 
bokmaterial i ett kulturpolitiskt perspektiv. I artikeln berör han olika 
folkbiblioteksutredningar och hur de har behandlat bevarandeaspekten. Hansson anser i 
artikeln att folkbiblioteken haft en vårdslöshet och omedvetenhet om det äldre 
beståndet. Det här har lett till att det äldre bokbeståndet inte blivit benämnt alls i de 
olika politiska dokumenten. Den betoning som biblioteken har fokuserat på är 
gallringsaspekterna som bidrar till ett levande bibliotek. Fokuseringen på gallringen har 
bidragit till att det inte har ställts några krav alls när det gäller att ta hänsyn till den 
kompetens som folkbibliotekarierna har om de äldre böckerna och boksamlingarnas 
kulturhistoriska värde. (Hansson 1996. Sidorna 25-28) 
 
Joakim Hansson lyfter fram att Pliktleveranslagens bevarandeuppdrag endast berör de 
vetenskapliga biblioteken, och det bidrar till att de äldre böckerna mer betraktas som en 
form av forskningsmaterial. Man borde mer betrakta den angelägenhet som böckerna 
har för vår kultur.(Ibid. Sidan 25-28) 
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De sex olika uppsatserna som jag har berört under den tidigare forskningen berör var 
och en av de olika aspekter som behandlar äldre samlingar. En av uppsatserna som 
nämndes var skriven av Mi Brötegård och Clas Karlsson. De behandlade hur 
biblioteken bevarar och lyfter fram böckernas kulturella värde. En del av deras resultat 
på hur biblioteken bevarar olika typer av inventarier kommer få en stor betydelse i 
diskussionsdelen av min studie. 
Ett annat exempel på uppsatser som togs upp var skriven av Evelina Ottosson. Hon 
beskrev i sin uppsats bland annat vilket av museernas ideal som biblioteket kan relateras 
till. I uppsatsen framkom att det fanns flera olika likheter mellan de här två olika 
kulturinstitutionerna. Min studie kommer precis som hennes uppsats att göra en 
jämförelse och gå igenom till vilka ideal som man kan relatera folkbiblioteken till. 
Förutom de olika uppsatserna togs det upp olika exempel på artiklar som behandlat 
ämnet. Ett exempel som togs upp var Seija Jalkanens text som fokuserade på 
depåbiblioteket i Umeå, och vad det kan ha för betydelse för bevarandet av äldre 
litteratur. I studien har jag med en del frågor i intervjumallen om hur samarbetet ser ut 
regionalt, lokalt samt nationellt. Under den nationella nivån finns det med en fråga i 
intervjumanualen om folkbiblioteken har något samarbete med just det biblioteket.  

2.1.2 Utredningar och Inventeringar 
 
När det gäller olika utredningar och inventeringar av äldre boksamlingar har det utförts 
en del sådana som berör bevarandet av äldre litterära samlingar på en nationell nivå. En 
stor inventering av äldre boksamlingar på svenska bibliotek utfördes av Björn Dal 1998-
1999 och beskrevs av honom i rapporten Slutrapport avseende påbörjad inventering av 
äldre samlingar i svenska bibliotek.  För att få reda på svaren på inventeringen valde 
han att besöka 65 bibliotek samt skickade han ut en enkät till både folkbibliotek, 
forskningsbibliotek och gymnasiebibliotek. Utifrån svaren på enkäterna framgick det att 
merparten av folkbiblioteken hade samlingar som var äldre än 100 år gamla. Man kunde 
även se i enkäterna hur de äldre samlingarna var katalogiserade, och det svaret han fick 
fram var att endast en fjärdedel av de äldre samlingarna i folkbiblioteken var 
fullständigt nedförtecknade. (Det bokliga kulturarvet-till pappersinsamlingen 2009. 
Sidan 6)  
 
Det är även en del problem med de äldre boksamlingarna som Björn Dal nämner i sin 
inventering. Ett av de första problemen enligt hans inventering är att samlingarna inte är 
allmänt tillgängliga samlingar utan har blivit något som biblioteket bevarar. Ett problem 
med det här är att biblioteket har ont om resurser för att ta hand om själva samlingarna. 
Det sista problemet som Björn Dal nämner tar upp att ett flertal bibliotekarier saknar 
någon form av rådgivning samt praktisk hjälp i hur man ska bevara äldre litteratur. Det 
som önskas i deras fall är mer utbildning i bevarandefrågor och bokhistoria.(Ibid. Sidan 
7) 
 
I Det bokliga kulturarvet-till pappersinsamlingen behandlas även en annan inventering 
som Björn Dal har utfört. I den opublicerade rapporten Inventering av äldre 
boksamlingar i Småland. Statliga och kommunala bibliotek, museer, församlingar, 
frikyrkor, apotek, regementen, studieförbund, hembygdsföreningar etc. inventerade han 
olika boksamlingar i småland, och det var både litteratur i offentlig ägo samt hos andra 
aktörer som till exempel församlingar som undersöktes. Den här inventeringen visade 
att samlingarna förvarades i en stor del fall bristfälligt.(Ibid. Sidan 7)  
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Den tredje större utredningen som bör nämnas är en SOU med titeln Kb-ett nav i 
kunskapssamhället som berörde de betydelsefulla kulturarvsfrågorna ur ett flertal olika 
perspektiv. Ett av kapitlen i utredningen som berör kulturarvet är kapitel 5 som har 
titeln: Kulturarv till mångas glädje och nytta -handlingsplan för digitalisering. En aspekt 
som berörs är olika nationella erfarenheter av olika digitaliseringsprojekt och vilka 
brister som finns med det nuvarande arbetet. Bland bristerna kan till exempel räknas 
upp att det saknas en beaktning av hur den långsiktliga lagringen ska ske, det är inte 
heller klarlagt vem som ska ha det yttersta ansvaret för digitaliseringen samt hur man 
ska gå tillväga för att digitaliseringen blir bevarad för all framtid.(KB – ett nav i 
kunskapssamhället 2003. Sidan 182) 
 
Ett annat kapitel som berör kulturarvsfrågor i utredningen är kapitel 6 som behandlar de 
nationella bevarandefrågorna. En aspekt som får en del utrymme är bokens 
kulturhistoriska värde. Det som nämns är att samlingarna i biblioteket är betydelsefulla 
delar av kulturarvet samt en viktig källa som speglar den bevarade skriftkulturen. De 
historiska boksamlingarna på biblioteken ger en hel del kunskaper om vilka värderingar 
som har funnits och hur samhällsutvecklingen ägt rum. På grund av det här är de här 
samlingarna omistliga både idag och i framtiden.(Ibid. Sidan 239) 
En annan utredning har genomförts av Kungliga Biblioteket och har titeln Plan för 
utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet. I inledningen fokuseras på att biblioteken har 
en betydelsefull roll för både kunskaps och kulturförmedlingen i Sverige. Det är inte 
bara det dagsaktuella materialet som har stor betydelse, utan bibliotekens äldre 
samlingar förmedlar en bild av äldre tiders värderingar och samhällsutveckling.(Plan 
för utvidgat uppdrag inom biblioteksväsendet 2010. Sidan 9) 
I utredningen framkommer det att Kungliga Biblioteket vill att det ska bli ett utvidgat 
uppdrag som innebär att de samordnas vidare andra uppgifter som gäller för 
forskningsbiblioteken ska utvidgas till att även beröra kommunala bibliotek. Det 
utvidgade uppdraget innebär även att man ska se till att det utvecklas nationella mål 
samt strategier för de bibliotek som är offentligt finansierade.(Ibid. Sidan 25) 
 
Ett område som Kungliga biblioteket vill investera i genom olika former av teknisk 
kompetens är digitalisering. Det omfattande arbetet med digitaliseringen ska inte bara 
beröra forskningsbibliotekens samlingar utan även inkludera de samlingar som finns vid 
de övriga biblioteken. Bland de samlingar som kan bli aktuella att digitalisera finns 
olika lokala samlingar. Idag har en del av samlingarna begränsade åtkomster, men 
genom digitaliseringen får mer amatörforskare tillgång till materialet. En del andra 
samlingar som kan bli digitaliserade är de samlingar som finns vid de före detta stifts 
och landsbiblioteken.(Ibid. Sidan 28)  
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3. Hur lagstiftningen ser ut på området i Sverige 
 

3.1 I Sverige 
 
Den svenska lagstiftningen saknar för närvarande offentligrättsliga regler för hur man 
ska hantera och vårda äldre boksamlingar. På grund av det här får man hänvisa till andra 
lagar som på olika sätt berör området. 
 
I Kb- ett nav i kunskapssamhället behandlas de olika lagarna var för sig. I Lagen 
(1993:1 392) om pliktexemplar av dokument beskrivs skyldigheten att ett exemplar av 
till exempel tryckta skrifter ska levereras till Kungliga Biblioteket samt till sex utvalda 
universitetsbibliotek. De exemplar som överlämnas till Lunds Universitet och till 
Kungliga biblioteket ska enligt en regeringsförordning bevaras för all framtid. Vidare 
har Kungliga biblioteket ett uppdrag att vårda och förvara sina boksamlingar. 
Ytterligare en lag som berör området är Lagen (1988: 950) om kulturminnen m.m. som 
berör hur kulturhistoriskt värdefulla inventarier i kyrkor eller kyrkobyggnader bör 
skyddas. Ett exempel på inventarier som kan beröras enligt lagen är böcker, men det 
framkommer inte i första hand.(Ibid. Sidan 249) 
 
Det har skett en del andra initiativ för äldre boksamlingar under åren, och ett exempel 
på det här är det Nationella bevarandesekretariatet på Kungliga biblioteket. I Det 
bokliga kulturarvet-Till pappersinsamlingen beskrivs det att Kungliga biblioteket 
startade sekretariatet år 2002 utan ett specifikt uppdrag samt finansiering.  Grunden till 
sekretariatet var att biblioteket och Statens kulturråd uppvaktade kulturministern 1999 
för att få till stånd mer åtgärder för att rädda äldre boksamlingar. Nationella 
bevarandesekretariatet hade fyra uppdrag med verksamheten. De olika uppdragen var 
att erbjuda information och rådgivning, arbeta för en hög bevarandestandard, arbeta för 
ett ökat medvetande när det gäller bevarandefrågor samt utöka det nationella 
samarbetet.(Det bokliga kulturarvet-Till pappersinsamlingen 2009. Sidan 9) 

3.2 Jämförelse med arkivlagen 
 
Det finns en del skillnader mellan den svenska bibliotekslagen och den lagen som berör 
arkivområdet. Den svenska arkivlagen (1990: 782) berör både kommun, stat, Svenska 
kyrkan samt en del andra liknande organ. Bland det som arkiven utgörs av är de 
allmänna handlingarna som institutionerna förvarar på arkiven. I den här lagen finns en 
del betydelsefulla paragrafer som berör hur man skall bevara, hålla sina arkiv ordnade 
samt vad som gäller för att vårda arkiven. En skillnad med arkiven är att det finns en 
speciell arkivmyndighet som har arbetet med att utföra tillsyn. De specifika 
arkivmyndigheterna har en viktig roll genom att de kan ta hand om arkiv som inte sköts 
ordentligt.(Ibid. Sidan 254) 
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4. Metod 
 
När det gäller valet av metod brukar man skilja mellan kvalitativa metoder eller 
motsatsen kvantitativa metoder. Valet av metoder kommer att ske utifrån ett kvalitativt 
synsätt där svaren på intervjuerna kommer delas upp i olika kategorier samt kommer 
den tidigare forskningen behandlas noggrant. Orsaken till valet av kvalitativ metod är 
att själva texten blir ett centralt uttryck. Den kvalitativa metoden hjälper till att 
karaktärisera olika egenskaper som berör de olika kategorierna. I diskussionsavsnittet 
kommer en del exempel på mängdangivelser ingå (till exempel ”alla menar” eller ”de 
flesta”) fast det är en kvalitativ undersökning.  
 
Uppsatsens kvalitativa metod är samtalsintervjuerna, men en del av materialet kommer 
ifrån den tidigare forskningen på området. 
 

4.1 Presentation av metodval och analysinstrument 
 
Den huvudsakliga forskningsmetoden för uppsatsen är de strukturerade intervjuer som 
har utförts med fyra olika bibliotekarier på tre olika folkbibliotek. 
 
För att sätta mig in i ämnet var det första steget en materialinsamling där det skapades 
en bild över den tidigare forskningen på området, och vad den hade valt att fokusera på. 
I den andra fasen utförde jag mina intervjuer utifrån en strukturerad utarbetad 
intervjuguide. När man utför sina intervjuer är det en hel del man behöver ta hänsyn till 
och sträva efter att uppnå. Det första man bör tänka på vid den här typen av intervjuer 
enligt Pål Repstads bok Närhet och distans  är att inte ta avstånd ifrån respondentens 
tankegångar utan försöka sätta sig in i hans eller hennes synpunkter. Pål Repstad 
påpekar vidare att det väsentligaste är att man hela tiden inleder med allmänna 
frågeställningar som berör ett ämne, och efter det går vidare till de konkreta frågorna. 
(Repstad 2007. Sidorna 98-99) 
 
Det empiriska material som utgör grunden för uppsatsen är de svar jag fått genom de 
olika intervjusvaren. 
 
Samtalsintervjuer 
När det gäller intervjuerna genomfördes tre utav de på respektive folkbibliotek, men 
med en bibliotekarie gjordes en telefonintervju. Genom att intervjuerna skedde på 
respondentens arbetsplats blev de bekväma och samtalsvänliga. Innan intervjuerna hade 
jag skickat ut en e-post till de olika biblioteken till de ansvariga för 
landskapssamlingarna som man bevarar och tillgängliggör för låntagare och besökare. I 
e-post brevet valde jag att beskriva mitt ämnesval, syftet med studien och vad 
intervjuerna skulle kunna ge svar på när det gäller ämnesvalet. Slutligen tog jag upp om 
bibliotekarien ville ställa upp på en intervju.  
 
En stor fördel med de olika samtalsintervjuerna var att en del öppna frågor bidrog till 
intressanta följdfrågor vidare till konversationer om det speciella temat. Frågorna var 
uppdelade utifrån en struktur med olika teman som beskrev uppsatsämnet. De olika 
intervjuerna spelades inte in via en bandspelare, utan jag skrev ner olika stödord som 
svar på de skriftliga frågorna som ställdes. Det var inte några nackdelar med att inte 
spela in intervjuerna med bandspelare utan den positiva effekten blev ett mer öppnare 
samtal mellan intervjuare och respondent.  
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Planeringen av intervjuerna 
Det var en del planering som krävdes innan intervjuerna skulle utföras. Först skickade 
jag ut ett e-post brev till de olika intervjupersonerna i god tid. Ur ett logistiskt 
perspektiv bestämdes tid och plats för intervjuerna via telefon eller e-post. Rent 
tidsmässigt var det inget problem med att få till stånd en tidpunkt som passade både mig 
och intervjupersonerna. 
 
Intervjuerna 
De fyra olika intervjuerna var utförda i enlighet med den intervjuguide som jag hade 
utformat. Intervjuerna som skedde på folkbiblioteken tog i snitt en timme, och den 
intervju som jag utförde via telefon tog 25-30 minuter. Intervjuerna skrevs ner direkt på 
plats när den utfördes.  
 
Utskrift av intervjuerna 
Efter att intervjuerna hade utförts skrevs de ner på datorn utifrån intervjumanualens 
tematisering. Genom att skriva ner svaren utifrån olika teman blev det en förberedelse 
av materialet innan analysen tog vid. 

4.2 Forskningsetik  
 
Det är väsentligt att utgå ifrån olika etiska riktlinjer när man utför kvalitativa eller 
kvantitativa metoder. I Forskningsetik- En introduktion behandlar Birgitta Forsman en 
hel del aspekter som berör området. Hon delar upp forskningsetiken i en primär, 
sekundär och en metanivå. I den primära nivån är det forskningens moral som är det 
viktigaste. Det är också nödvändligt enligt Forsman att dela upp det etiska området i två 
olika distinktioner. I den inomvetenskapliga forskningsetiken fokuseras det på 
forskningsresultatens tillförlitlighet, och om forskningsdata är förfalskat. En regel i 
denna etik är att plagiering är förbjuden.(Forsman 1997. Sidorna 11-12) 
 
Den andra distinktionen tar upp den utomvetenskapliga forskningsetiken och berör hur 
forskarsamhället blir påverkad av forskningen. Inom denna etik berörs de olika 
metoderna i form av olika experiment på människor eller djur samt vad de här 
experimenten får för konsekvenser.(Ibid. Sidan 12) 
 
I den inomvetenskapliga forskningsetiken finns det en del problem som kan orsaka 
bekymmer. Det första av dem berör hur oreglerad forskningen är genom otillräckliga 
etiska regler för dokumentation samt hur experimentprotokollen ska arkiveras. Nästa 
problem berör att det finns svårigheter att få reda på hur ett experiment eller 
experimentanalys har utförts och hur det ska bevisas.(Ibid. Sidan 34) 
I den utomvetenskapliga forskningsetiken är det väsentligt med ett informerat samtycke, 
och som bakgrund nämner Forsman olika exempel på brott där individer blivit utsatta 
för experiment utan att ge sitt samtycke. En del problem med detta samtycke är till 
exempel om en individ har tillräckligt med kompetenser att fatta beslutet helt själv samt 
hur man skall agera gentemot olika personer med funktionshinder.(Ibid. Sidan 44) 
 
När det gäller intervjuerna är det viktigt att tänka på de olika situationerna som 
intervjun utförs . I boken nämner Forsman sjuka personers uppfattningar om sjukvåden. 
Slutligen är det väsentligt att intervjun blir dokumenterad på ett tillförlitligt sätt.(Ibid. 
Sidan 71-72) 
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4.3 Konfidentialitet för denna uppsats  
 
Redan i inledningen av uppsatsarbetet bestämde jag att de olika folkbiblioteken skulle 
behandlas konfidentiellt. För att få reda på vad det fanns för skillnader och likheter 
mellan den regionala och den nationella nivån valde jag att inte namnge vart de olika 
folkbiblioteken var placerade. Ett ytterligare skäl till att inte namnge platsen samt 
namnet på bibliotekarierna var att respondenterna kunde svara mer öppet på de olika 
frågorna, och inte behövde tänka på vad de respektive folkbiblioteken skulle ha för 
åsikter om deras olika svar på frågorna. 
 
De tre olika folkbiblioteken var placerade i en lite större stad, medelstor stad samt 
slutligen en mindre stad. De intervjuade bibliotekarierna blev informant A-D och 
folkbiblioteken fick benämningen folkbibliotek A-C. 
 
I diskussionsavsnittet som berör de olika samlingarna på respektive folkbibliotek 
kommer de olika exemplen på rariteter inte att namnges, och en orsak är att det då kan 
finnas möjligheter att ta reda på vart de olika folkbiblioteken är placerade. 
Min kandidatuppsats innehåller inga exempel på värderingar utan är mer en jämförelse 
av hur olika samlingar bevaras på en lokal nivå i förhållande till hur det ser ut nationellt. 
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5. Teori 
 
När det gäller valet av teori för min uppsats föll valet till slut på museernas fyra 
idealtyper. Den här teorin är huvudsakligen utformad utifrån museiväsendet, men i 
uppsatsen kommer den att beröra bibliotekssektorn. 

5.1 Museernas olika idealtyper 
 
I artikeln Museiväsendets väsen: Om en institutions identitet behandlar Svante Beckman 
och Magdalena Hillström dagens samtida museiväsen. Det som de har valt att göra är en 
identifiering av olika inre spänningar som existerar inom museiväsendet, en del av 
spänningarna utgår ifrån museernas fyra idealbilder. Idealbilderna är skattkammaren, 
arkivet. folkhögskolan och teatern. Idealbilderna har ett syfte som utgår ifrån museernas 
verksamhet samt vad det är för föremål i deras samlingar.(Beckman & Hillström 2001. 
Sidorna 32-34) 
 
Det finns en stridighet mellan de olika idealbilderna och det rör förhållandet som gäller 
samling kontra publik. Huvudmotsättningen fokuserar på om man ska vara 
samlingsorienterade eller publikorienterade. Man måste bestämma om det är 
samlingarna och bevarandet som är det museerna ska fokusera på eller är det publikens 
nytta och nöje genom en kontakt med föremålen. För det publikorienterade är även det 
som föremålen gestaltar viktigt.(Ibid. Sidan 36) 
Idealen som betonar arkivet och skattkammaren är mer samlingsorienterade medan de 
olika idealen folkhögskola och teatern är mer publikorienterade.(Ibid. Sidan 37) 
Skattkammaren 
I detta ideal är det tingen i sig det som är värdefullast, och bland det som berättigar 
museet kan man nämna rariteten, uniciteten. autenticiteten samt skönheten. Det som 
bestämmer vilken betydelse och prestige som museet har är den kvalitet eller omfång 
som skattsamlingen visar upp. Framför allt är det föremålens värde och tingen som är i 
förgrunden. 
Arkivet 
Det här idealet har en fokusering som utgår ifrån en systematisk dokumentering av olika 
avsnitt i verkligheten. Precis som i skattkammaren är det föremålen som är det centrala. 
Huvudsakligen beror värdet i arkivet på vad informationen representerar och har valt att 
memorera.  
De olika föremål kan man mer betrakta som olika studieobjekt för forskare, det sker 
oberoende av hur allmänheten beskådar arkivet. Trots det här utgör arkivet en form av 
kollektiv kunskaps och minnesbank.(Ibid. Sidan 38-40) 
Folkhögskolan 
I det idealet som berör folkhögskolan är det inte samlingarna som ligger mest i 
fokusering utan publiken. Funktionen för museet blir nu att agera folkbildare, men de 
olika föremålen blir nu till illustrationer i form av kunskapsstoff som museet har en vilja 
att förmedla.  
Teatern 
Det som dominerar det här idealet är att föremålen blir betraktade som en form av 
rekvisita/sceneri. I det här idealet blir dokumentationskraften av föremålen en del som 
underordnar den lämplighet som existerar för olika dramatiseringar och iscensättningar. 
Värdet på föremålen kan man jämföra med olika typer av leksaker som är placerade i ett 
lekrum som publiken har tillträde till. 
(Ibid) 
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De fyra idealen skiljer sig åt vad gäller publiker och kompetenser. När det gäller 
skattkammaren gäller det att ha en museikompetens som betonar att man känner till de 
olika föremålen i samlingarna.  
Inom arkivet har kunskaperna om de olika föremålen blivit ersatta av att man bör känna 
till olika områden, och den vetenskapliga förtrogenheten om föremålens sammanhang 
blir nu det allra viktigaste. 
Folkhögskolan styrs av en kompetens som utgår ifrån att man har en museipedagogisk 
kunskapssyn. Det viktigaste inom detta ideal är att ha kunskaper som ger intressanta 
möten mellan de olika föremålen man har och de besökare som tar del av dessa. 
Teatern har slutligen en kunskap som bidrar till att allmänheten blir en konsument i en 
verklighet som är upplevelseindustriell. Teatermuseet har genom det här samma villkor 
som de andra aktörerna på marknaden. 
(Ibid. Sidorna 40-41) 
 
De här fyra idealbilderna kommer få en stor fokus när de olika intervjusvaren har 
transkriberats och delats upp i olika kategorier. I diskussionsavsnittet kommer det 
framgå till vilka ideal som mina undersökta bibliotek kan relateras till. 
 
I den teorin som jag beskrev fokuserade man huvudsakligen på det museala området. 
Det som jag kunde urskilja utifrån teorin var en del kopplingar med biblioteksområdet. 
På ett folkbibliotek har man precis som på ett museum en unik samling med 
mångfacetterade inslag.  
Vidare kan man benämna både folkbiblioteket och museet som en form av folkhögskola 
beroende på att man har som mål att tillgängligöra, bevara, förvara olika samlingar av 
kulturhistoriskt värde. Slutligen finns det även en koppling till arkivet eftersom 
folkbiblioteken har en systematisk dokumentering av olika värden i samhället i sina 
samlingar. 
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6 Resultat 
 

6.1 Presentation av de olika biblioteken 
 
Bibliotek A 
 
Det första biblioteket är ett stadsbibliotek som är placerat i en medelstor stad. 
Biblioteket invigdes under början på 1970-talet och har sedan dess det yttersta ansvaret 
att förvalta sitt landskaps litterära samlingar.  
Stadsbiblioteket har en stor del äldre samlingar som förvaras i speciellt iordninggjorda 
utrymmen. Det är även så att biblioteket har ett speciellt rum för biblioteksbesökarna 
där man har en tillgänglighet till bland annat äldre tidsskrifter, CD-rom, litteratur samt 
filmer. I rummet har man även placerat stifts och läroverkssamlingarna, men även en 
författare ifrån landskapet hela produktiva samling. 
Bland det som utmärker stadsbiblioteket är att man har en stor samling med olika 
digitala medier samt en riklig mängd med olika tidsskrifter inom ett flertal olika ämnen. 
 
Bibliotek B 
 
Det här stadsbiblioteket ligger i en mindre stad i Mellansverige. Biblioteket är placerat i 
ett kulturhus som även innehåller kommunarkivet samt konsthall. 
Ett exempel på uppskattade evenemang som man brukar anordna är olika föreläsningar 
med olika kulturella personligheter. Det som bidrar till stor uppskattning på biblioteket 
är de olika läsklubbar som låntagarna kan medverka i. 
Stadsbiblioteket har ett stort ansvar att bevara och vårda den litteratur som har stort 
kulturhistoriskt värde för landskapet. En unik samling som man bevarar är ett stort 
donationsbibliotek. Vidare har man i sina samlingar original av äldre dagstidningar samt 
mikrofilmade kopior. 
 
Bibliotek C 
 
Det här stadsbiblioteket är placerat i en större stad. Biblioteket har precis som det första 
biblioteket en stor samling med äldre rariteter som beskriver landskapets 
kulturhistoriska värde. I den här samlingen finns äldre böcker, medier samt en hel del 
äldre tidsskrifter. 
Det här stadsbiblioteket är speciellt eftersom det har litteratur och olika medier på 39 
olika språk som bibliotekets besökare respektive låntagare kan ta del av. 
En del andra verksamheter som biblioteket erbjuder är att man bland annat har ett 
arbetsplatsbibliotek, boken kommer samt en tipsblogg för olika förslag på talböcker. 
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6.2 Presentation av de olika intervjupersonerna 
 
Bibliotekarie A 
 
Bibliotekarien har arbetat på biblioteket i ett flertal år. Huvudsakligen arbetar personen i 
lånedisken och utlåningsdisken. För närvarande har personen fått ett större ansvar för 
bibliotekets landskapssamling, och det beror på att man för närvarande inte har någon 
speciellt ansvarig bibliotekarie som just arbetar med litteratur som fokuserar på 
landskapet. Bibliotekarien ser arbetet med att ta hand om landskapets litteratur som 
mycket betydelsefullt. 
 
Bibliotekarie B 
 
Bibliotekarien har varit anställd på samma bibliotek ifrån 1973-2007 och var under åren 
ifrån 1973-2007 den personen som var landskapsbibliotekarie. Det som bibliotekarien 
hade hand om när det gäller landskapssamlingen var tillsynen och skötseln. En av 
samlingarna som sågs speciellt viktig att sköta om under de här åren var Stifts och 
Läroverkssamlingen. Efter pensioneringen har bibliotekarien fortsatt att vara verksam i 
föreningen som har hand om landskapets litteratur, dessutom beskriver de bokhistoria 
samt kultur i en egen tidsskrift. 
 
Bibliotekarie C 
 
Den här bibliotekarien har arbetat på biblioteket sedan 28 år tillbaka. Det som personen 
har som titel är 1:e bibliotekarie. 
Bibliotekarien har även ansvaret för de olika samlingar som man förvarar samt vårdar 
och som beskriver landskapets kulturella värde. 
I sitt arbete på biblioteket har personen även en roll som vuxenansvarig för flera olika 
avdelningar som man har tillgängliga för låntagare och besökare. 
 
Bibliotekarie D 
 
Bibliotekarien har arbetat på biblioteket ett stort antal år. Det som personen är ansvarig 
för är den äldre litteraturen som berör staden och bygden. 
Det som den intervjuade personen även arbetar med är upplysning och hjälper till med 
olika fjärrlån. 
I arbetet ingår även att vara verksam i den gemensamma disken för barn/vuxen 
avdelningarna samt svara på olika frågor som berör fackavdelningarna. 

6.3 De olika bibliotekariernas svar på intervjufrågorna 
 
Intervjusvaren utifrån olika kategorier 

6.3.1 Om samlingarna 
 
De tre olika biblioteken har var och en av de unika äldre samlingar med rariteter som i 
en del fall är äldre än hundra år gamla. 
 
I bibliotek A:s samlingar finns det ett flertal exempel på äldre rariteter som har ett stort 
kulturhistoriskt värde. En stolthet i samlingarna är den personsamling som består av 
2500 småskrifter samt en del äldre kartor och noter.  
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Man har vidare ett exemplar av Gustaf Wasas bibel ifrån 1584. En annan samling man 
har i säkert förvar är en föreningssamling som innehåller en del skrifter. På 
folkbiblioteket finns det möjligheter att ta del av äldre exempel på isländsk litteratur 
som man bevarar på ett säkert sätt. I den här samlingen finns ett äldre exempel på 
Heimskringla. 
De äldre samlingarna omfattar även det äldre stifts och läroverksbibliotekets äldre 
litteratur och rariteter. Den perioden som litteraturen är ifrån är 1500-1794. 
 
Samlingarna som bibliotek B har i magasinet är ungefär 100 år gamla, men man har 
enstaka exempel som är äldre än denna tidsperiod. 
En speciell samling av stor betydelse är den personsamling som innehåller en hel del 
äldre böcker om religion samt olika exempel på biografier. I samlingen förvaras även en 
del äldre litteratur och skrifter från det närliggande landskapet. Merparten av samlingen 
är från de senaste hundra åren. 
 
I folkbibliotek C har man olika exempel på samlingar som härstammar huvudsakligen 
ifrån de senaste 100 åren, men det finns också exempel på rariteter ifrån 1600-talet.  
Rariteterna som man bevarar samt förvarar på bästa sätt är både privatsamlingar och 
donationer. Samlingarna består inte bara av litteratur utan man har även äldre kartor på 
mikrofilm, kassetter med musik ifrån bygden samt VHS kassetter med musik av lokal 
anknytning. 
I folkbibliotekets kassavalv har man en del manuskript av stort kulturhistoriskt värde. 

6.3.2 Syfte och bevarande: 
 
Syftet och bevarandet av de olika äldre samlingarna är två områden som respektive 
bibliotek ser som betydelsefullt att arbeta med som en huvudfokusering i sitt arbete. 
Man kan se att det finns gemensamma ståndpunkter hos alla tre biblioteken i min studie 
när det berör de här ämnena. 
 
De båda bibliotekarierna på bibliotek A lyfter fram att det finns ett flertal olika skäl som 
gör att äldre samlingar har ett stort värde på folkbiblioteket. Den första aspekten är att 
de är av stor betydelse för den svenska kulturhistorien. Ett annat viktigt område som 
samlingarna visar upp olika exempel på är kända/okända personers historik men också 
släkters historiska betydelse för landskapet.  
Man behöver även se till att bevara de äldre nedtecknade noteringarna som finns 
tillgängliga i en del av de äldre samlingarna. 
Ett syfte som gör de äldre samlingarna värdefulla är det nationella och regionala intresse 
som forskare har av inventarierna. 
 
På bibliotek B har man en liten lokalsamling vilken man är noga med att förvara och 
vårda. Ett problem som försvårar det syfte man har att bevara sina samlingar är att man 
inte längre får några regionala pengar för det här behovet. 
Man anser på biblioteket att samlingarna är till för de som bor i landskapet, och tycker 
det är positivt att en del låntagare vill låna hem de äldre rariteterna genom fjärrlån. 
En samling som man ser som ytterst värdefull att vårda och bevara är den speciella 
personsamlingen. 
Bibliotekariens företrädare arbetade på ett ambitiöst sett med att bevara de äldre 
samlingarna samt att vårda de äldre småskrifterna som hör till de här. 
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Den äldre lokalsamlingen på folkbibliotek C är värdefull att bevara av flera olika skäl. 
Ett skäl är att den har stort värde för släkt och hembygdsforskare. Man har även som 
syfte att försöka ha en så levande lokalsamling på bästa möjliga sätt man kan. 
Vid en del tillfällen under året får man privata donationer med litteratur som beskriver 
bygden och landskapet. 
Folkbiblioteket får en hel del frågor ifrån övriga Sverige om fjärrlån ur samlingen.  
 
Man brukar då hjälpa till med scannade kopior av originalen eller låta personen ta del av 
verket i landskapsrummet. Referensfrågorna kan även komma ifrån USA och beröra 
hembygdsforskning/släktforskning. För att underlätta för olika forskare lånar man in 
material ifrån andra bibliotek vid behov. 

6.3.3 Metoder och strategier för bevarande 
 
De tre olika folkbiblioteken anser att det är viktigt att ha de olika säkerhetsaspekterna i 
åtanke när det gäller deras äldre samlingar. Vidare har respektive folkbibliotek olika 
önskemål om bland annat utökad digitalisering som man skulle vilja uppfylla om det 
fanns tillgängliga ekonomiska resurser. 
 
Stadsbibliotek A har ett flertal metoder och strategier för hur man arbetar med att 
bevara sina äldre samlingar. För att bevara de äldre samlingarna har man valt att placera 
de äldre samlingarna i ett rum med dubbla lås. Dubbla lås innebär att de mest 
värdefullaste rariteterna är placerade i en lokal innanför magasinet.  
En annan säkerhetsaspekt som man har på biblioteket är att man har en restriktiv 
utlåningspolitik och hela tiden försöker hålla de äldre rariteterna samlade. 
Miljön där samlingarna förvaras har speciella luftfuktare som skyddar det äldre 
materialet mot slitage/ förstörelse. I lokalen är det alltid samma temperatur för att 
skydda det äldre lädret samt förhindra uttorkning. 
När det gäller katastrofhantering finns det en speciell plan som berör bibliotekshuset, 
men det finns inte någon katastrofplan för själva lokalen. 
 
Det finns en hel del problem med att bevara de äldre samlingarna man har i 
stadsbiblioteket. En av de här riskerna är mögelrisken på sommaren, eftersom 
luftfuktigheten är högre under denna årstid.  
 
En strategi man har på stadsbiblioteket är att man inte lånar ut den litteraturen som är 
före år 1800 till låntagarna. Litteraturen som är skriven efter 1800 får låntagarna låna 
och det här bedöms som positivt för forskarnas tillgänglighet. En nackdel med 
utlåningen av den äldre litteraturen är riskerna för stöld och slitage. 
 
Stadsbiblioteket berör på den nationella nivån Kungliga Bibliotekets utredning KB- Ett 
nav i kunskapssamhället. Bibliotekarierna skulle vilja att de önskemål som lyfts fram i 
utredningen genomförs på det nationella samt lokala planet. Det som de särskilt lyfter 
fram som något som borde återinföras är det Nationella Bevarandesekretariatet.  
Båda två som jag intervjuade berör hur viktigt det är med ett tydligt ansvar och vision 
för hur äldre samlingar bör bevaras, skyddas och tillgängliggöras. 
En betydelsefull inventering som de lyfter fram är det kulturarvsarbete som Björn Dal 
genomförde i början på 1990-talet om vilka äldre samlingar som biblioteken förvarar i 
Sverige. 
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Genom att det blir ett tydligare ansvarstagande skapas det en utökad form av trygghet 
som är positiv för stadsbiblioteken. 
Inom en snar framtid kommer Kungliga biblioteket få ett större ansvar för både äldre 
och moderna samlingar på folk/stadsbibliotek. Idag har kulturrådet ett stort ansvar för 
den äldre litteraturen. 
 
För säkerhetsaspekterna är det viktigt att man har tillräckligt med resurser för att kunna 
ta hand om samlingarna, men en nackdel är att det är ekonomiskt kostsamt att hantera 
respektive ta hand om äldre samlingar. 
En önskan som båda bibliotekarierna har för att utveckla bevarandet av de äldre 
samlingarna i framtiden är en ökad form av digitalisering. Man har utfört en del arbeten 
med att digitalisera på CD-rom, men precis som säkerhetsaspekterna är det dyrbart att 
genomföra det här. Man har en önskedröm att bygga upp en hemsida för att kunna 
presentera olika exempel på de äldre samlingarna genom den här möjligheten. 
 
När det gäller bibliotekarieutbildningarna har båda två ett flertal förslag på vad som 
behöver lyftas fram mer för de kommande bibliotekariernas kunskaper. Den första 
visionen berör en ökad satsning på bokhistoria samt mer utbildning i hur man skall 
hantera äldre samlingar.  
En annan aspekt som de anser behöver komma fram mer i ljuset är ett mer omfattande 
Arkiv-Bibliotek.-Museum samarbete. Det vill säga förkortat ABM i fokus. 
 
När det gäller de metoder och strategier folkbibliotek B har för att vårda sina samlingar 
är den äldre litteraturen som man förvarar placerad i bibliotekets huvudmagasin. 
Samlingarna är inte förvarade på några speciella sätt utan de är placerade ibland det 
övriga äldre materialet som förvaras i magasinet. 
Biblioteket har inga katastrofplaner för vare sig byggnaden eller de äldre rariterna. En 
del av de äldre omslagen samt tidningsläggen har blivit torra och otympliga under årens 
lopp. Det här har påverkat tillgängligheten till dem här objekten. 
En positiv aspekt vad gäller bevarande av samlingarna är att i samma byggnad som 
biblioteket ligger kommunarkivet. Tack vare det här har man under åren utvecklat ett 
fint samarbete som berör olika ämnen och rådgivning. 
Regionbiblioteket är ett litet bibliotek med små möjligheter att vårda och bevara sina 
samlingar. Det som påverkar det här är dels de ekonomiska resurserna samt 
personalresurserna. En önskan skulle vara att Kungliga biblioteket tog ett större ansvar 
för att hjälpa de små biblioteken att bevara och vårda sina äldre samlingar på grund av 
en saknad av tillräckliga resurser. 
 
Man skulle gärna visa upp mer av de olika samlingarna om det fanns tillräckligt med 
resurser. Ibland ordnar man olika utställningar tillsammans med kommunarkivet eller 
visar upp exempel på de äldre rariteterna som man förvarar. En vision är att kunna visa 
upp mer material via den digitala vägen. Det man brukar visa upp för besökarna är olika 
exempel på omslag samt speciellt utformade äldre tryck. 
 
Under det område som berör utbildningen både internt samt externt anser bibliotekarien 
att det inte är nödvändligt att hela personalen har en utbildning som berör vården av 
äldre samlingar. De som behöver kunskapen allra mest är den personalen som oftast har 
hand om de äldre samlingarna. För att lära ut kunskaperna till den yngre personalen 
skulle den äldre personalen kunna lära ut det här till de som visar upp det största 
intresset. 
 



25 
 

Folkbibliotek C:s  samling med litteratur som skildrar landskapet är placerat i ett låst 
rum, där de olika rariteterna vart och ett av dem har ett eget stöldskydd. Det är inte 
tillåtet att låna hem litteraturen i landskapsrummet, orsakerna är risken för slitage samt 
förslitning. 
I ett kassavalv på folkbiblioteket förvarar man äldre manuskript och ett speciellt 
värdefullt register för bygden. 
Valvet har en anpassad ventilation som skyddar rariteterna samt är det brandsäkert. 
Folkbiblioteket har ingen speciell katastrofplan utan det viktigaste vid en brand är att få 
ut låntagarna. 
 
Man har som mål att göra samlingarna tillgängliga för låntagare samt besökare, men de 
äldsta samlingarna i landskapsrummet är placerade i ett låst skåp. Det är en balansgång 
mellan hur mycket av samlingarna som ska vara tillgängligt eller ej. En förhoppning 
som man har är att kunna digitalisera en del material och göra det tillgängligt via datorn. 
 
I biblioteksplanen framgår på ett övergripande sätt att landskapets äldre litterära 
samlingar ska skyddas. 
 
Bibliotekarien skulle helst vilja att man inledde ett bakgrundsarbete innan man 
beslutade om en nationell bevarandepolicy, med att inventera vad det finns för 
samlingar med äldre litteratur.  Det man kan nämna gällande samlingar med äldre 
litteratur är att de inte bara finns i bibliotekets ägo utan även kyrkor, folkets hus, skolor 
har äldre rariteter som till stor del inte är inventerade. 
 
När det gäller visionerna med digitalisering finns det en del aspekter som är negativa. 
Det kräver en hel del personal, ekonomiska aspekter slutligen är det tidskrävande. 
 
Man skulle önska att det fanns en plats där man kunde lämna in äldre skinnband, men 
även det är en kostnadsfråga beroende på att det kräver hjälp av konservatorer. 
 
I framtiden har man en vision om ett mer utvecklat ABM samarbete, bibliotekarien tror 
att det här samarbetet bara är i sin början, och kommer att leda till många betydelsefulla 
insatser av stort värde. I staden där biblioteket är placerat tillhör nu Stadsarkivet 
Kulturnämnden. En hel del arkiv på ett museum i staden samt på Stadsarkivet blir för 
närvarande digitaliserade genom prenumerationstjänster Arkiv Digital. 
Ett exempel på digitaliseringsprojekt som har genomförts på Stadsarkivet är att man har 
gjort en stor del av sin bildsamling tillgänglig på hemsidan. 
Under ombyggandet på folkbiblioteket samarbetade man med Stadsarkivet genom att 
man placerade de mest värdefulla rariteterna hos dem. 
 
När det gäller kunskaperna om området tar det en hel del tid att känna till fakta om 
lokalsamlingen, och det gäller både att läsa in sig på olika ämnen samt ha kunskaper om 
olika områden i landskapet. Vidare krävs det en hel del kunskaper om hur man skall 
ordna och katalogisera materialet. 

6.3.4 Lagstiftning 
 
Lagstiftningen är ett område som folkbibliotek A och C har en del förslag på hur den 
kan utvecklas under de kommande åren. De båda lagarna Bibliotekslagen och 
Kulturminneslagen skulle enligt de här biblioteken kunna få en större betydelse inom 
biblioteksområdet på flera olika sätt. 
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En aspekt som de båda bibliotekarierna på stadsbibliotek A berörde var en önskan  
och målsättning att bibliotekslagen uppdateras så att det blir ett förtydligande av hur 
stadsbiblioteken ska tillgängliggöra och bevara äldre samlingar. Bibliotekarierna 
beskriver att det för närvarande inte finns några planer att uppdatera och förnya 
bibliotekslagen. 
En annan aspekt som berör lagstiftningen är att de båda bibliotekarierna har en 
målsättning om att äldre böcker får ett lagstadgad skydd som andra exempel på 
kulturarvsinventarier har i kulturminneslagen. 
 
Bibliotekarien på folkbibliotek B hade inte några förslag på hur lagstiftningen behöver 
utvecklas. 
 
Ett alternativ bibliotekarien på folkbibliotek C berörde var att man kunde utveckla 
fornminneslagen så att den inkluderar äldre böcker/samlingar. På den nationella nivån 
är det även viktigt att först och främst göra en inventering av de äldre samlingar som 
finns på kyrkor, skolor, folkets hus med mera innan man utvecklar lagstiftningen. 

6.3.5 Användning och tillgängliggörande 
 
På respektive folkbibliotek ser man det som betydelsefullt att tillgängliggöra de olika 
äldre samlingarna i båda utställningar samt som hjälp för olika elever i skolarbeten. De 
olika biblioteken A och C berör även vad ett tillgängliggörande av de olika samlingarna 
kan få för konsekvenser för de här båda biblioteken. Dessutom visar olika åldersgrupper 
upp ett intresse för samlingarna på respektive bibliotek. 
 
Det finns ingen speciell skillnad mellan olika åldersgruppers intresse på folkbibliotek A, 
men det som är positivt är att skolelever i både högstadiet och gymnasiet brukar 
använda de äldre samlingarna för olika skolarbeten. 
För att tillgängliggöra de olika samlingarna har man på det elektroniska planet valt att 
digitalisera en del äldre material på CD-rom. Under åren har man utfört en del visningar 
samt olika föreläsningar för den intresserade allmänheten. En dag på året som varit 
mycket populär bland allmänheten är den årliga Kulturarvsdagen som brukar äga rum 
på stadsbiblioteken i hela Sverige samma dag. 
 
Det finns en del problem med tillgängliggörandet av de äldre samlingarna. Två resurser 
som berörs på olika sätt är dels personalresurserna samt de ekonomiska resurserna. 
Några andra nackdelar som man kan råka ut för är olika former av slitage samt riskerna 
för olika stölder. 
 
Folkbibliotek B har en lokalsamling som intresserar ett flertal olika användargrupper. 
Det är en del högstadieelever som brukar använda de olika samlingarna med rariteter  
för olika skolarbeten, men de som har det största intresset av det här materialet är de 
äldre besökarna. 
Man brukar berätta för olika grupper som besöker biblioteket vad det är för äldre 
samlingar man förvarar, dessutom visar man upp olika exempel utifrån samlingarna för 
de här grupperna. 
Eftersom kommunarkivet ligger i samma lokal som biblioteket brukar man visa upp 
exempel på äldre handlingar som de förvarar. 
De äldre böckerna som biblioteket visar upp vid olika tillfällen som inte är så ofta 
brukar man placera i en glasvagn som mer ser ut som en bb-vagn ifrån sjukhuset. 
En annan grupp som ofta använder de äldre samlingarna för sina behov är olika 
släktforskare.  
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På folkbibliotek C är merparten av de som använder landskapssamlingen äldre 
släktforskare. Man har även en del besök ifrån olika mellanstadieklasser. En aspekt som 
bibliotekarien ser som viktigt inför klassbesöken är att engagera lärarna, och få de att ge 
eleverna olika skoluppgifter som en förberedelse inför studiebesöket. Ett lyckat exempel 
på förberedelser har varit att låta skolbarnen intervjua sin farmor/farfar eller 
mormor/morfar om hur det var förr i tiden. 
 
Vid studiebesöken behöver man oavsett ålder på besökarna beskriva hur 
katalogiseringen, indexeringen samt ämnesordet beskrivs i databaserna eller katalogen. 
Det är också viktigt att beskriva för klasserna hur det äldre materialet ska hanteras. För 
att underlätta hanterandet och minska slitaget har föreningen för landskapslitteraturen 
gjort en del nytryck av äldre rariteter. 
 
Genom ett ökat historieintresse på senare år genom olika Tv-program som Min 
Släktsaga och Vem tror du att du är har intresset att ta del av de äldre samlingarna ökat. 
För att minska slitaget av de äldre samlingarna har man digitaliserat en hel del. 
På senare år har man haft flera besök av olika amerikaner som vill släktforska och ta 
reda på sina rötter. En del andra personer som tycker om att utföra denna tjänst på 
folkbiblioteket är amatörforskare och doktorander. 

6.3.6 Resurser 
 
Samtliga tre folkbibliotek anser att det är viktigt att utveckla resurserna för att 
synliggöra de äldre samlingarna. Både bibliotek A och B har en del förslag på vad man 
skulle vilja förverkliga om det fanns ekonomiska medel för de här. 
 
När det berör resurserna har bibliotekarierna på stadsbibliotek A en önskan att det fanns 
mer ekonomiska resurser tillgängliga för att kunna digitalisera äldre inventarier, och 
visa upp de på en speciell hemsida. 
Man har digitaliserat en kortkatalog, men man skulle vilja digitalisera mer exempel på 
liknande kataloger om det fanns tillräckliga resurser. En nackdel med 
tillgängliggörandet på den digitala vägen är att originalobjekten blir utsatta för ett 
alltmer större tryck. För att det här skall fungera på ett smidigt sätt behövs det en hel del 
extra personalresurser. Precis som en del andra aspekter som har berörts är det en resurs 
som kostar en del ekonomi. 
 
En resurs man har arbetat en hel del med under åren är att placera ut olika utställningar i 
landskapsrummet. 
 
Man skulle gärna på bibliotek B vara mer aktiv och visa upp de äldre samlingarna om 
det fanns tillräckligt med resurser för det här behovet. Tyvärr har man inte någon 
möjlighet att åka runt i landskapet och presentera olika exempel på det man förvarar 
samt vårdar. 
 
På bibliotek C ser man det som betydelsefullt att tillgängligöra de äldre litterära 
skatterna. Under åren har man haft en del speciella utställningar i olika montrar. Ett 
tema man visade upp för några år sedan var äldre jultidningar. 
Man brukar även ha olika studiedagar där olika föreningar i staden brukar ta del av de 
olika rariteterna som man förvarar. 
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6.3.7 Säkerhetsarbete 
 
Säkerheten för samlingarna är ett område som samtliga tre folkbibliotek har valt att 
prioritera på olika sätt. 
 
För att samlingarna på stadsbibliotek A ska bevaras på ett säkert sätt är de placerade i 
ett magasin bakom dubbla lås. Det är betydelsefullt att besökarna ändå har en 
tillgänglighet till de äldre samlingarna, men för att det här ska ske på ett föredömligt sätt 
får man låna äldre böcker och läsa de i en speciell läsesal. 
 
På bibliotek B är merparten av samlingarna ifrån de senaste ett hundra åren, men man 
har några unika verk som är äldre än denna tidsperiod. Den speciella samlingen som 
man gett ett särskilt skydd är den värdefulla personsamlingen. 
 
När det gäller säkerhetsarbetet på folkbibliotek C så förvarar man de äldsta 
manuskripten i ett speciellt kassavalv som är brandsäkert samt är den äldsta litteraturen i 
landskapsrummet förvarade i ett speciellt skåp. 
Det man skulle vilja ha mer resurser till för säkerhetsarbetet är mer hjälp med att föra 
över äldre VHS kassetter till DVD. De olika filmerna med material ifrån bygderna ägs 
av Kulturkontoret. 
Biblioteket får tidningar ifrån Kungliga biblioteket på rullfilm fortfarande, men en del 
tidningar kommer numera i digital form. En tidning man skulle vilja ha digitaliserad är 
en föregångare till stadens dagstidning. Den här tidningen finns på Stadsarkivet i 
tidningslägg som lätt kan råka ut för slitage när allmänheten vill ta del av dem. En 
vägledning som hjälper biblioteket en hel del med olika säkerhetsaspekter är Kungliga 
bibliotekets skrift ”Att Bevara”.   

6.3.8 Samarbete 
 
Samtliga tre folkbibliotek lyfter fram de positiva aspekterna med att samarbeta på både 
en lokal, regional samt nationell nivå. De olika folkbiblioteken har samtliga av dem fått 
ett stort utbyte när de här initiativen har ägt rum. 
 
Det har skett en del samarbete på stadsbibliotek A både på det nationella och det lokala 
planet under ett flertal år. För några år sedan hade man olika lokalsamlingsmöten med 
olika landskapsbibliotekarier som diskuterade olika ämnen, och utbytte erfarenheter och 
gav tips vidare råd om bevarande samt tillgänglighet. 
Man har för närvarande inget samarbete med depåbiblioteket, men när man arbetar med 
gallring och bevarande har man depåbiblioteket i åtanke för eventuella behov. 
 
De äldre samlingarna ifrån stifts och läroverksbiblioteket är undantagna vid gallringen 
på biblioteket, och det beror på det kulturhistoriska värdet. 
 
Bibliotek B hade förut ett länsbibliotek som ansvarade för de olika äldre samlingarna, 
men numera är det huvudsakligen regionen som har hand om det äldre materialet. 
Regionbiblioteket får inte längre något bidrag för att bevara det äldre materialet, men 
det får ekonomiskt hjälp med att köpa in ny litteratur som beskriver landskapet. En del 
äldre böcker om landskapet köper man vid något tillfälle in från något antikvariat. 
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I den dagliga biblioteksverksamheten har man vid olika tillfällen under åren ett 
samarbete med depåbiblioteket i Umeå. Det här berör en del exempel på äldre böcker 
som man skall gallra, och innan det här sker gör man en kontroll hos depåbiblioteket om 
de saknar boken eller ej. 
 
Folkbibliotek C har en hel del samarbete både regionalt samt nationellt. På det 
nationella planet får man en del filmade tidningar ifrån Kungliga biblioteket, samt har 
man på det regionala planet ett väl utvecklat ABM samarbete. 
I de speciella donationssamlingar som biblioteket lovat att ta hand om utför man inga 
som helst gallringar. 
Ett bibliotek man samarbetar en hel del med är biblioteket i Skara, och det här arbetet 
berör hjälp med skanning ur äldre samlingar.  
På biblioteket tillåter man forskare samt besökare att ta kort med digitalkamera utan 
blixt på de sidor man är intresserade av. De här bilderna brukar ha en tydlig upplösning. 

6.4. Sammanfattning av intervjusvaren 
 
De olika respondenterna på tre olika folkbibliotek i en lite större stad, medelstor stad 
samt en liten stad besvarade en del frågor utifrån olika kategorier. Fast att de olika 
folkbiblioteken var av varierande storlek kunde man se olika exempel på 
likheter/skillnader mellan de. 
Den första likheten mellan biblioteken berör ämnet om samlingarna. På respektive 
bibliotek hade man äldre samlingar av stort kulturhistoriskt värde som man förvarade 
samt bevarade. En skillnad som fanns var att bibliotek A hade en hel del äldre litterära 
rariteter ifrån det tidigare stifts och läroverksbibliotek. 
En annan likhet var att samtliga bibliotek betonade hur viktiga de äldre samlingarna 
var ur både ett nationellt vidare regionalt perspektiv. 
Den tredje likheten berör området syfte och bevarande. Alla de tre folkbiblioteken 
hade en målsättning att bevara samt vårda sina äldre samlingar utifrån de möjligheter 
man hade resurser till. 
 
Två bibliotek som skiljde sig åt när det gäller framtida möjligheter var bibliotek B och 
C. 
Under området användning och tillgängliggörande ansåg vart och ett av 
folkbiblioteken att det här var ett prioriterat område. Man hade som mål att lyfta fram 
de äldre samlingarna för olika åldersgrupper.  
Lagstiftningen var ett område som både bibliotek A och C hade en del förslag på hur 
det kunde utvecklas i framtiden. 
När det gällde resurser försökte samtliga tre folkbibliotek utifrån sina ekonomiska samt 
personella resurser att ordna utställningar vidare tillgängliggöra sina äldre samlingar på 
olika sätt. 
 
Säkerhetsarbetet var ett område där man hade en gemensam syn på hur betydelsefullt 
det var att bevara sina kulturhistoriska samlingar för framtiden. 
Under det sista området som berörde samarbete hade alla tre folkbiblioteken ett 
nationellt samt regionalt samarbete. Två folkbibliotek som skiljde sig åt var bibliotek A 
och B som rådfrågade depåbiblioteket i Umeå vid olika tillfällen. 
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7. Allmän diskussion utifrån frågeställningarna 
  
Mitt huvudsakliga syfte med uppsatsen var att studera hur äldre samlingar bevaras och 
tillgängliggörs på ett folkbibliotek. 
I uppsatsen har det även gjorts en genomgång av hur den svenska lagstiftningen på 
området som berör äldre samlingar ser ut för närvarande.  
För att få reda på vad folkbiblioteket har för uppfattning och kunskaper på området har 
jag valt att intervjua två bibliotekarier i en medelstor stad, en bibliotekarie i en större 
stad samt en bibliotekarie som arbetar i en mindre kommun. Intervjusvaren delades upp 
i olika kategorier som berörde området. 
 
Teorin som används är Svante Beckman och Magdalena Hillströms teori om museernas 
fyra idealtyper. En bit längre ner i diskussionen kommer det beröras vilka idealtyper 
som kännetecknar vart och ett av de undersökta biblioteken. 
 

• Vad kan det finnas för olika skäl att bevara de äldre samlingarna på ett 
folkbibliotek? 

 
I min intervjuguide berörs det här området först av allt i den introduktionen som berör 
intervjusvaren utifrån olika kategorier. Vidare utgår mina två första frågeställningar 
ifrån det här området. 
Samtliga tre folkbibliotek har unika samlingar av både nationellt samt regionalt värde.  
Vad jag ser som unikt är att de olika folkbiblioteken har exempel på olika privata 
samlingar med unikt material som inte endast innehåller äldre litteratur. I de olika 
donerade samlingarna finns det exempel på äldre manuskript, skrifter samt äldre 
musikaliska tryck. Utifrån den teori som jag har valt ut för min kandidatuppsats kan 
man se att det finns en hel del överensstämmelser mellan den museala bilden som en 
skattkammare samt arkiv med folkbiblioteket. Det museala idealet synliggörs genom att 
samtliga tre folkbibliotek har samlingar med rariteter som kan sägas ha en stor unicitet 
och autenticitet. När det gäller det arkivariska idealet är de tre folkbibliotekens äldre 
samlingar exempel på en dokumentation av olika tidsperioder. Man kan även se de olika 
samlingarna som ett utmärkt verktyg för olika forskare att studera i form av 
informationsobjekt. 
 
Joakim Hansson belyser i sin artikel Folkbibliotekens förhållande till äldre bokmaterial 
en del aspekter som berör värdet på äldre litteratur och samlingar på ett folkbibliotek. 
Det han fokuserar på är den betydelse det har för ett folkbibliotek att visa upp det 
bokliga kulturarvet. Litteraturen blir genom det här placerad i det kulturella 
sammanhanget och får en betraktelse i form av en självständig konst eller hantverk. För 
värdet spelar det här stor roll eftersom man mer sätter det kulturhistoriska värdet i 
centrum, och det informationsmässiga kommer i skymundan. Biblioteken behöver enligt 
de här aspekterna fokusera mer på det kulturella arvet, och böckernas värde ur ett 
bokhistoriskt, litteratursociologiskt samt ett biblioteks och informationsvetenskapligt 
perspektiv.(Hansson 2006. Sidorna 24-26) 
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Utifrån ett samhällsperspektiv har de tre folkbibliotekens äldre lokala samlingar ett stort 
värde beroende på att de skildrar både den kulturella samt sociala utvecklingen i 
samhället.  
 
De två uppsatsförfattarna Mi Brötegård & Clas Karlsson berör en del exempel på övriga 
inventarier i bibliotekens samlingar. I läroverkens bibliotek kunde samlingarna förutom 
böcker innefatta dagstidningar, vetenskapliga tidsskrifter, musikalier, kartor, men det 
var även en hel del material som tillhörde olika specialsamlingar. De här samlingarna 
tilldelades också en del friexemplar som omfattade offentligt och akademiskt tryck. I de 
här samlingarna med vetenskapligt tryck omfattar det olika skriftserier från olika 
akademier, medan de offentliga friexemplaren berör exempel på 
riksdagstryck.(Brötegård & Karlsson 2004. Sidan 19) 
 
Den andra frågan som jag har valt att fokusera på är: 
 

• Hur skulle det gå att utveckla de olika resurserna om bevarande av äldre 
samlingar på ett folkbibliotek? 

 
Under området metoder och strategier för bevarande i min intervjumanual har jag med 
ett flertal olika frågor som tar upp det här. De tre folkbiblioteken anser att ABM (Arkiv-
Bibliotek-Museum) samarbetet kommer få en allt större betydelse i samhället. För 
respektive folkbibliotek har utbytet av kunskaper med arkivet samt museet bidragit till 
rådgivning och kunskapsutbyte om hur man ska vårda/bevara samlingarna på bästa 
möjliga sätt. Bibliotek A och Bibliotek C betonade hur betydelsefullt det är att 
genomföra en inventering av de äldre boksamlingarna i Sverige innan man genomför en 
förändrad lagstiftning. De olika bibliotekarierna berörde det arbete som Björn Dal 
utförde i början på 1990-talet samt utredningen KB- Ett nav i kunskapssamhället. 
Man kan se att bevarandet av de äldre samlingarna berör både museets ideal som arkiv, 
skattkammare samt folkhögskolan. I ett ABM samarbete lyfter man fram det som gör 
vart och ett av de här tre institutionerna unika, och har som målsättning att det ska nå 
fram till en gemensam målsättning. 
I den tidigare forskningen berörs resurserna för bevarandet av samlingarna i Svensk 
Biblioteksförenings rapport Det bokliga kulturarvet- till pappersinsamlingen. De 
beskriver att en av de första åtgärderna som man kan utveckla är att utföra fler 
inventeringar av det äldre materialet på ett folkbibliotek. Genom inventeringarna lyfts 
okända handlingar fram i ljuset, och det blir ett ökat medvetande om vad 
bevarandebehovet kräver för ytterligare åtgärder.  
Den andra resursen som behöver utvecklas ytterligare är att komplettera inventeringarna 
med olika förteckningar och kataloger. I katalogerna är det betydelsefullt att förutom 
bilder på objekten ha med handlingarnas proveniens. 
När det gäller den tredje åtgärden berör det området digitalisering. Genom en ökad 
digitalisering bidrar man till att de värdefulla samlingarna blir mer tillgängliga samt 
utsätts för betydligt mindre slitage.(Det bokliga kulturarvet-till pappersinsamlingen 
2009. Sidan 13)  
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I magisteruppsatsen ABM: En studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer 
berör författaren Anna-Lena Johansson samarbetet mellan de tre olika institutionerna. 
De fördelar med samarbetet som biblioteken lyfter fram i hennes uppsats är att det fanns 
olika exempel på liknelser mellan de tre olika institutionerna som bidrog till en 
förening. Två exempel på liknelser var att användaren fick den huvudsakliga 
fokuseringen samt att samarbetet bidrog till ett stort utbyte bland personalen. Några 
nackdelar som hennes undersökta bibliotekarier berörde var skillnaderna i professioner 
och de olika organisationsstrukturerna.(Johansson 2003. Sidan 41) 
 
De två uppsatsförfattarna berörde även att det fanns olika skillnader i uppfattningarna 
hos institutionerna när det gällde samarbetet över institutionsgränserna. För arkiven och 
museerna inriktade man mer på personalen och vad som var deras yrkesgruppers 
speciella egenarter. Bibliotekarierna hade istället en positiv syn av öppenhet och 
flexibilitet. En av orsakerna till det här var att arkivarierna oftast specialiserar sig på en 
specifik typ av material.(Ibid. Sidan 42) 
 
Bibliotekarieutbildningen hade bibliotek A en del förslag på hur den kunde utvecklas 
för kommande yngre generationer bibliotekarier. Det som de båda bibliotekarierna lyfte 
fram var att ha mer föreläsningar om äldre bokhistoria samt att man lärde ut hur äldre 
samlingar skall hanteras.  
I Det bokliga kulturarvet- till pappersinsamlingen berörs hur betydelsefullt det är med 
utbildning och kompetensutveckling. Det är ett stort antal bibliotekarier med kunskaper 
om äldre rariteter som går i pension under de närmaste åren. För att säkra upp 
kunskaperna kommer kulturarvets betydelse få en större roll i biblioteksutbildningen.  
Genom att man fokuserar på det kulturhistoriska värde som samlingarna har bidrar man 
till vinster genom dels utökad forskning och en ökad medvetenhet om samlingarnas 
betydelse.(Det bokliga kulturarvet 2009. Sidan 14) 
 
På bibliotek B tog bibliotekarien under utbildningsaspekterna upp om alla i personalen 
skulle ha kunskaper i hur man hanterar äldre samlingar. De som bibliotekarien tyckte 
skulle ha de här kunskaperna i första hand var den personal som huvudsakligen arbetade 
med samlingarna. Det man skulle kunna utveckla under det här området är att de äldre 
bibliotekarierna får en roll som en mentor, och lära ut samt låta yngre bibliotekarier vara 
med under arbetet med att vårda/förvara samlingarna. 
 
Camilla Hertil Lindelöw & Sara Parmhed berör i sin magisteruppsats 
Tillgängliggörande och bevarande av raritetssamlingar: En diskursanalys av 
uppfattningar hos ledande företrädare vid Stockholm och Uppsala universitetsbibliotek 
även de en del som berör det här området. 
Ett område som de ser som väsentligt att lyfta fram är kunskapsnivån hos personalen. 
Det är väsentligt att personalen har kunskaper om de äldre samlingarna för att ha 
möjligheter att tillgängliggöra de för bibliotekets besökare. Ett problem med 
kunskapsnivån är att en del av bibliotekarierna har som huvudsakliga arbetsuppgifter att 
dagligen arbeta med de äldre samlingarna, medan en del bibliotekarier och övrig 
personal endast arbetar med samlingarna vid olika tillfällen då och då. 
Det finns två närliggande områden som berör personalens kunskaper. Det första berör 
bibliotekets katalogisatörer samt den lånepersonal som arbetar på biblioteket. För de här 
två yrkesgrupperna är det viktigt att ha en utbildning i hur man skall hantera äldre och 
värdefulla samlingar på ett ordentligt sätt. (Lindelöw Hertil & Parmhed 2006. Sidan 38) 
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Lagstiftningen hade bibliotek A och bibliotek C ett förslag på hur den kunde förändras i 
framtiden. Bibliotekarierna ansåg att Kulturminneslagen även borde kunna omfatta 
äldre litteratur och samlingar. De äldre samlingarna på olika folkbibliotek kan precis 
som fornminnen och äldre möbler vara exempel på kulturarvsinventarier som har ett 
stort kulturhistoriskt värde i samhället. 
 
Under den tredje frågan i min kandidatuppsats berör jag följande område: 
 

• Hur ser de tre olika folkbiblioteken på användningen och tillgängliggörandet av 
äldre samlingar? 

 
I min intervjuguide berörs den frågeställningen under områdena 
användning/tillgängliggörande, resurser, samt under området säkerhetsarbete. 
 
Ur ett samhällsperspektiv är det väldigt positivt att det finns ett stort intresse för de äldre 
samlingarna hos flera olika generationer. På de olika folkbiblioteken är det äldre 
släktforskare samt yngre skolklasser som brukar använda de olika lokala samlingarna 
för sina behov. Bibliotekarien på folkbibliotek C lyfte fram att det är viktigt att lärarna 
är engagerade när de besöker biblioteket med skolklasserna. Det som lärarna kan göra 
enligt bibliotekarien är att ge eleverna olika skoluppgifter som de kan lösa med hjälp av 
samlingarna. Den här bibliotekarien lyfte även fram att det är viktigt vid de olika 
studiebesöken avsett ålder på besökarna att ha med en praktisk beskrivning av hur 
katalogiseringen, indexeringen samt ämnesordet beskrivs i databaserna eller katalogen. 
 
När det gäller tillgängliggörandet av de äldre samlingarna brukar samtliga folkbibliotek 
visa upp för besökarna olika exempel på vad som finns i samlingarna utifrån olika 
teman. Både bibliotek A och C har under åren digitaliserat en del äldre material under 
åren för att minska risken för slitage. Bibliotek A tog även upp en del negativa aspekter 
med tillgängliggörande och det beror på risken för olika stölder samt 
personalkostnaderna. 
De två första folkbiblioteken skulle vilja att det fanns mer ekonomiska medel 
tillgängliga för att kunna tillgängliggöra samt digitalisera äldre kortkataloger/rariteter 
som man kan visa upp på en hemsida. En nackdel som bibliotek A ser med 
digitaliserandet av samlingarna är att det blir ett allt större tryck att ta del av 
originalobjektet.  
 
De två uppsatsförfattarna Camilla Hertil Lindelöw & Sara Parmheds berör i sin 
magisteruppsats Tillgängliggörande och bevarande av raritetssamlingar: En 
diskursanalys av uppfattningar hos ledande företrädare vid Stockholm och Uppsala 
Universitetsbibliotek. ett flertal aspekter som tar upp det här området. Digitalisering är 
ett område som kommer få en allt större betydelse i framtiden. Ett område man 
oundvikligen kommer ifrån vid digitalisering är ekonomiska aspekter. För biblioteket 
blir det kostsamt att digitalisera böcker samt att bygga upp en speciell hemsida som 
visar upp och presenterar de olika raritetssamlingarna.( Lindelöw Hertil & Parmhed 
2006. Sidan 32) 
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En annan resurs som de berör är att folkbiblioteket kan ordna olika utställningar av sina 
samlingar. De positiva aspekterna som utställningarna bidrar med är dels att man bidrar 
till att marknadsföra biblioteket utåt samt att fler invånare i kommunen blir medvetna 
om samlingarna på biblioteket. Genom att visa upp samlingarna får allmänheten nya 
kunskaper om svunna tider. 
De berör vidare att utställningarna inte bara behöver vara fysiska utan vara tillgängliga 
på en speciell hemsida som en tillfällig utställning. Raritetssamlingarna blir genom det 
här en form av virtuella samlingar.(Ibid. Sidan 35) 
 
Ellinor Petersen berör i sin masteruppsats Talar Samlingarna: Hur bibliotekarier lär sig 
sina samlingar vid nationalbiblioteken att digitaliseringen har bidragit till både fördelar 
och nackdelar på nationalbiblioteken. Den fördelen som digitaliseringen har lett till är 
att forskaren kan göra en kontroll om man behöver beställa fram originaldokumentet 
eller om det räcker med den digitala kopian. Forskare som använder de äldre 
samlingarna kommer fortsätta att använda originalobjekten i magasinet, men tack vare 
digitaliseringen kommer det här behovet inte längre bli lika stort som tidigare för en del 
andra forskare. En nackdel som Helsingfors nationalbibliotek tar upp är att man har 
exempel på samlingar som inte blivit katalogiserade. Innan digitaliserandet av 
samlingarna blir genomfört behövs det skapas en form av metadata och en speciell 
katalogpost. Ett exempel på samlingar som skapar problem är småtryckssamlingen som 
man har ordnat utifrån ett speciellt system. Det blir då betydelsefullt att förstå just det 
systemet och hitta det man söker efter. 
(Petersen 2010. Sidan 55-56) 
 
I samma masteruppsats berör även hon det praktiska arbetet med att förstå själva 
forskningsprocessen. Det är betydelsefullt i första hand att bibliotekarien har kunskaper 
om hela forskningsprocessen, och kan instruera forskaren. Genom att bibliotekarien har 
en gedigen forskarutbildning blir det enklare att leda forskaren fram via den rätta vägen. 
Under processen med att gå igenom katalogen och databaserna för besökaren får 
bibliotekarien mer en roll som en form av mentor.(Ibid. Sidan 64) 
 
En uppsats som berör olika aspekter berörande digitalisering är Varför Digitalisera: En 
studie av tillkomsten av Kungl. Bibliotekets digitaliserade samlingar skriven av Catrin 
Persson och Annevie Tångemar. Det som framkommer när det gäller digitalisering av 
olika objekt är att Kungliga biblioteket försöker digitalisera hela samlingar som 
innehåller olika exempel på bildobjekt. Det som digitaliseras kan även beröra en del 
specifika teman. Man har valt ut olika exempel på objekt som varit i ett dåligt skick, och 
som är i ett tillstånd där objektet inte är lämpligt att tas fram ur magasinet. Dessutom 
har man valt att digitalisera exempel på bildobjekt som ofta efterfrågas.(Persson & 
Tångemar 2006. Sidan 57) 
 
Det som de båda uppsatsförfattarna även berör är att man väljer ut de olika objekten 
beroende av vad själva syftet är med digitaliseringsarbetet. Ett av syftena kan vara att 
man vill bevara ett exempel på en samling, och då är det framförallt bevarandeaspekten 
som är det viktigaste. Objektets kondition och tillstånd spelar i det här fallet en stor roll. 
Ibland kan det bli problem berörande tillgängligheten och bevarandet. När ett objekt 
används för många gånger blir det efter tag nött, men det som sker vid bevarandet kan 
vara att tillgången blir begränsad och tillhandahållandet blir hämmat. Tack vare 
digitaliseringen av ett objekt förenar man både tillhandahållande och bevarande(Ibid. 
Sidan 59) 
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Säkerhetsarbetet har efter bibliotekstjuvens härjningar på Kungliga biblioteket blivit allt 
mer nödvändligt att ta hänsyn till och beakta. Både folkbibliotek A och C har speciella 
läsesalar där forskare och låntagare kan ta del av de äldre landskapssamlingarna. De 
båda folkbiblioteken förvarar sina äldsta samlingar i kassavalv som är brandsäkrade. 
Det var brandsäkra kassavalv som räddade en hel del äldre samlingar på Linköpings 
Stadsbibliotek under den stora branden 1997. När det gäller säkerhetsarbetet blir det en 
krock mellan tillgänglighet samt bevarande. Det är både en fördel med olika TV 
program som ökar kunskaperna om historia/släktforskning, men nackdelen är att de 
äldre samlingarna blir mer slitna på grund av att allt fler vill ta del av dem.  
 
När det gäller de olika idealen kan man se att tillgängliggörandet och användningen av 
samlingarna kan sammankopplas med museernas ideal som arkiv, skattkammare samt 
folkbildning. Precis som på ett museum bidrar olika utställningar och visningar av de 
äldre samlingarna till att medborgarna får en ny kunskapsbild av staden/landskapets 
sociala, historiska och kulturella betydelse.  
 
Den fjärde och sista frågan i kandidatuppsatsen berör: 
 

• Vad kan man se för gemensamma nämnare och skilda mål för de olika 
biblioteken när det gäller de olika områdena som berör äldre samlingar? 

 
Det som jag kan urskilja efter de olika intervjuerna på olika folkbibliotek är att det inte 
finns så stora skillnader när det berör de olika aspekterna som behandlar äldre 
samlingar. Samtliga folkbibliotek bevarar unika samlingar av både nationellt och 
regionalt intresse. En skillnad är att bibliotek A är det enda biblioteket av de tre 
undersökta som har en hel del äldre samlingar ifrån sin tid som Stifts och 
Läroverksbibliotek. De här samlingarna är ifrån 1500-1600-talet. 
Samtliga tre undersökta folkbibliotek hade liknande tankar berörande flertalet av de 
olika ämnena, och lyfte fram hur viktigt det är att tillgängliggöra och visa upp exempel 
ur samlingarna för bygdens innevånare. 
Det är en aspekt som skiljer bibliotek B ifrån de övriga. I samma lokal som biblioteket 
finns Stadsarkivet placerat. Det här bidrar till ett positivt utbyte av kunskaper och 
erfarenheter. Bibliotekarien på bibliotek C hade ett önskemål om en större närhet till 
stadens arkiv. 
 
Ett av områdena som det fanns stora överensstämmelser om var betydelsen av olika 
former av samarbeten. Samtliga tre folkbibliotek hade ett samarbete med Kungliga 
biblioteket i olika frågor som berörde förvaring och bevarande. Det fanns även en hel 
del regionalt samarbete hos respektive folkbibliotek. Två folkbibliotek som skiljde sig 
åt under området samarbete var biblioteken A och B . Den främsta orsaken till det här 
var att man hade ett samarbete med Depåbiblioteket i Umeå. I det vardagliga arbetet 
hade man depåbiblioteket i tankarna när man utförde gallring bland den äldre 
litteraturen. I en del fall hade man kontakt med depåbiblioteket om någon speciell bok 
skulle gallras eller skickas till biblioteket för förvaring. 
Samarbetena på de olika nivåerna var en betydelsefull del av arbetsprocessen, och 
bidrog till en hel del kontakter och olika former av utbyten samt erfarenheter. 
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7.1 Folkbibliotekens relation till idealtyperna 
 
Utifrån mina intervjuer med fyra olika bibliotekarier kan man utifrån svaren ifrån 
respondenterna se att det går att jämföra hur biblioteken passar in i de fyra idealtyperna. 
De olika folkbiblioteken kommer att presenteras var för sig. 
 
Folkbibliotek A: 
 
När det gäller det första biblioteket finns det en hel del i svaren som passar väl in i det 
teoretiska perspektivet. 
 
Utifrån det första idealet som berör skattkammaren stämmer beskrivningen in på det här 
biblioteket. Bibliotekets äldsta samlingar är ifrån stift och läroverksbiblioteket, och kan 
relateras till 1600-talet. Med tanke på den här tidsaspekten finns det en koppling till det 
som berättigar museet i form av autenticitet, unicitet samt rariteter. 
En hel del av folkbibliotekets rariteter är placerat i en särskild läsesal där litteraturen får 
läsas på plats, och inte bli utlånat. 
 
I det andra idealet som berör arkivet går det att hitta gemensamma nämnare som passar 
in i den museala bilden som idealtyp. Det första som kan relateras till det här är att man 
är noggrann att dokumentera olika perioder i landskapets historia, och det här blir 
synliggjort dels i den tidsskrift som behandlar landskapets kultur samt vid olika 
kulturella evenemang under åren. 
Man kan vidare relatera museets idealtyp som arkiv till folkbibliotekets sätt att lyfta 
fram den äldre samlingen som ett utmärkt studieobjekt för olika forskare. I 
landskapsrummet blir de äldre verken betraktade som en form av minnesbank över 
landskapets olika betydelser under århundraden. 
 
Utifrån det tredje idealet som i museivärlden har benämningen folkhögskolan kan man 
på folkbibliotek A se flera olika likheter. En tydlig likhet är att biblioteket ofta lyfter 
fram rollen som en folkbildare, och det här kan ske i form av olika föreläsningar. 
Ett annat exempel som berör rollen som folkhögskola är att biblioteket brukar ordna 
olika utställningar utifrån olika teman med hjälp av de äldre samlingarna. 
 
Slutligen kan man se en likhet som överensstämmer med museets idealtyp teatern. Den 
likheten som finns är att folkbiblioteket har valt att placera en del av de äldre 
samlingarna i ett speciellt landskapsrum. 
 
Folkbibliotek B 
 
Det går att urskilja en del likheter med museets idealtyper utifrån respondentens svar på 
frågeställningarna. 
 
Man kan under den första idealtypen som berör skattkammaren lyfta fram en del 
likheter även på det här biblioteket. Den första överensstämmelsen är att det finns äldre 
samlingar som är rariteter och kan definieras med en form av unicitet samt autenticitet. 
En annan likhet är att föremålen i samlingarna har ett stort värde beroende på att en stor 
del av samlingen kan relateras till de senaste 100 åren. Det finns en form av unikhet 
med samlingarna genom att en del av rariteterna är ifrån 1600-talet. 
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När det gäller museets idealtyp arkivet kan man se ett flertal överensstämmelser på 
folkbiblioteket. De olika samlingarna brukar användas flitigt av släktforskare som vill 
ha reda på familjens/släktens bakgrund. En annan likhet som det går att urskilja är att de 
äldre samlingarna har ett stort värde genom att de representerar olika perioder i 
landskapets historia. 
 
Det finns vidare en del likheter med idealtypen folkhögskolan. Man kan se en likhet 
genom att folkbiblioteket brukar ordna olika utställningar och lyfta fram olika 
intressanta kunskaper som de äldre samlingarna har att förmedla. En annan likhet som 
man kan lyfta fram är att folkbildningsperspektivet är betydelsefullt på folkbiblioteket. 
Det här sker dels genom att olika skolklasser använder samlingarna i olika skolarbeten 
samt att man berättar om samlingarna för olika grupper som kommer till biblioteket på 
studiebesök. 
 
Under den fjärde idealtypen som har benämningen teatern kan man på folkbiblioteket 
finna ett exempel som passar väl in. På biblioteket brukar man vid flera tillfällen under 
året visa upp äldre rariteter i en glasvagn som liknar en BB vagn. 
 
Folkbibliotek C 
 
På det tredje folkbiblioteket finns det en del liknelser utifrån respondenternas svar med 
museerna olika idealtyper. 
 
Det finns först och främst en del som passar in under museets idealtyp skattkammaren. 
Man kan i folkbiblioteket äldre samlingar ta del av rariteter som har en unicitet samt 
autenticitet.  I bibliotekets landskapssamling finns det exempel på samlingar ifrån 1600-
talet. Ett annat exempel på rariteter som har ett unikt värde på biblioteket är de olika 
donationerna som man har tagit emot. Ytterligare en samling med autenticitet och stort 
värde är det äldre yrkesregister som man förvarar varsamt. 
 
Man kan vidare under den andra museala idealtypen arkivet ta upp en del exempel på 
överensstämmelser. En systematisk dokumentering av de äldre samlingarna har skett 
genom att en del äldre litteratur blivit digitaliserat samt har man överfört VHS kasseter 
som berör bygdens historia till DVD. 
Precis som på de två andra biblioteken har samlingarna ett stort värde för forskare, och 
skälet är att rariteterna behandlar viktiga skeenden i landskapets historia. 
Det som även kan relateras till den arkivariska rollen är den kunskapsbank som en del 
äldre manuskript som förvaras har. 
 
Den näst sista museala idealtypen folkhögskolan går att relatera till det här 
folkbiblioteket. Ett klart exempel som går att beröra är att olika skolklasser ofta kommer 
till biblioteket för olika skolarbeten. Det går även att dra en parallell till de olika 
guidningar av de äldre samlingarna som sker vid studiebesök, men vid de här 
studiebesöken agerar man även folkbildare genom att beskriva hur katalogiseringen, 
indexeringen och ämnesorden är organiserat. 
 
Man kan slutligen se att det finns en överensstämmelse med museets idealtyp teatern. 
Det som man kan likna med idealtypen är att de äldre landskapssamlingarna är 
placerade i ett speciellt rum. Litteraturen får användas av olika forskare och allmänhet, 
men inte utlånas.  
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8. Slutsats 
 
Det som jag kom fram till i kandidatuppsatsen var att det fanns en hel del likheter 
mellan folkbibliotekens syn på samlingarna och hur det ser ut i museivärlden. I teorin 
behandlade jag museets fyra idealtyper skattkammaren, arkivet, folkhögskolan och 
teatern. Man kunde relatera bibliotekariernas syn på de äldre samlingarna till samtliga 
fyra ideal. Genom ett mer integrerat ABM samarbete blir de tre aktörerna mer 
integrerade och kan samverka utifrån sina unika erfarenheter/kunskaper. 
 
Man kunde se på de olika folkbiblioteken att samlingarna inte endast innehöll äldre 
litteratur utan även olika exempel på andra äldre inventarier. Ett ökat skydd i 
Kulturminneslagen tror jag skulle bidra till en utökad säkerhet och skyddsbehov som 
lyfter fram samlingarnas betydande riksintresse. Man behöver även utföra noggranna 
inventeringar av vart de olika samlingarna av riksintresse finns förvarade och vad de 
innehåller.  
Den sista slutsatsen som jag ser som betydelsefullt är det stora intresset för de äldre 
samlingarna hos flera olika generationer. Genom att låta skolklasser ta del av 
samlingarna och utföra olika skoluppgifter med hjälp av de äldre rariteterna bidrar man 
till en hel del. På lång sikt kan det här leda till en kunskapsupplevelse som sprider sig 
långt upp i åldrarna för eleverna och att de till och med får ett ökat intresse för 
släktforskning. 
 
När man har gått igenom de tidigare undersökningarna kan man se att det finns en del 
ämnen som behöver beröras mera utförligt. Ett av de första ämnena som borde lyftas 
fram mer berör vilka typer av samlingar som folkbiblioteken förvarar och vilket 
kulturhistoriskt och nationellt värde som de olika inventarierna är exempel på. 
Det är även viktigt att beröra vad bibliotekslagens brist på paragrafer om hur man skall 
vårda och bevara äldre böcker samt samlingar kan få för konsekvenser på de olika 
folkbiblioteken. 
När det gäller det tredje forskningsområdet berör det olika undersökningar där man 
jämför arkivens skyddsbehov med hur folkbiblioteken förvarar respektive vårdar sina 
äldre samlingar 
Ytterligare ett ämne som skulle kunna bidra till mer forskning behandlar de skillnader 
som finns mellan utbildningarna för arkivarie samt bibliotekarie. Inom den här 
forskningen kan det vara intressant att beröra hur utbildningarna berör förvaring, klimat, 
hantering samt olika exempel på digitalisering. 
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9. Sammanfattning 
 
I min kandidatuppsats valde jag att göra en studie om hur folkbiblioteken arbetar med 
sina äldre samlingar i förhållande till nationell praxis. 
Introduktionen berörde en del om syftena och problemställningen för uppsatsen samt en 
definition av en boksamling och hur jag definierade en samling i min uppsats. 
Kapitel två i min uppsats berörde den tidigare forskningen som har genomförts på 
området. Det var både en del äldre uppsatser och artiklar som det relaterades till. I 
samma kapitel togs det upp vad de olika utredningarna och inventeringarna som till 
exempel Kungliga biblioteket har genomfört berört rörande området. 
Under metodavsnittet berördes områdena hur man gick till väga, konfidentialitet, 
forskningsetik samt var det med en utförlig genomgång av de olika analysinstrumenten 
som jag använt för studien. 
I resultatkapitlet presenterades de tre olika folkbiblioteken utförligt, men även mina 
respondenter fick en presentation. I det här kapitlet var det slutligen med 
bibliotekariernas syn på de olika frågeställningarna. Det här berörde bland annat om 
samlingarna, lagstiftning samt vilket samarbete de olika biblioteken har på en 
nationell/regional nivå. 
Diskussionsavsnittet inleddes med en sammanfattning av de olika intervjusvaren.  
I det här avsnittet berördes även svaren på mina fyra olika frågeställningar som 
behandlade de äldre samlingarna, resurser, tillgänglighet och användningen av de äldre 
samlingarna samt slutligen togs det upp vad som skiljde de tre olika biblioteken åt. I 
samma avsnitt i uppsatsen berördes den relationen som fanns mellan de tre undersökta 
folkbiblioteken och de fyra idealtyperna. 
Slutligen valde jag i mina slutsatser att beröra vad de olika samlingarna innehöll för 
olika exempel på äldre inventarier samt hur jag upplevde de olika generationernas 
intresse för de olika äldre samlingarna. 
Det som avslutade slutsatserna var en genomgång av vad den kommande forskningen 
som berörde området borde kunna fokusera mer på och analysera. 
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Bilagor: 
Intervjuguide: 
 
Intervjuguide: 
Generella frågor/syfte 
 
Syftet med intervjuerna:  Det huvudsakliga syftet med intervjuerna är att beskriva hur 
äldre boksamlingar bevaras på det lokala planet. Genom de källhänvisningarna som min 
kandidatuppsats bygger på tror jag det går att jämföra förhållandena för äldre 
boksamlingar både på en lokal och nationell nivå. I intervjuerna kommer olika frågor 
behandlas som tar upp både förvarandet av äldre boksamlingar och tillgängliggörandet 
för äldre boksamlingar.  
 
Målet med mina intervjuer: Målet med intervjuerna är att få olika svar som det går att 
dela upp i olika kategorier. I de olika kategorierna kommer det fram olika synpunkter 
som visar upp både skillnader och likheter på det lokala och nationella planet. 
Dessutom får man reda på hur ett folkbibliotek hanterar de olika aspekterna med äldre 
litterära samlingar. 
 
Intervjufrågorna: 
 
Om samlingarna 
  
 
1.  Vilka tidsepoker är representerade i era äldre samlingar, och är det några verk som 

har större betydelse än andra? 
 
Syfte och bevarande 
 
2. Vad ser du som de olika syftena för ett folkbibliotek att bevara de äldre 

samlingarna? 
 

3. Vad ser du som skäl för att de äldre samlingarna är värdefulla att bevara på 
folkbibliotek?  

 
Metoder och strategier för bevarande 
 
4. På vilka olika sätt försöker ni att bevara era äldre samlingar? 

 
5. Har ni några speciella anpassningar av miljön för era äldre samlingar? 

 
6. Har ni en katastrofplan för era äldre samlingar? 

 
7. Vad omfattar den katastrofplanen som ni har? 
 
8. Vad kan det finnas för olika problem med att bevara äldre litteratur, och kan du ge 

några exempel på det här området.? 
 

9. Har ni någon lokal bevarandepolicy för era äldre samlingar. 
 

10. Vad kan det finnas för positiva och negativa aspekter med den här policyn? 
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11. Vad skulle ni vilja se att en nationell bevarandepolicy helst skulle innehålla? 
 

12. Vad kan det finnas för positiva och negativa aspekter med de visionerna? 
 

13. Vad är dina visioner för hur era äldre samlingar bör bevaras? 
 
14. Vad kan det finnas för positiva och negativa aspekter med de visionerna? 

 
15. På vilka sätt kan man utveckla bevarandet av äldre samlingar i framtiden? 
 
16. Vad borde biblioteksutbildningen fokusera mer på samt innehålla för att föra 

kunskaperna om äldre samlingar vidare till nästa generations bibliotekarier? 
 
Lagstiftning 
 
17.  Hur kan man förstärka lagstiftningen för äldre samlingar i till exempel 

bibliotekslagen? 
 
Användning och tillgängliggörande 
 
18.  Finns det någon skillnad mellan olika åldersgruppers intresse för de olika 

samlingarna?  
 

19. På vilka olika sätt tillgängliggör ni era äldre samlingar? 
 

20.  Finns det olika problem med att tillgängliggöra äldre samlingar? 
 

21. Kan ett tillgängliggörande av äldre samlingar bidra till andra aspekter?  
 

22. Vilka är det som oftast använder era äldre samlingar? 
 
Resurser 

 
23.  Vad kan utveckla när det gäller kunskaperna och marknadsföringen om de äldre 

samlingarna? 
 
Säkerhetsarbete 

 
24. Har ni något speciellt säkerhetsarbete för era äldre samlingar? 
 
Samarbete 

 
25. Finns det något regionalt och nationellt samarbete för att bevara era äldre 

samlingar? 
 

26. Vad omfattar i så fall det här samarbetet? 
 
27. Har ni något samarbete med Sveriges depåbibliotek i Umeå?  

 
28. Hur ofta skickar ni utgallrade äldre böcker till de för bevarande? 
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