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Abstract:  Local history collections are fairly common among the Swe-

dish public libraries and these collections often contain older 

or rare material. There are no national policies concerning 

the preservation of rare books at the public libraries, and the 

librarians of public libraries may lack that knowledge.  

 

The aim of this study is to examine librarians’ attitudes to-

ward their libraries’ local history collections. We interviewed 

five librarians in the county of Västra Götaland and also 

made a small observation study of their local history collec-

tions. In order to research this we posed the following ques-

tions: 

 

 Which values of the phenomenon local history collections 

can be discerned among the examined librarians? 

 How do the examined librarians state their motives for the 

local history collection being at the library?  

 Which views do the examined librarians have on preserving 

and making the local history collection accessible?  

 

We base our analysis on the dichotomies of the cultural her-

itage ideals of Hazelius and Forsslund, presented by Annika 

Alzén. To determine what values the librarians have we 

created three dimensions to sort the librarians' responses in. 

In our study we found that all the librarians seemed to make 

accessibility a priority. The aspects of the local history col-

lections that the examined librarians seemed to value the 

most were genealogical researchers, archives and cultural 

values. Their motives for the local history collection to be at 

the library were because the library can reach all kinds of us-

ers, and that they had expertise in preserving the materials.  

 

Nyckelord: lokalsamling, hembygdssamling, kulturarv, bevarande, 
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”Bibliotekets historiska samlingar förmedlar kunskap om olika tiders värderingar och samhälls-
utveckling. De är en omistlig informationskälla idag och för eftervärlden.” 

(SOU 2 003:129, s. 239) 

 

1 Inledning 
  

Vårt intresse för hembygdssamlingar ligger i att de har så mycket att berätta. Det finns 

en historia bakom varje äldre bok som har hamnat på ett folkbibliotek, kanske en dona-

tion från en hängiven boksamlare som gått ur tiden eller en 1600-talsbok som beskriver 

hur bygden såg ut. Det är av vikt att ta reda på varför bibliotek har hembygdssamlingar. 

Om det inte finns ett krav att folkbibliotek ska bevara äldre dokument, vad driver då i så 

fall biblioteken att behålla sina äldre verk? 

  

1.1 Bakgrund 
  

Idéhistorikern Bosse Sundin skriver att hembygdsintressets rötter återfinns redan i 

1600-talet. 1630 infördes en slags myndighet med uppdrag att studera Sveriges ur-

sprung, och då undersöktes även ursprung till språk och ortsnamn (Sundin 2003, s. 51). 

Konstruktionen av den lokala identiteten var ett centralt inslag i moderniseringen och 

skapandet av nationalstaten. Förlusten av Finland och Åland 1809 ledde till ett fördjupat 

intresse för folklivs- och fornminnesforskning. Bland annat bildades Götiska Förbundet 

1811 med syftet att "med historien som exempel ge ny kraft åt den sargade nationen" 

(Sundin 2003, s. 52ff). Akademikerna hade en stor roll i formgivningen av fornminnes-

föreningar då de tänkte i landskap istället för i stift som de tidigare kulturbärarna, präs-

terna, hade gjort (Sundin 2003, s. 61). Detta har fortsatt vara normen för både folk-

bibliotekens hembygdssamlingar och hembygdsföreningar. Idag har ofta bibliotekens 

hembygdssamlingar namn och verk efter landskapsgränserna.  

  

Det var under början av 1900-talet som hembygdsrörelser började byggas upp i Sverige 

så som de ser ut idag (Sundin 2003, s. 47). Landsbygdens tillbakagång till förmån för 

städernas industrialisering gjorde att den naturromantiska idén om landsbygden växte 

fram. När människan flyttade in till städerna kunde de jämföra och reflektera över det 

gamla och nya samhället. Hembygdsrörelsens grundande var delvis en motreaktion mot 

det moderna samhället för att lyfta fram och bevara hembygden och dess historia (Alzén 

1993, s. 126f).  

  

Intresset för hembygden har aktualiserats igen, enligt Sundin. I en värld där "modern 

kommunikationsteknik upphäver avstånd och där kapital och information flyter allt 

snabbare och oberoende av nationsgränser, tycks det allt viktigare att framhäva just 

platsen, det lokala, det originella, det regionala." (Sundin 2003, s. 68) 

  

1.2 Introduktion 
  

Många bibliotek har gamla verk av lokal anknytning. Detta är ett kulturarv som skulle 

gå förlorat om ingen tog hand om det för eftervärlden. Hembygdssamlingar som till viss 

del består av äldre monografier, handskrivna manuskript och äldre kartor kan vara slitna 

eller i annan dålig kondition. 
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Dessa dokument är en del av det svenska kulturarvet, men om det finns en okunskap 

hos bibliotekarierna kan detta leda till att samlingen försummas och förstörs. Att ta hand 

om dessa böcker kräver dock både kunskap och arbetsinsats. Detta görs dels genom att 

man organiserar och katalogiserar alla böcker och dels genom att underhålla dem. 

  

Det är värt att nämna att digitalisering kan vara ett sätt att tillgängliggöra lokala sam-

lingar. Med dagens teknik finns numera gamla verk som har varit svåra att få tag på 

eller svåra att läsa bara ett knapptryck bort. Detta gör att digitaliserade verk kan få en 

större genomslagskraft hos allmänheten. Jenny Johansson skriver i inledningen till sin 

magisteruppsats Mellan råd och praktik : en studie av åtta folkbiblioteks digitaliserings-

projekt (2008) att digitalisering av äldre verk har möjliggjort att fler människor får till-

gång till litteratur som annars inte skulle använts och att detta är en stor vinst för demo-

kratin (s. 5). Ur ett bevarandeperspektiv medför detta mindre slitage på originalen och 

tillgängligheten ökar för användarna (Bilddatabaser och digitalisering – plattform för 

ABM-samverkan, 2001-2002, s.13). 

  

Mot bakgrunden av att ett digitaliseringsprojekt både kan vara dyrt och tidkrävande 

sattes en projektgrupp samman 2001. Projektet fick namnet Bilddatabaser och digitali-

sering – plattform för ABM-samverkan för att undersöka hur samarbetet mellan arkiv, 

bibliotek och museum (hädanefter förkortat till ABM) kunde förbättras. Med avseende 

på hembygdssamlingen är denna fråga högst relevant, då hembygdssamlingen kan inne-

hålla äldre material som egentligen hamnar närmare arkivens eller museernas verksam-

het. Ett gemensamt digitaliseringsprojekt för att tillgängliggöra skört material av lokal-

historisk karaktär skulle säkerligen vara av nytta för alla tre institutionerna. Oss 

veterligen är behandlingen av hembygdssamlingar en marginaliserad fråga i dagens 

ABM-projekt och det existerar idag inget sådant samarbetsprojekt i mindre kommuner 

och län. Vi återkommer till ABM-projekt i kapitel två. 

  

Hembygdssamlingar kan ge biblioteken en lokal identitet. Det material som finns ute i 

bibliotekslokalen används flitigt av släkt- och hembygdsforskare, men det finns antagli-

gen också en hel del böcker som ligger i bibliotekens magasin och aldrig kommer till 

användning. Katalogiseringen av hembygdssamlingarna kan i många fall vara under-

målig. 2003 kom KB-utredningen, som skulle fastställa en bevarandeplan för biblio-

tekens äldre bestånd (SOU 2 003:129). På regeringskansliets hemsida skriver utredarna 

i sammanfattningen av KB-utredningen att man ska verka för: 

 
Nationella bevarandeinsatser bland annat en ny lag till skydd för 
värdefulla boksamlingar och enskilda verk, en nationell bevarandeplan 
och ett nationellt bevarandesekretariat.  
(Utbildningsdepartementet, 2004) 

 

Förslagen som utredningen lade fram följdes dock inte upp. Idag finns det därför ingen 

insats på nationell nivå för omhändertagande av äldre samlingar (Svensk Biblioteksfö-

rening 2009, s. 10).  

 

Böcker med ett kulturhistoriskt värde får enligt lagen om kulturminnen (SFS 1988:950) 

inte föras ut ur landet, men det finns ännu inte någon lag som reglerar hur dessa böcker 

ska bevaras och/eller tillgängliggöras (Svensk Biblioteksförening 2009, s. 4).  
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Inte heller har det skapats någon nationell policy för vad som gäller vid 

omhändertagande, inköp och liknande med avseende på folkbiblioteks hembygds-

samlingar. Detta kan skapa problem för många folkbibliotek då de inte vet vad de ska 

göra med sina äldre samlingar och i väntan på att någon ska ta hand om dessa förblir de 

stående i lådor i bibliotekets källare eller lager. 

  

1.4 Problembeskrivning 
  

Enligt Svensk Biblioteksförening (2009) finns det behov och önskemål bland bibliote-

karierna för utbildning och kompetensutveckling inom området, dels för att de bibliote-

karier som har kunskap om de äldre samlingarna inom en snar framtid går i pension 

men också för att forskningen behöver drivas framåt (s. 14). Detta kan ge en ökad 

kännedom om det svenska kulturarvet och dess betydelse.    

  

Folkbibliotekets hembygdssamlingar används av många, bland annat släktforskare och 

hembygdsföreningar, vilket gör att samlingens litteratur slits. Detta kan vara ett problem 

då många av rariteterna i en hembygdssamling kanske bara finns i ett fåtal exemplar och 

ofta då med en lokalhistorisk prägel och är unik för just detta bibliotek. I bibliotekslagen 

(SFS 1996:1596) står ingenting om ett bevarandeuppdrag för folkbiblioteken. Ändå har 

många folkbibliotek en hembygdssamling där det till en viss del ingår äldre dokument 

som man försöker bevara genom att låsa in eller binda om dem. Kan detta bero på att 

det finns ett bevarandeperspektiv bland bibliotekarierna? Det vi vill undersöka är alltså 

vilka attityder gentemot hembygdssamlingen man kan hitta hos bibliotekarierna på 

folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. 

 

1.5 Syfte och frågeställning 
  

Syftet med detta arbete är att utreda vilka attityder bibliotekarier har om sin hembygds-

samling.  

För att besvara vårt forskningsproblem tänkte vi utgå från dessa frågeställningar:    

 

 Vilka värderingar av företeelsen hembygdssamlingar kan urskiljas hos 

de undersökta bibliotekarierna? 

 Vilken syn har de undersökta bibliotekarierna på att bevara och till-

gängliggöra hembygdssamlingen?  

 Hur motiverar de undersökta bibliotekarierna att hembygdssamlingen 

hör hemma på ett folkbibliotek? 

 

Vi vill understryka att vi inte kommer göra några generaliseringar utifrån våra resultat. 

Det är endast ett fåtal bibliotekarier som undersöks och vårt resultat kommer inte att 

visa vad samtliga bibliotekarier i Västra Götalandsregionen anser. 
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1.3 Förklaring av begrepp 
  

Attityd: Vi använder ordet som ett begrepp för inställningar och förhållningssätt inför 

hembygdssamlingen. Vilken attityd bibliotekarien har gentemot lokalsamlingen påver-

kar exempelvis vilka delar av den som lyfts fram, tas tillvara och utvecklas. 

Dikotomi: Vi använder ordet med den definition som används inom samhällsveten-

skapen: Egenskap uppdelad i två ömsesidigt uteslutande kategorier. 

Hembygdssamling: Med detta ord menar vi en samling dokument på bibliotek som 

handlar om den egna bygden. Ordet lokalsamling betyder enligt oss samma sak som 

hembygdssamling, alltså en samling lokalhistoriska dokument. 

Kulturarv: Med detta ord menar vi de handskrivna eller tryckta dokument som bibliotek 

eller andra kulturarvsinstitutioner såsom arkiv och museer anser vara värda att bevara 

för framtiden. 

Värde: Detta är ett centralt begrepp för vår uppsats, då vi undersöker vilka typer av vär-

den som bibliotekarierna använder om hembygdssamlingen, och vilka aspekter av sam-

lingen som hos bibliotekarien värderas högst. Med värdering menar vi en subjektiv upp-

fattning av hembygdssamlingen och dess olika aspekter.  

Äldre dokument: Vi avser med detta ord dokument (böcker, manuskript, brev och annat 

biblioteken kan tänkas ha i sin hembygdssamling) som är äldre än 100 år. Enligt kultur-

minneslagen går gränsen för äldre kulturföremål vid 100 år och därför sätter vi också 

gränsen där (SOU 2003;129, s. 250). Gränsen går också vid värde över 10 000 kronor 

men vi har valt att inte fokusera på det ekonomiska värdet då det kan var svårt att be-

döma. 

  

1.6 Avgränsning 
  

Vi avgränsar arbetet till att bara undersöka bibliotekariernas tankar och attityder gent-

emot hembygdssamlingen och kommer sålunda inte att gå in på vad användare tänker 

kring samlingen. Vi kommer inte att försöka jämföra flera olika medarbetares attityder 

till en och samma hembygdssamling. Vår uppsats strävar efter att kartlägga olika 

värderingar som bibliotekarier kan ha om hembygdssamlingar och vi tänker inte gå 

närmare in på några mer organisatoriska aspekter av fenomenet. Anledningen att studien 

fokuserar på folkbibliotek är att även om de flesta universitetsbibliotek har äldre 

samlingar, är det fler som använder de samlingarna (såsom forskare och studenter vid 

universitetet), och sålunda bör personalen redan vara väl informerade om hur man 

bevarar äldre samlingar. Att vi begränsar undersökningen till Västra Götalandsregionen 

är av praktiska skäl. Då vi båda bor i regionen behöver vi inte resa särskilt långt till de 

vi ska intervjua. Dessutom utgör regionen en tydlig gräns för vårt empiriska område. Vi 

valde regionens gräns för att vi tror att de olika landskapen som regionen omfattar kan 

ha olika lokalhistoriska traditioner, och att vi på så sätt kan få en viss spridning av 

svaren.  
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1.7 Uppsatsens disposition 
  

Kapitel två går igenom tidigare forskning och undersökningar för att presentera den 

förförståelse vi hade inför vår empiri och analys. 

Kapitel tre handlar om de kulturpolitiska målsättningar som är relevanta för uppsatsen 

där olika utredningar och lagtexter beskrivs. Anledningen att vi delat upp 

det i två kapitel är att vi i kapitel tre inte går igenom texternas över-

gripande syfte och ämne utan beskriver enbart de avsnitt som är relevanta 

för denna uppsats. 

Kapitel fyra redovisar valet av metod och respondenter. 

Kapitel fem presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkt samt analysverktyg. 

Kapitel sex har resultatgenomgång, presentation av respondenterna samt redovisning 

av deras svar som analyseras. Vi tematiserar kapitlet efter vårt analys-

verktyg. 

Kapitel sju diskuterar analysens resultat utifrån vårt analysverktyg. 

Kapitel åtta har slutsatsen som besvarar våra frågeställningar. Här ingår även en avslu-

tande reflektion. 

Sist i uppsatsen ligger vår källförteckning, intervjuguide och observationens checklista, 

samt en redogörelse av vår arbetsfördelning i bilagor.  
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2 Litteraturgenomgång 
  

Den litteratur som vi har valt att fokusera på är framförallt magisteruppsatser som kan 

vara av intresse för vårt ämne och forskningsproblem. Många uppsatser handlar om hur 

man kan bevara och tillgängliggöra äldre samlingar, antingen i digitalt format eller hur 

man minskar slitaget på samlingarna. Några av uppsatserna handlar dock om hur 

bibliotekarier arbetar med äldre samlingar/hembygdssamlingar, vilket kan vara värt att 

göra en djupare inläsning av.  

 

Det är även av intresse för oss att titta på statens olika kultur- och biblioteksutredningar 

för att se vilka direktiv som bibliotekarien har att följa eller vilken brist det finns bland 

sådana. Dessa, tillsammans med politiska måldokument och lagtexter, har fått ett eget 

kapitel för att få en lite mer fullständig genomgång. 

 

2.1 Digitalisering 
  

Camilla Hertil Lindelöw och Sara Parmhed har i sin magisteruppsats Tillgänglig-

görande och bevarande av raritetssamlingar – En diskursanalys av uppfattningar hos 

ledande företrädare vid Stockholms och Uppsala universitet (2006) beskrivit vilka pro-

blem det kan finnas i hur äldre samlingar skiljer sig från andra samlingar. Hur man kan 

synliggöra dessa äldre verk ur ett säkerhetsperspektiv utan att de riskerar att bli stulna 

eller att det påverkar användarna negativt är en synvinkel som berörs. De utgår ifrån 

KB-utredningen KB – ett nav i kunskapssamhället (2003) när de beskriver hur den 

svenska bevarandeplanen ser ut (Lindelöw & Parmhed 2006, s. 10). De undersökta 

universitetsbiblioteken i Stockholm och Uppsala ville gärna tillgängliggöra och visa upp 

sina äldre samlingar men materialet kunde påverkas negativt utan de rätta kunskaperna. 

  

Frågan om vad som är viktigt, själva boken eller informationen som finns i den, är en 

ständig återkommande fråga. Lindelöws och Parmheds (2006) undersökning visade att 

låntagarna ofta tyckte att det räckte med fakta om boken eftersom innehållet alltid gick 

att kopiera (s. 62). 

  

I bevarandeperspektivet lägger Lindelöw och Parmhed (2006) samman säkerhet med 

bevarande. Ju bättre säkerheten är desto längre bevaras böckerna. Digitalisering kan 

vara en del av bevarandet eftersom fler kan använda sig av en digital kopia och på så 

sätt inte slita på originalet. Uppsatsens enkätsvar visade att det fanns en motsats mellan 

att tillgängliggöra och bevara. Om man gjorde något tillgängligt ökade efterfrågan men 

också arbetsbördan och eventuellt slitaget på originalet. Det visade sig också att om 

man skyddade verket från stöld så innebar detta en begränsning av tillgängligheten 

samtidigt som man skyddade verk för att det skulle vara tillgängligt. Om man digitalise-

rade så menade respondenterna att man får det bästa från två världar, man kan både be-

vara och tillgängliggöra (s. 61ff).  

  

Christoffer Nilsson beskriver i sin magisteruppsats Massdigitalisering och kvalitativ 

digitalisering (2009) vilka fördelar respektive nackdelar det kan finnas med digitalise-

ring. Han har använt sig av texter från många olika forskare för att sammanställa och 

beskriva dessa argument. 
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Genom att digitalisera objekt som är unika och som kanske bara finns i ett fåtal exem-

plar ökar chansen att allmänheten får upp ögonen för dessa verk och att de kan studera 

dem utan att ha fysisk tillgång till dem. Ur ett demokratiperspektiv är detta väldigt bra 

då alla har möjlighet att ta del av dessa värdefulla samlingar. 

 

Ett annat skäl är bevarandesyftet. För att minska belastningen på originalet så kan 

användarna läsa det digitalt istället. Detta kräver dock att den digitala kopian är lika bra 

som det ursprungliga dokumentet. En institution kan välja att digitalisera för att det ses 

som en fördel rent strategiskt. För att marknadsföra biblioteket kan man välja att digita-

lisera något lokalt material som uppmärksammas i medierna. Om institutionen digitali-

serar utifrån ett tema eller utifrån en speciell profil så kan institutionens varumärke stär-

kas. (Nilsson 2009, s.14f). 

  

En anledning till att inte börja digitalisera är att arbetsprocessen är väldig kostsam. Ris-

ken att utrustning som används till att beskåda det digitaliserade materialet blir föråldrat 

är överhängande. Eftersom det hela tiden kommer nyare och bättre tekniker så finns 

risken att man digitaliserar det "fel" och får göra om det i framtiden. 

Syftet med digitalisering ska inte vara i bevarandesyfte då digitala filer har en kort livs-

längd, ibland kan det till och med vara bättre att avstå från digitalisering om inte tekni-

ken är fullt utvecklat än (Nilsson 2009, s.15). 

   

2.2 ABM 
  

För att förstå hur och varför arkiv, bibliotek och museum samarbetar redogör vi här kort 

för ABM-samarbeten. En arbetsgrupp tillsattes 2001, och året därefter var en remiss-

sammanställning klar där olika diskussionsgrupper med bland annat myndigheter, uni-

versitet och föreningar hade fått lägga fram sina tankar om ABM-samarbetet. Där kom 

man bland annat fram till att tillgängligheten mellan olika institutioner måste förbättras 

och att tillgängliga resurser ska utnyttjas bättre. Vidare föreslogs en nationell digitalise-

ringsplan som ska fungera som en samordnare för institutionerna. Lokala initiativ ska 

dock inte få stå tillbaka för den nationella planen. Är inte digitalisering möjligt så ska 

iallafall registrering göras (Kihlberg 2003, s. 11).  

  

ABM-institutionen skapades då det inte fanns något nationellt organ som bibliotek, ar-

kiv eller museum kunde vända sig till. Samarbetet skulle skapa förutsättningar för 

gränsöverskridande verksamheter mellan olika institutioner för optimal tillgänglighet 

(Bilddatabaser och digitalisering ... 2003, s.13). Som vi tidigare har nämnt så behövdes 

samarbetet undersökas och eventuellt förbättras inom de olika områdena arkiv, bibliotek 

och museum. 2001 beställde regeringen en kartläggning av ABM och hur samverkan 

såg ut mellan och inom de tre områdena. Uppdragsgivarna för det här projektet var 

Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. Kort-

fattat var direktiven för detta projekt: 

  

 Att det ska finnas handlingsplaner som de kan följa samt en gemensam 

terminologi. 

 Att förståelsen för ABM:s skiftande uppdrag ska öka och att det ska 

finnas en plattform för fortsatt samarbete. 
(Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan 2003, s. 6)  
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Utifrån dessa rapporter beslutade Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarie-

ämbetet och Statens arkiv och Statens kulturråd 2004 att man skulle bilda sekretariatet 

ABM-centrum som ska fungera som en samordnare för frågor som rör arbeten inom 

arkiv, bibliotek och museum (ABM-centrum 2010).  

 

2.3 Folkbibliotek och Kulturarv 
  

Evelina Ottosson skrev 2009 en magisteruppsats med titeln Blås bort dammet från de 

äldre boksamlingarna! : En studie om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv. 

Med hjälp av innehållsanalys av kvalitativa enkätsvar från sex bibliotekarier på folk-

bibliotek besvarar hon frågeställningen "vilken inställning till bevarandefrågor finns 

bland några bibliotekarier på folkbibliotek med äldre boksamlingar?" (s. 15). Resultaten 

sätts in i Beckmans och Hillströms fyra idealtyper för museer (Beckman & Hillström 

2001, s. 37), med viss modifiering. Resultaten av Ottossons undersökning visar att det 

inte fanns några dokument för bevarandepolicyer på de bibliotek som Ottosson skickat 

enkäten till. Majoriteten av respondenterna hamnade inom ramarna för idealtyperna 

Arkivet och Skattkammaren, vilka båda innebär en samlingsorientering snarare än pu-

blikorientering. Arkivet innebär att dokumentens innehåll är det viktiga, medan det i 

Skattkammaren är objekten själva som är det värdefulla (Ottosson 2009, s. 55). 

  

Sabina Anderssons magisteruppsats Lokalsamlingen : biblioteksresurs i samverkan? 

(2002) ställer frågan: Vilket syfte har biblioteken med att tillhandahålla en lokalsam-

ling? (s. 4). Genom att intervjua åtta bibliotekarier i åtta olika län undersöker hon sam-

lingarnas historia, omfattning och användargrupper utifrån begrepp som livslångt lä-

rande, målsättning, marknadsföring och ABM-samarbete. Hon drar slutsatsen att bib-

liotekens mål och syften är vagt formulerade (Andersson 2002, s. 51) men att det hos 

bibliotekarierna föreligger en önskan om tydligare mål, starkare samarbete med arkiv 

och museum och att bibliotekarierna har en optimistisk framtidssyn (s. 49). Hon noterar 

att det växande användarintresset för hembygdshistoria speglas i bibliotekariernas inter-

vjusvar. 

  

Brötegård och Karlsson tar upp sin magisteruppsats Äldre boksamlingar på kommunala 

bibliotek – resurs eller belastning? (2004) problematiken med hur äldre boksamlingar 

behandlas, bevaras och tillgängliggörs på folkbibliotek. De skriver att bristen på en vär-

detypologi inom folkbiblioteken gör att det inte finns några regler som styr hur äldre 

dokument och handskrifter ska kunna bedömas som omistliga och vilka som kan gallras 

ut. Bristen på bibliotekarier med rätt kunskap för att bedöma sådant kan ge konsekven-

ser i bevarandeaspekten. Brötegård och Karlsson (2004) ställer sig frågan av vilken an-

ledning folkbibliotek egentligen ska bevara och tillgängliggöra äldre boksamlingar. Det 

var denna värdeaspekt som de ville undersöka (s. 8). Det som ansågs som mindre värde-

fullt förr är nu istället det som anses vara tillräckligt värdefullt att bevara oavsett vilket 

skick dokumentet befinner sig i. Enligt Brötegård och Karlsson (2004) blir bibliotekets 

ansvar för kulturarvet intressant att se ur ett större perspektiv såsom bokhistoriskt, lit-

teratursociologiskt och biblioteks- och informationsvetenskapligt (s. 72f). 
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Brötegård och Karlsson (2004) tar upp Joacim Hanssons artikel Folkbibliotekens för-

hållande till äldre bokmaterial i ett kulturpolitiskt perspektiv (1996) där han menar på 

att utbildningen inom biblioteks- och informationsvetenskap inte utbildar de tilltänkta 

bibliotekarierna i bokhistoria, vilket gör att bibliotekarierna inte får den kompetensen 

som krävs för att kunna värdera och ta ställning i bevarandeperspektivet av äldre böcker 

(s. 73f). 

 

I sin avslutande diskussion så tycker Brötegård och Karlsson (2004) att det tyvärr verkar 

som äldre böcker ses som en belastning för biblioteken och att intresset för dessa böcker 

har varit svalt från biblioteken. Detta är sorgligt menar de då många skulle vinna på att 

folkbiblioteken bevarar och tillgängliggör sitt äldre bestånd och framför allt då för 

släktforskarverksamheten och i det lokalhistoriska sammanhanget (s. 86). 

 

Eva Wikander har skrivit ett specialarbete som heter Eksjö lokalsamling (1978) där hon 

beskriver hur hembygdssamlingen i Eksjö förde en undanskymd tillvaro. Arbetet är för-

visso gammalt men hon tar upp några aspekter som ändå är av intresse för vår uppsats. 

Hon ställer sig frågan: Vem ska hembygdssamlingen vända sig till? Ska den vara öppen 

och lättåtkomlig eller ska den vara av en mer vetenskaplig karaktär? Det är inte en helt 

lätt fråga att besvara. Wikander menar dock att ett bibliotek i Eksjös storlek bör efter-

sträva en öppen samling då de äldre rariteterna ändå hålls inlåsta. Vidare skriver hon att 

man bör köpa in dubbla exemplar av böckerna då slitaget kan bli stort på vissa av dem. 

Var hembygdsamlingen är placerad är också viktigt att tänka på. Ska den stå bland den 

övriga litteraturen på biblioteket eller ska samlingen ha ett eget rum? Det är bra om 

samlingen står på ett sådant sätt att användarna inte känner att samlingen är avskärmad 

eller oåtkomlig. Vilka kan då tänkas ha användning av samlingen tror Wikander? Några 

som hon nämner är pensionärer på ålderdomshem som nog gärna skulle vilja läsa om 

sin barndoms hemtrakter, men också lärare i samarbete med biblioteket där eleverna får 

arbeta med hembygdssamlingen i sitt skolarbete. (Wikander 1978, s. 11ff). 

  

2.4 Kulturarvsproblematiken 
  

I antologin Modernisering och kulturarv (1993) har kultur- och samhällsanalytikern 

Svante Beckman författat två användbara texter. Den ena, "Oreda i fornsvängen", tar itu 

med problemen vi möter inför det växande kulturarvet. Allteftersom samhället blir äldre 

och kulturellt bredare får vi "ett allt mer ohanterligt överflöd av vårdkrävande artefak-

ter" (Beckman 1993a, s. 36). För att kompensera för detta ändras kriterierna för vad som 

är värt att prioritera. Det har blivit viktigare att bevara sådant som är representativt och 

tidstypiskt än sådant som är unikt (Beckman 1993a, s. 37). Även om kriterierna 

förändras så sker samtidigt en breddning. Kulturarvet är allt folkligare, lokalare, mer in-

riktat på ordinära miljöer. På en lokal nivå blir snarare medieteknisk kompetens vikti-

gare än antikvarisk sakkunskap (Beckman 1993a, s. 38). 

  

Den andra texten i antologin Modernisering och kulturarv, "Om kulturarvets väsen och 

värde", behandlar dels begreppet kulturarv och vilka problem som står i vägen för en 

specifik definition, och dels vilka värdebegrepp man kan lägga i kulturarvet. Vad som 

uppfattas som kulturarv beror på hur det värderas i samtiden och hur värderingen var 

tidigare. Beckman (1993b) menar att kulturarvet är i viss mening det som man anser 

värt att bevara och vårda (s. 62). 
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Beckman har även skrivit "Vad vill staten med kulturarvet?" som publicerats i antolo-

gin Kulturarvet, museerna och forskningen : Rapport från en konferens (1999). Texten 

börjar med en utförlig genomgång av begreppet kulturarv och dess olika användnings-

områden i kulturpolitiska texter, bland annat Kulturutredningens Tjugo års kulturpoli-

tik: 1974-1994 (SOU 1995:85) och där upptäcks att man fort stöter på problem när man 

försöker modernisera kulturarvsbegreppet (Beckman 1999, s. 25ff). Vidare beskriver 

han vår vördnad inför kulturarvet och reflekterar över varför exempelvis det görs ut-

grävningar innan nya motorvägar ska byggas. Det finns enligt Beckman (1999) en 

spänning mellan det "emotiva folkliga intresset [för hembygd och historiska lämningar] 

och det företrädesvis kognitiva professionella intresset." (s. 56)  

 

Med texten ”Reservera eller kultivera” i antologin Modernisering och kulturarv (1993) 

vill Annika Alzén beskriva problematiken med kulturarv. Bevarandeaspekten har alltid 

varit stark inom hembygdsrörelsen, men hur man skulle arbeta med bevarandet av 

kulturarvet och varför man gjorde det var något som var omtvistat. Det var speciellt två 

män som kom att få en särskild stor betydelse för detta i början av 1900-talet. Den ena 

var Arthur Hazelius, grundaren av Nordiska museet och Skansen, och den andra var 

författaren och folkbildaren Karl-Erik Forsslund. Hazelius ville samla in Sveriges 

kulturarv och koncentrera det till en plats. Kulturarvet skulle bevaras för framtiden och 

skyddas mot människans förstörelse. Forsslund menade istället att det var endast genom 

att använda kulturarvet som det kunde bevaras. För att lyckas med detta skulle 

kulturarvsföremål spridas ut i landet till olika bygdegårdar. (Alzén 1993, s. 131ff). 

 

Dessa två personers bevarandemotiveringar ställer Alzén emot varandra och skapar på 

så sätt ett antal bevarandedikotomier för kulturarvet. Vad dessa dikotomier går ut på och 

hur de kommer att vara relevanta för vår teori kommer förklaras närmare i kapitel fem. 
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3 Kulturpolitik 
  

Vår undersökning är tätt förknippad med kulturpolitik. Både bevarandet av kulturarvet 

och folkbiblioteken behandlas i kulturutredningar och liknande. Här presenterar vi de 

kulturpolitiska propositionerna, lagtexter och utredningar som berör kulturarv och bib-

liotek. 

  

3.1 Sveriges kulturpolitiska målsättningar 
  

År 1974 fick Sverige för första gången övergripande kulturpolitiska mål. Tjugotvå år 

senare gjordes några mindre justeringar då riksdagen tog ställning till 1996 års kultur-

politiska proposition (Kulturpolitik 1996). Det senaste riksdagsbeslutet togs 2009, där 

målsättningarna omarbetades mer fullständigt (Regeringskansliet 2009). Det finns även 

två kulturpolitiska delområden som fått mer specifika mål: kulturmiljöområdet och ar-

kivväsendet (SOU 1995:85, s. 63). Dessa särskilda mål är mer en precisering av de 

övergripande kulturpolitiska målsättningarna än något nytt, med undantag för en av 

målformuleringarna för kulturmiljövården (SOU 1995:85, s. 64). 

 

I Kungl. Majits proposition angående den statliga kulturpolitiken, proposition nr. 28 

från 1974 (Beslut i Riksdagen 1974) anser Kulturrådet att biblioteken är en viktig del i 

det svenska kulturlivet (s. 204). Dock finns det inga riktlinjer för hur eller om 

biblioteken ska bevara sina äldre dokument. Istället nämns museer och arkiven som de 

institutioner som ska ha det övergripande ansvaret för kulturminnesvården. Det 

intressanta med denna proposition är att man är överens om att biblioteken har en viktig 

funktion i samhället och för kulturen men att det inte är inom kulturarvsområdet. 

Ansvaret för detta skulle ligga inom arkivens och museernas verksamhet. 

  

I propositionen Kulturpolitik från 1996 står i kapitel fem att: "Staten har, tillsammans 

med bl.a. kommuner, kulturinstitutioner, folkbildning, föreningsliv och enskilda, ett 

ansvar för att spåren efter tidigare generationer tas till vara, vårdas och visas". Vidare 

talas om att museerna inte bara ska bevara kulturarvet utan även engagera människor till 

att utnyttja sitt kulturarv (Kulturpolitik 1996, kap 5, avsnitt "Kulturarvsmålet"). Obser-

vera att det är museerna som främst nämns som "kulturarvssektor" men även arkiv. 

Biblioteken nämns inte. Detta är den kulturpolitik som gällt fram tills idag och sålunda 

den som präglat bibliotekariernas arbete med hembygdssamlingen.   

 

De senaste kulturpolitiska målen i Tid för kultur, formulerade 2009 (beslut i Riksdagen 

december 2009), belyser att kulturpolitiken ska "främja ett levande kulturarv som 

bevaras, används och utvecklas" (Tid för kultur, s. 26). Inte i någon av propositionerna 

står något om folkbiblioteks bevarandeuppdrag.   
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3.2 Tjugo års kulturpolitik 
 

Kulturutredningen kom 1995 ut med rapporten Tjugo års kulturpolitik: 1974-1994 

(SOU 1995:85) som utgjorde underlaget för slutbetänkandet inför de nya kulturpolitiska 

målen 1996. Här utvärderas de olika verksamheterna inom kulturområdet.  

De områden som har varit intressanta för vårt område är främst folkbibliotek (kapitel 

12), arkiv (kap. 13), museer och utställningar (kap. 14) och kulturmiljövård (kap. 15). 

Intressant att iaktta är bland annat att i kapitlet om folkbibliotek står ingenting om 

bevarande eller hembygdssamlingar. 

Däremot, i kapitlet om museer, står att museerna tillsammans med arkiv och bibliotek 

upprätthåller rollen av samhällets kollektiva minne (s. 315). Där nämns även hembygds-

föreningar som en sorts amatörmässig museiverksamhet: "Inom ramen för folkbild-

ningen och fackföreningsrörelsen har man sedan 1970-talet uppmuntrat ett historiskt 

forskningsintresse på amatörbasis" (s. 332). En annan intressant iakttagelse är att även 

om museer anses ligga nära verksamheten hos arkiv och bibliotek (s. 315), så har kul-

turmiljövården ett nära samband till museer och arkiv (s. 339). Där nämns alltså inte 

biblioteken.   

   

3.3 Lagstiftning och utredning 
  

Lagstiftning är statens mest formella medel för normbildning, men inom kulturpolitiken 

är lagstiftning ett underordnat medel (SOU 1995:85, s. 61). Istället är utredningar och 

organisationers styrdokument de främsta medel kulturpolitiken använder för normering 

av kulturområdet.   

 

3.3.1 Vad säger lagen? 
  

En lag som berör lokalhistorisk litteratur av kulturarvskaraktär är Lag om kulturminnen 

m.m. (SFS 1988:950). Den handlar till större delen om byggnadsminnen men i 5 kap, 

"Skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål", står att:  

 
Äldre svenska och utländska kulturföremål som kan vara av stor 
betydelse för det nationella kulturarvet, får inte föras ut ur landet utan 
särskilt tillstånd. (SFS 1988:950, 5 kap 1 §).  

 

Denna lag gäller även äldre böckers utförsel ur landet. 

   

I bibliotekslagen står ingenting om folkbibliotekens bevarandeuppdrag och heller ing-

enting om lokalhistoriska samlingar. Det närmaste man kommer hembygdssamlingarnas 

varande i bibliotekslagen är att folkbiblioteken verkar "till främjande av intresse för 

läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet 

i övrigt" (SFS 1996:1596, 2 §), där historia om den egna bygden skulle kunna behandlas 

som utbildning och/eller som kulturell verksamhet. 
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3.3.2 KB-utredningen 
  

Vi tänkte ge en enkel sammanfattning av KB-utredningen men inte gå in djupare på den 

då det mesta av förslagen inte följdes upp (Svensk biblioteksförening 2009, s. 10), men 

det kan vara av intresse att veta vad utredningen handlar om, på grund av dess 

intentioner. År 2002 gav dåvarande regering Utbildningsdepartementet befogenhet att 

göra en undersökning av KB: s verksamhet och arbetssätt. Utredningen fick namnet 

KB-utredningen (SOU 2 003:129, s. 4).  I kapitel sex, som handlar om det nationella 

bevarandet ansåg utredningen att de kommunala biblioteken har ett ansvar att 

tillhandahålla ett levande bokbestånd. Finns det dock en äldre samling av lokalhistorisk 

karaktär bör biblioteket ta hand om den. Tar man inte hand om dessa samlingar riskerar 

man inte bara en kulturhistorisk förlust utan också en eventuell kostsam restaurering av 

dokumenten (s. 244f). Ett problem var dock att boken inte omfattas av samma 

lagstiftning som andra kulturhistoriska föremål (s. 239f). Utredningen menar att 

boksamlingar behöver ett bättre lagskydd och en nationell plan för förebyggande 

bevarandeinsatser. Utredningen ser också gärna att KB blir den myndighet som ska 

övervaka bevarandefrågorna (s. 248). 



14 

 

4 Teori 
  

Här redogör vi för vilket teoretiskt perspektiv och vilken teoretisk grund vi anlägger. 

Vår uppsats antar ett statiskt perspektiv och vi bildar teorin med hjälp av Annika Alzéns 

dikotomier av Hazelius och Forsslunds bevarandeperspektiv från texten ”Reservera eller 

kultivera” (1993). 

  

4.1 Teoretiskt perspektiv 
  

För att kunna välja en lämplig teoretisk ansats bör vi först identifiera vårt teoretiska per-

spektiv, och det gör vi med hjälp av universitetslektorn Bo Eneroths bok Hur mäter man 

”vackert”? (1984). De tre mest grundläggande perspektiven man kan anlägga är det 

statiska, det dynamiska eller det teleologiska perspektivet. Enligt Eneroth finns något av 

dessa tre i botten, oavsett vilken synvinkel man antar (Eneroth 1984, s. 124). 

 

Vår undersökning antar ett statiskt perspektiv, som ställer frågor som ”Vad består före-

teelsen av?”. Det statiska perspektivet går ut på att man vill urskilja det varaktiga hos en 

företeelse, dess beståndsdelar och aspekter. Detta kan vara även yttre förutsättningar för 

företeelsen, företeelsens inre mekanismer och relationer mellan företeelsen och andra 

faktorer (Eneroth 1984, s. 124ff). I vår uppsats kommer detta gälla exempelvis var i 

biblioteket hembygdssamlingen finns, vad som ingår i hembygdssamlingen, samarbete 

mellan biblioteket och hembygdsföreningar, och så vidare. Vi antar alltså ett statiskt 

perspektiv för att urskilja vilka attityder bibliotekarier har om hembygdssamlingar på 

folkbibliotek. 

  

4.2 Teoretisk ram 
  

I Alzén (1993) finner vi en lämplig teoretisk ram för att urskilja olika sätt att se på kul-

turarv. Alzén har jämfört naturvården med kulturvården och försökt hitta likheter där-

emellan. Hon har utgått från Desirée Haraldssons bok Skydda vår natur (1987) där Ha-

raldsson beskriver en ram för de två synsätt hon kallar preservation och conservation. 

Hon anser att det finns en tvetydighet i begreppet "skydd". Naturen kunde vara skyddad 

mot människan men också för människan. I preservation-synsättet skulle naturområden 

bevaras som en tavla där ett totalt skydd mot människan skulle se till att naturen förblev 

orörd för att kommande generationer skulle kunna studera den vilda naturen. Det fanns 

här en vetenskaplig motivering för bevarandet. Som motpol fanns conservation-syn-

sättet. Detta innebar att naturen skulle bevaras för människan då den tillhörde hela be-

folkningen och inte bara naturexperterna. Naturen skulle ses som en resurs, en social 

verksamhet och en tillgång för människan för dess välgörande inverkan på kropp och 

själ (Alzén 1993, s. 128ff). 
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Alzén har delat in naturvårdens motpoler av bevarandestrategi i två kolumner: 

 

Preservation  Conservation 
bild/tavla  resurs 
passivt  aktivt 
bevara mot människan bevara för människan 
vetenskapligt  socialt 
statiskt  föränderligt 
nation  individ 
estetiskt/skönhet estetiskt/fostrande 
förfluten tid  nuet/framtid 
(Alzén 1993, s. 130) 

 

Alzén går vidare och beskriver de två olika synsätten med bevarandet av kulturarvet, 

antingen gör man det för att reservera kulturarvet för forskningen eller så gör man det 

för att kultivera människorna i kulturarv. Enligt Alzén så finns det ett samband mellan 

naturvård och kulturvård. Inom båda rörelserna finns det två motpoler av bevarande-

strategi. 

 

Förgrundsgestalterna inom hembygdsrörelsen i början av 1900- talet var som vi nämnde 

i kapitel två Hazelius och Forsslund. Hazelius bevarandemotiv var av vetenskaplig ka-

raktär för att samla in och rädda så mycket som möjligt av bondsamhällets kulturarv 

innan det gick förlorat. Det var enligt honom ett brådskande arbete och för att lyckas 

måste han frambringa ”en stark väckelse” (Alzén 1993, s. 132). Denna ”väckelse” var 

för nationens och fosterlandets väl och var Hazelius starka argument för insamlandet 

och bevarandet av kulturarvet. Han ville att Nordiska museet och Skansen skulle vara 

ett Sverige i miniatyr och att det därmed även skulle vara en nationell angelägenhet. Här 

skulle fosterlandets historia samlas och finnas tillgängligt för alla men det skulle också 

innebära det materiella kulturarvets slutförvaring. Hazelius hade en stark centralise-

ringstanke om kulturinsamlandet eftersom den lokala befolkningen kanske inte insåg 

värdet i föremålen som var värda att bevara för framtiden. Hans ambition om ett 

levande museum inbegrep aldrig att besökarna aktivt skulle förändra bilden av 

kulturarvet. Skansen skulle bli ett kulturreservat med avsikt att behålla bilden av en 

tidigare kultur. Kulturarvet skulle värnas och vårdas så att inte människan förstörde eller 

ändrade den. Den vetenskapliga aspekten var det viktiga för insamlandet och bevarandet 

för att tillgodose framtida forskning. Kulturarvet skulle alltså förklara vad som redan 

hade hänt (Alzén 1993, s. 132ff). 

 

Till skillnad från Hazelius ville Forsslund bevara kulturarvet för människan och inte för 

vetenskapen. Kulturarvet skulle inte avskiljas från människan utan integreras i deras liv. 

Detta gjordes bäst om det blev kvar hos den lokala befolkningen som en naturlig del i 

vardagen. Gamla kulturföremål skulle om det behövdes samlas in till bygdegårdar som 

skulle vara en oas för gamla och unga där det skulle utgöra en källa till inspiration och 

kunskap. Det var den enskilda människans utveckling och inte nationens väl som var 

det centrala i Forsslunds bevarandemotiv, för att skapa en mer harmonisk människa och 

ett bättre samhälle. Om man inte använde sig av föremålen förlorade de sin betydelse 

för kulturarvet. Kulturarvet skulle ligga som en grund för det föränderliga, det nya, och 

ge kraft åt nuet och framtiden. Forsslund menade att endast genom att decentralisera 

kulturarvet kunde det få en betydelse för människan (Alzén 1993, s. 137ff).   
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Dessa två synsätt på kulturarvet representerar var sin idealtyp. Alzén menar att de är de 

yttersta motsatserna på en bevarandeskala. 

  
Hazelius  Forsslund 
förklara  förstå 
minne  handling 
bild/tavla  resurs 
passiv  aktiv 
bevara mot människan bevara för människan 
vetenskapligt  socialt 
statiskt  föränderligt 
centralisering  decentralisering 
nation  individ/grupp 
förfluten tid  nuet/framtid 
reservat  allmänning 
sluten förvaring öppen förvaring 
kunskap  upplevelse 

(Alzén 1993, s. 141)  

 

Alzén menar att dessa dikotomier ger en förståelse för hur de olika synsätten speglar de 

resonemang som finns inom kulturarvets bevarande. Det blir en motsättning mellan att 

kulturarvet ska användas eller skyddas. Det verkar som det finns ett grundläggande pro-

blem inom bevarandeaspekten. Den vetenskapliga aspekten som Hazelius förespråkade 

ryms i preservation-perspektivet och den sociala aspekten som Forsslund förespråkade 

återfinns inom conservation-perspektivet som finns inom naturvården respektive kul-

turvården (Alzén 1993, s. 141f). 

  

Alzén ställer sig frågan, varför och för vem ska det materiella kulturarvet bevaras? Är 

det ett olösligt problem som man inte kan kringgå? Grundproblemet menar Alzén är 

kulturarvets ständiga risk av total förstöring.  Detta har lett till ökade krav på museer att 

öka sin säkerhet för kulturföremål, samtidigt som det finns människor inom musei-

området som vill öppna upp samlingarna och levandegöra dem. Om dessa två diko-

tomier får utvecklas var för sig får vi föremål som skyddas i mörka källare utan tillföra 

någon glädje för någon och å andra sidan föremål som har levnadsgjorts och varit till 

glädje för nutida generationer men har förstörts för kommande generationer. Alzén me-

nar dock att även om problemet kanske är olösligt så är det viktigt att diskutera och lyfta 

fram motsättningen eftersom det är mittemellan dessa två perspektiv som föremålets 

komplexitet inom kulturarvets problematik synliggörs. Vilka kunskaper kan ett föremål 

från en svunnen tid i realiteten förmedla till framtiden om det har tagits ur sin kontext 

och hur ska det i så fall gå till? (Alzén 1993, s. 144f).  

  

Då bibliotek är kulturinstitutioner kan man säga att även de arbetar för en bevarande 

kulturvård precis som hembygdsföreningar och naturvårdsinstitutioner. Vi anser att det 

är av intresse att se på vilken sida av Alzéns dikotomier bibliotekarierna ställer sig eller 

om de har andra perspektiv. Dock är Alzéns dikotomier skapade utifrån en bredare 

definition av kulturarv än det som kan tänkas finnas i en hembygdssamling på bibliotek. 

Vi använder därför Alzéns dikotomier som en teoretisk ram för att skapa ett lämpligt 

analytiskt redskap.  
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4.3 Idéanalys 
 

För att kunna tolka intervjusvaren måste vi analysera transkriberingarna av dem för att 

kunna strukturera och identifiera olika attityder eller idéer hos bibliotekarierna med av-

seende på hembygdssamlingen.  

  

Idéanalysen har sina rötter i politisk forskning där den används för att urskilja olika ide-

ologiska åskådningar och värderingar i exempelvis partiprogram. Enligt Bergström och 

Boréus (2005) kan en idé betraktas som en tankekonstruktion, vilket kan innebära an-

tingen en idé om hur världen är beskaffad, en värdering av företeelser eller en föreställ-

ning om hur man i en viss situation ska agera (s. 149). Det vi vill ta reda på är vilka vär-

deringar av företeelsen hembygdssamlingar bibliotekarier kan ha. Genom idéanalys 

försöker man ta reda på vilka textens bärande idéer och begrepp är (Olausson 1994, s. 

18f). I vårt fall vill vi ta reda på vad de intervjuade bibliotekarierna menar i fråga om 

hembygdssamlingen. 

 

4.4 Analysredskap 
  

Här presenterar vi det analytiska verktyg vi har skapat för att urskilja olika idéer hos 

bibliotekarierna med hänsyn på hembygdssamlingen.  

 

För att ta reda på mer om idéanalysens redskap vände vi oss till Ludvig Beckman, som i 

sin bok Grundbok i idéanalys (2005) redogör för hur man använder sig av idéanalys. Vi 

använder oss av Beckmans bok både för att öka vår förståelse för användning av ett idé-

analytiskt redskap, och som hjälp för att skapa vårt eget analysredskap.  

   

För att på ett relevant sätt kunna beskriva en texts innehåll förutsätts någon sorts jäm-

förelse. En ståndpunkt är knappast intressant om den inte kan jämföras eller särskiljas 

från någon annan. Den absolut viktigaste jämförelsepunkten är det analytiska redskap 

som vi skapar (Beckman 2005, s. 52). Genom att skapa någon form av skala att mäta 

bibliotekariernas uttalanden längs, kan vi jämföra de olika bibliotekariernas utsagor el-

ler till och med jämföra en bibliotekaries svar på olika frågor för att se om de skiljer sig 

åt. 

 

Det finns främst två analytiska redskap som används inom idé- och ideologianalysen: 

idealtyper och dimensioner. Genom att konstruera idealtyper för olika attityder och fö-

reställningar skapar man ett verktyg som sorterar formuleringar och länkar dessa till de 

olika attityderna. Man kan även konstruera dimensioner, ett mer flexibelt verktyg där 

man placerar in formuleringar längs en skala. 

Exempel i Bergström & Boréus (2005) är dimensionen "människosyn" med attityderna 

"pessimistisk – optimistisk". Man kan alltså i en viss fråga ha en pessimistisk eller op-

timistisk människosyn (s. 159ff).  

  

Vårt syfte är att beskriva vilka olika värderingar bibliotekarierna gör av folkbibliotekets 

hembygdssamling. Vår frågeställning är inriktad mot vilka inställningar de har, alltså 

idécentrerat. I analysapparaten använder vi oss av dimensioner som utgår från Alzéns 

bevarandedikotomier.  
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4.4.1 Dimensioner 
  

Analysinstrumentet dimensioner används för att kunna urskilja olika idéer. De fungerar 

som ett raster där vi kan lägga in de intervjuade bibliotekariernas svar. Dimensioner 

används som analysinstrument främst inom statsvetenskap och andra mer direkt poli-

tiska studier, och mest för dokumentstudier, men vi tror att en anpassning med klart 

definierade dimensioner och dess attitydskala kan vara ett bra redskap för vår undersök-

ning eftersom det är just attityder och värderingar vi söker.  

  

"Dimensioner kan utformas för att urskilja olika påståenden liksom även för att urskilja 

olika preciseringar av ett och samma påstående" (Beckman 2005, s. 25). Beckman skri-

ver i Grundbok i idéanalys (2005) att dimensionerna bör vara ömsesidigt uteslutande 

och så uttömmande som möjligt (s. 26). Vidare rekommenderar han att man skapar egna 

dimensioner för att passa ens forskningsuppgift (s. 28).  

  

Vi utgår från Alzéns dikotomier baserade på Hazelius och Forsslunds ideal. Vi kopierar 

dem inte rakt av utan anpassar dem för att passa vårt syfte. Här nedan presenterar vi 

våra egna dimensioner. De aspekter som utgår från Hazelius ideal ligger till vänster i 

skalorna, medan Forsslunds ligger till höger.  

Det finns framförallt tre sätt bibliotekariernas åsikter kan skilja sig mest på med 

avseende på hembygdssamlingen: Synen på samlingen, synen på användarna och synen 

på historien. Med detta som grund har vi skapat dimensionerna Reservat - Allmänning, 

Förklara - Förstå, och Förfluten tid - Nutid/Framtid. 

  

Synen på samlingen: Reservat – Allmänning 

Får samlingen sitt värde genom att bevaras eller genom att användas? Denna dimension 

har vi skapat utifrån Alzéns dikotomier "bevara mot människan - bevara för männi-

skan", "reservat - allmänning" och "sluten förvaring - öppen förvaring". Hazelius ansåg 

att det var viktigast att reservera kulturarvet, bevara det i sitt nuvarande skick som i ett 

reservat. I ett reservat placeras föremålen så att de inte tar skada eller löper risk för att 

stjälas, och sålunda bevaras mot människan (Alzén 1993, s. 136). Kulturarvet ska vara 

skyddat från samtiden och därmed bevaras till framtiden (s. 134). Forsslund var kritisk 

mot denna syn på kulturarvet. Han liknade Nordiska Museet vid ett mausoleum, där 

"föremålen radas upp som katakombernas balsamerade lik" (Forsslund citerad i Alzén 

1993, s. 137). Han ansåg att kulturarvet fick sitt värde genom användande och ville in-

tegrera det i människornas vardag (Alzén 1993, s. 138f). Vi använder dimensionen för 

att urskilja uttalanden om bevarande från tillgängliggörande.  

  

Synen på användarna: Förklara – Förstå 

Hur är det tänkt att samlingen ska användas, i forskningssyfte eller upplevelsesyfte? 

Denna dimension har vi skapat utifrån Alzéns dikotomier "förklara - förstå", "veten-

skaplig - social", "nation - individ/grupp" och "kunskap - upplevelse". 

De olika sidorna av dimensionen vänder sig till olika grupper. Hazelius ansåg att syftet 

med en samling av kulturarvet var att förklara historien för att "gagna vetenskapen" 

(Alzén 1993, s. 132) samt använda den i undervisning (s. 134). Forsslund lade istället 

värdet på individens upplevelse och förståelse av kulturarvet. Vi tolkar om Alzéns "na-

tion" till att mena ungefär "för nationens bästa", det vill säga att kulturarvet ska vara av 

nytta i ett större sammanhang, inte bara för enskilda individer. 
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"Förklara"-sidan av dimensionen riktar sig främst till forskare, medan den förståelse-

betonade vänder sig till allmänheten med fokus på individens upplevelse av kulturarvet. 

Finns det ett vetenskapligt syfte där bara forskare får använda samlingen för att sprida 

kunskap till allmänheten eller ska allmänheten ges tillgång till den för att ge den en-

skilda människan en bättre förståelse av det förflutna? Den förklaringsbetonade hem-

bygdssamlingen riktar sig till forskare och har en folkbildande uppgift, att förklara hi-

storien medan den förståelsebetonade fokuserar på individens upplevelse och förståelse 

av den lokala historien.  

  

Synen på historien: Förfluten tid - Nutid/framtid 

Ser de undersökta bibliotekarierna samlingen som något statiskt eller något föränder-

ligt? Vi har använt oss av Alzéns dikotomier "bild/tavla - resurs", "statisk - föränderlig" 

och "förfluten tid - nutid/framtid" för att skapa denna dimension. 

 

Enligt Hazelius var det viktigt att inte förändra innehållet i samlingen. Han ville för-

medla "en statisk och oföränderlig bild av det förflutna" (Alzén 1993, s. 136). Enligt 

Forsslund är istället föränderlighet hos samlingen en nödvändighet för att bevara kultur-

arvet. Han ville kombinera det förflutna och nuet för att skapa en närmiljö som kultive-

rade människan (s. 139). Fokuserar man på det förflutna vill man alltså bevara en statisk 

bild av historien, medan ett fokus på nutid och framtid innebär en vilja att integrera 

historien i det samtida för ett föränderligt kulturarv. 
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5 Metod 
  

Vårt arbete fokuserar på bibliotekariers intresse och attityder med avseende på hem-

bygdssamlingar. För att få nyanserade och djupgående svar har vi valt kvalitativa inter-

vjuer som forskningsmetod samt en mindre observation. I detta kapitel kommer vi att gå 

in på vilka metoder vi har använt oss av, hur vi har valt ut våra respondenter, samt hur 

vi ska tolka intervjusvaren. 

  

5.1 Metodval 
  

När man ska samla in sin information kan man göra detta på två sätt, antingen genom en 

kvalitativ ansats eller genom en kvantitativ ansats. Den kvalitativa ansatsen handlar om 

vilken karaktär eller egenskap något har medan den kvantitativa handlar om i vilken 

mängd karaktären eller egenskapen kan beskrivas i (Widerberg 2009, s. 15). Den kvali-

tativa ansatsen går även ut på att man kan beskriva insamlad data i ord för att kunna 

återge olika situationer, händelser eller människors tankar och attityder. Motsatsen till 

detta är den kvantitativa ansatsen där insamlad data läggs fram med hjälp av siffror. 

Man fokuserar på omfattningen av olika situationer, händelser eller människors tankar 

och attityder (Merriam 2009, s. 83f). För att göra det enkelt kan man säga att den kvali-

tativa informationen kommer från intervjuer och den kvantitativa informationen kom-

mer från enkäter. 

 

Vad ska man då göra, intervjuer eller enkäter? Vilken metod man bestämmer sig för att 

använda ska anpassas till det teoretiska perspektivet och kunna ge svar på den fråge-

ställning man har valt. Ett problem med den kvalitativa intervjun är att den lider av nå-

got som kallas för tillförlitlighetsproblem (Jensen 1999, s. 63). Detta kommer sig av att 

den bygger på små urval som inte kan vara statistiskt representativa (Trost 1997, s. 18). 

Detta till skillnad från den kvantitativa enkäten som lämpar sig väl för att kunna pre-

senteras som statistisk, just på grund av dess stora urval. Nackdelen med den kvanti-

tativa metoden är dock att den har ett giltighetsproblem på grund av dess förbestämda 

frågor och att det inte går att göra samma djupdykningar i ämnet och att det inte går att 

ställa följdfrågor som i en kvalitativ intervju (Jensen 1999, s. 64). 

  

En annan fråga man måste ställa sig är om intervjufrågorna ska vara strukturerade eller 

ostrukturerade. Med detta menas att den ostrukturerade intervjun har öppna frågor utan 

något givet svar, det är alltså den som blir intervjuad som bestämmer hur svaret ska 

struktureras. I den strukturerade intervjun ges inte den som ställer frågorna informanten 

den möjligheten. Istället har den fasta svarsalternativ som är förutbestämda av inter-

vjuaren (Trost 1997, s. 21). 

 

Man kan komplettera sitt insamlande av information med att göra en observation i sam-

band med eller kring intervjun. Genom att kombinera olika metoder såsom intervju med 

observation gör vi för att förstärka den ena metodens kanske svagare sida (Merriam 

2009, s. 85). Vi kommer alltså att använda oss av intervjuer och observationer. 
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5.1.2 Intervju 
  

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer för att besvara våra frågeställningar. 

Vi intervjuade bibliotekarier med huvudansvar för respektive biblioteks hembygds-

samling. Detta gjorde vi för att försöka förstå hur bibliotekarier tänker kring de kultur-

skatter som finns på biblioteken. Att just intervjua de bibliotekarier som är ansvariga för 

hembygdssamlingen tror vi ger mer djupgående svar på vår frågeställning och 

problemformulering än om vi bara skulle intervjuat en bibliotekarie som jobbar på ett 

bibliotek med andra arbetsuppgifter. 

  

Vår intervju var till formen ostrukturerad med öppna frågor som den intervjuade själv 

fick bestämma hur han eller hon skulle svara på. Vi ville också att informanten själv 

skulle bestämma hur mycket han eller hon ville ge som svar och vi väntade tills infor-

manten själv hade bestämt om svaret var tillräckligt uttömmande eller inte. 

  

5.1.3 Observation 
  

Dessutom, som stöd till intervjuerna, har vi valt att observera själva hembygds-

samlingen. Denna observation är tänkt att ge en bild av hur själva samlingen ser ut då 

det kan skilja sig mellan olika bibliotek. För att lyckas med detta ställde vi upp några 

punkter som vi skulle följa så som Widerberg (2009) lanserade i Kvalitativ forskning i 

praktiken (s. 125). Dessa punkter står med i intervjuguiden som finns med som bilaga 

till denna uppsats. Vi såg till att få en genomgång av samlingen av den intervjuade bib-

liotekarien som ett sätt att låta bibliotekarien själv betona vissa dokument eller aspekter 

av samlingen. Detta gjorde att vi fick en bra inblick av vad informanterna tyckte var värt 

att visa upp från samlingen och vad de tyckte om dess utformning och placering. 

  

5.1.4 Urval av respondenter 
  

Vi började med att gå in på alla kommuners webbsidor i Västra Götalandsregionen. Vi 

skickade ut en e-postförfrågan om intervjuintresse till alla de folkbibliotek i Västra Gö-

talandsregionen som på sin webbsida skriver att de har en hembygdssamling. Detta kan 

problematiseras, då det är möjligt att folkbibliotek kan ha samlingar av lokal karaktär 

utan att skriva det på sin webbsida.  

  

Svarsfrekvensen var väldigt låg, av de 20 bibliotek som har en hembygdssamling sva-

rade endast sju efter en påminnelse. Två av de svarande ansåg vi inte vara relevanta för 

vår undersökning, den ena var en biblioteksassistent som engagerade sig i hembygds-

rörelsen på sin fritid, och den andra tog för lång tid på sig att svara, så vi hann inte boka 

in en lämplig tid för intervju. De fem vi slutligen intervjuade är spridda över hela länet, 

i tre olika landskap som alla har sina kulturhistoriska traditioner. På så sätt kunde vi få 

varierade svar. 
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5.2 Genomförande 
  

Här behandlas hur vi ska gå tillväga för att besvara våra frågeställningar med hjälp av 

intervju, observation och analysredskap. 

  

5.2.1 Tillvägagångssätt 
  

Att fokus sätts på folkbiblioteken i Västra Götalandsregionen beror på att vi båda är 

bosatta i regionen så vi sökte efter bibliotek med hembygdssamlingar där. Genom re-

spektive kommuns hemsida fick vi e-postadresser till folkbiblioteken. Vi hittade biblio-

tek med nära samarbete med olika hembygdsföreningar eller släktforskare genom att 

skicka ut förfrågningar via e-post för att undersöka om det fanns intresse av att inter-

vjuas.  

 

Alla intervjuer ägde rum i respektive bibliotek, och alla utom pilotintervjun spelades in 

och transkriberades. Under pilotintervjun fördes anteckningar, och eftersom vi knappt 

ändrat intervjufrågorna sedan dess och för att de svar vi fick fram är intressanta och re-

levanta, har vi valt att ta med resultaten av pilotintervjun också. De intervjuer vi spelade 

in får naturligtvis större utrymme i analysen då vi har en fullständig transkribering av 

intervjun. Observationen och visningen av själva hembygdssamlingen är inget vi kunde 

transkribera, då för mycket bakgrundsljud och förflyttningar gjorde det omöjligt att tyda 

inspelningen. Däremot fördes anteckningar under visningens gång. 

 

5.2.2 Forskningsetik 
  

Enligt Repstad (2007) finns framförallt tre forskningsetiska rutiner att följa: informa-

tion, konfidentialitet och nyttjande. Intervjupersonerna måste vara informerade om in-

tervjuns syfte, personuppgifterna måste "behandlas med största möjliga konfidentialitet" 

(s. 90), och uppgifterna man samlar in i intervjun får bara användas i ens eget arbete. 

Vårt arbete innehåller visserligen frågor som rör bibliotekariens egna åsikter, men äm-

net är ändå inte särskilt känsligt. Vi har trots detta valt att fingera orts- och personnamn, 

men i vissa fall kan en person väl bevandrad i området utläsa vem det är vi har inter-

vjuat. För att ytterligare stärka anonymiteten har vi inte tagit hänsyn till intervju-

personens kön i val av fingerat namn. Vi nämner även biblioteksplanernas innehåll vid 

de studerade biblioteken. Vi beskriver bara vad som står om bevarande och hembygds-

samlingarna, citerar dem inte direkt och har inte med biblioteksplanerna i källförteck-

ningen för att inte avslöja bibliotekens identitet. 

  



23 

 

5.2.3 Presentation av intervjuguiden 
  

Vår intervjuguide är uppdelad i två delar: "övergripande" och "egna tankar". I den över-

gripande delen undersöks saker som hur mycket arbete och intresse hembygds-

samlingen genererar, hur biblioteket arbetar för att bevara och tillgängliggöra samling-

ens dokument, vad som ingår i samlingen osv. Vi frågar också efter styrdokument rö-

rande hembygdssamlingen och samarbete med hembygdsföreningar. Under "egna tan-

kar" går vi in lite mer specifikt på den intervjuade bibliotekariens tankar kring hem-

bygdssamlingen, och frågar bland annat vad han/hon skulle vilja göra för att förbättra 

samlingens omhändertagande och dylikt. Två av frågorna kan verka lite ledande: 

"Tycker du hembygdssamlingen hör hemma på ett bibliotek eller ska hembygds-

föreningarna ta hand om den?" och "Upplever du samlingen som tillräckligt populär för 

att motivera dess plats på biblioteket?" men vad vi ville med dessa frågar var att få bib-

liotekarien att verkligen tänka efter och kanske i nya banor angående hembygdssam-

lingen existens. 

  

Vi har valt att göra en intervjuguide som inte direkt behandlar de frågor som ställs i di-

mensionerna för att vi tror inte att de svar som skulle ges vid mer "rättframma" frågor 

skulle överensstämma med bibliotekariens faktiska värderingar. Dimensionerna är gene-

raliseringar, och naturligtvis är inte verkligheten lika klar och tydlig. Vi anser att genom 

att göra på detta viset får vi en bättre möjlighet att försöka utläsa deras underliggande 

attityder.  
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6 Resultatgenomgång 
  

Under denna rubrik kommer vi att presentera respondenterna och de intervjusvar vi 

ansåg vara relevanta för uppsatsens problemformulering och frågeställningar. Svaren 

delas in i de dimensioner som är uppsatsens analysinstrument. Anledningen till att 

förena resultat med analys gör att det blir lättare att få en överblick över resultaten utan 

att blir för upprepande. Här kommer vi alltså att redovisa bibliotekariernas svar, 

tematiserade utefter dimensionerna, och förtydliga och tolka dem utifrån dimensionerna. 

  

6.1 Presentation av respondenterna  
  

Här presenteras kortfattat de fem bibliotekarier vi intervjuat och deras samlingar. Vi vill 

här ge en snabb överblick över hur samlingarna ser ut, var i biblioteket de finns, vilka 

bibliotekarierna är samt under vilka förutsättningar intervjun ägde rum. Vi behandlar de 

intervjuade bibliotekarierna konfidentiellt, både staden och bibliotekarien har fingerade 

namn. Dessutom tar vi ingen hänsyn till den intervjuades kön för att ytterligare stärka 

anonymiteten. 

  

Intervjun med bibliotekarien Annie i Astad ägde rum under vår pilotstudie, men då vi 

knappt behövde ändra frågorna till den riktiga undersökningen valde vi att ta med pi-

lotintervjun ändå. Dock kan inte analysen av denna intervju bli lika omfattande eftersom 

vi inte spelade in den på diktafon och därmed inte har någon ordagrann transkribering. 

Annie intervjuades i ett konferensrum på biblioteket, inte i anslutning till hembygds-

samlingen. Hembygdssamlingen i Astad består av åtta hyllor som står i ett hörn på bib-

liotekets övervåning, i anslutning till släktforskningsrummet. En av hyllorna är inglasad 

och innehåller det rara, äldre och ömtåliga materialet. Inget om hembygdssamlingen 

nämns i biblioteksplanen. Annies pappa var hembygdsforskare och samlare av hem-

bygdslitteratur så bibliotekarien har med sig intresset hemifrån.    

  

Benny är ansvarig för hembygdssamlingen på stadsbiblioteket i Bestad. Biblioteket har 

ett ABM-samarbete, vilket enligt biblioteksplanen ska främja kulturarvet och att sam-

arbetet ska fortsätta stärkas för hembygdsföreningarnas nytta. Samlingen är omfattande 

och ligger i samma lokal som resten av biblioteket, men har ställts i ordning på så sätt 

att det känns avskilt. Benny fick tjänsten utan något direkt egenintresse. Intervjun ägde 

rum på ett kontor som delades mellan flera biblioteksanställda.  

  

Biblioteket i Cestad är uppdelat mellan två byggnader, och i den ena är Conny den enda 

bibliotekarien. I denna byggnad finns allt av äldre och lokalhistorisk karaktär, och en 

avdelning för släktforskning. Intervjun ägde rum i salen precis bredvid hembygds-

rummet. Hembygdssamlingen i Cestad är omfattande, ungefär tio hyllor, och består 

främst av nyare material från ca 1930 och framåt. I lokalen finns även glasmontrar där 

vissa äldre verk visas upp, exempelvis gamla biblar. Hyllorna i hela bibliotekslokalen är 

från 1800-talet och övrig inredning köps på loppmarknader för att följa upp byggnadens 

äldre karaktär.  
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Hembygdssamlingen i Destads bibliotek delar lokal med släktforskningen och skiljs 

från resten av biblioteket av en trappa. Det var i detta rum som intervjun med bibliote-

karien Donnie skedde. Samlingen är liten och består endast av 4 låga hyllor hembygds-

litteratur. Destad är en liten ort och det utkommer ytterst lite litteratur om bygden 

I Destads biblioteksplan nämns knappt hembygdssamlingen, förutom på ett ställe där 

det nämns att det lokalhistoriska materialet ska digitaliseras. Donnie läser själv inte nå-

gon hembygdslitteratur.  

  

Intervjun med bibliotekarien Eddie ägde rum i lokalen för Estads hembygdssamling. 

Hembygdssamlingen omfattar nästan 6 500 volymer och består till största delen av 

böcker om Estad med omgivning. I biblioteksplanen nämns bland annat problematiken 

med samlingens placering i biblioteket. Eddie säger att han inte har någon särskild 

kompetens för att ta hand om samlingen, men en av anledningarna till att han ville ha 

ansvaret för hembygdssamlingen var för att kunna lära sig.  

 

6.2 Synen på samlingen 
 
I den här dimensionen samlar vi de intervjusvar som berör samlingen och dess 

omhändertagande. Under "reservat" hamnar uttalanden som berör bevarandeåtgärder 

och förvaring, medan uttalanden om marknadsföring och användartillgänglighet hamnar 

under "allmänning". 

 

Reservat 
Annie förklarar att lokalsamlingen i Astads bibliotek finns till för att bevaras för efter-

världen och framtida forskning. Hembygdssamling gallras inte på samma sätt som den 

övriga litteraturen på biblioteket utan den arkiveras istället. Biblioteket i Astad har bun-

dit om de böcker som det var mest tryck på för att förhindra att de skulle förstöras. 

Detta får nog anses ligga inom ramen för en bevarandestrategi för att möjliggöra en 

framtida användning. De böcker som bara finns i några få exemplar anser biblioteket 

vara värdefulla och hålls därför inlåsta. 

 

Bestads arkiv har enligt Benny bättre förvaringsmöjligheter än biblioteket för att ta hand 

äldre material som kan vara skört. I bibliotekets samlingar finns inte så mycket äldre 

material, kanske just för att arkivet får ta hand om det. Denna inställning beror kanske 

på att arkivet håller till i samma hus och att det därför är lättare att skicka det ömtåligare 

materialet dit än att själv ta hand om det. 

 

Conny tycker att man måste förvalta det man har så det kommer användarna tillgodo. 

Att hembygdsföreningar kan ta hand om lokahistoriskt material lika bra som biblioteket 

tror inte Conny på ur en bevarandesynpunkt. Det kan nog vara att i jämförelse med 

hembygdsföreningarna har biblioteken en fastare struktur och bättre möjlighet att på ett 

tillfredsställande sätt bevara samlingen och sålunda se till att samlingen finns bevarad 

inför framtiden. 
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Det primära syftet med hembygdssamlingen är enligt Donnie att samla och bevara det 

som finns nedtecknat i Destads kommun. Bibliotek försöker bevara de böcker som bara 

finns i ett fåtal exemplar så gott det går genom att vårda och laga dem eftersom det 

nästan inte förekommer någon gallring av hembygdssamlingen, vilket kanske gör att 

samlingen blir statisk och oföränderlig. Då det är möjligt magasinerar biblioteket ett 

exemplar av varje lokalhistorisk bok. Destads bibliotek håller på att digitalisera böcker 

som bara finns i enstaka exemplar. 

 

Estads bibliotek är försiktiga med att gallra i hembygdsamlingen då de böcker som finns 

där kan vara svåra att få tag på i andra bibliotek, och däri ligger samlingens värde anser 

Eddie, då dessa dokument är unika för Estad.  

 

Allmänning 
Annie tycker att de volymer som har bundits om ger bibliotek en lokal profil. Bandet är 

unikt för Astad och detta gör att samlingen uppmärksammas mer och resultatet av detta 

blir kanske att fler användare blir medvetna om den. Detta betyder att samlingen 

används mer vilket biblioteket verkar tycka är bra för besökarna. 

 

Benny ser främst på samlingen som något att kultivera och tillgängliggöra. Dock köper 

inte Bestads bibliotek in allt om staden längre eftersom det går att få tag på genom andra 

kanaler, exempelvis via Internet enligt Benny. Biblioteket har flera exemplar av nästan 

alla böcker varav ett är referensexemplar. Benny vill tillgängliggöra hembygdssam-

lingen mer och lyfta materialet mer än vad de gjort tidigare. Han verkar känna att det 

finns mer att göra, framförallt marknadsföring så att folk som inte vet att den finns får 

reda på det. Detta för att få fler människor att använda sig av samlingen. 

 

Hembygdssamlingen ska enligt Conny finnas till för användarna. Detta för att sam-

lingen ska tillgodose både kommunens och regionens invånare med lokalhistoria. Han 

tycker det är viktigt att ha en dokumentation över historien men att det också ska finnas 

en koppling till bygdens nutida historia. Conny ser biblioteket som öppet för alla och att 

det inte finns några egentliga gränser för vilka som kan tänkas ha användning för hem-

bygdssamlingen. Många olika sorters aktiviteter anordnas därför i anslutning till lokal-

samlingen för att på så sätt introducera nya användargrupper till bibliotekets äldre och 

lokalhistoriska samlingar. 

  

Donnie anser att biblioteket har bättre möjligheter att tillgängliggöra materialet än hem-

bygdsföreningen. Han verkar tycka detta för att fler människor hittar till biblioteket och 

dess hembygdssamling. Destads bibliotek digitaliserar också äldre material för att lägga 

ut det på hemsidan. Anledningen till detta verkar vara att materialet ska kunna upp-

märksammas av fler människor och därmed komma till större användning. 

  

Eddie tycker att hembygdssamlingen är en av de viktigaste avdelningarna på biblioteket 

eftersom intresset för den är stort. Anledningen till att intresset är så stort är kanske för 

att biblioteket i Estad prioriterar användningen av materialet framför risken att materia-

let ska förstöras. Biblioteket i Estad hade planer på en ombyggnad och då skulle hem-

bygdssamlingen eventuellt flyttas ner och integreras med den övriga samlingen. Eddie 

såg alltså inte samlingen som oföränderlig utan den kan även vara en del av bibliotekets 

mer moderna dokument. 
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6.3 Synen på användarna 
 

I denna dimension hamnar svar som berör användarna och bibliotekariernas syn på 

dessa. Om bibliotekarierna anser att hembygdssamlingen är viktig för forskningen ham-

nar svaret under "förklara". Om de istället anser att det är individens upplevelse av 

hembygdssamlingen som är det viktiga, hamnar svaret under "förstå". 

 

Förklara 
Många släkt- och hembygdsforskare använder sig av hembygdsamlingen enligt Annie, 

vilket sannolikt betyder att de finner samlingen intressant och värdefull för deras forsk-

ning. Att släktforskarföreningar dessutom håller kurser i Astads bibliotek efter stäng-

ning gör att samlingen förmodligen kommer till ännu mer nytta för dem. 

 

När det i Bestad har varit hembygdsdagar eller andra evenemang med lokalhistorisk 

anknytning har Benny hållit föredrag om samlingen men då har det ofta varit för de som 

redan är lokalhistoriskt intresserade. Detta gör att samlingen uppmärksammas av dem 

som är intresserade av den i forskningssyfte. 

  

Conny berättar att släkt- och hembygdsforskare ofta använder sig av hembygdssam-

lingen och att de brukar sitta i biblioteket hela dagarna och arbeta. Detta får man nog 

tolka som att samlingen ses som en viktig källa för forskning av lokalhistorisk karaktär. 

Bibliotekets äldre samlingar används även av utländska forskare, vilket visar att sam-

lingen är vetenskapligt intressant på en internationell nivå. 

 

Släktforskar- och hembygdsföreningarna är enligt Donnie värdefulla resurser för att 

hålla bibliotekets hembygdssamling levande, och som motprestation köper biblioteket 

in släktforskardatabaser för att tillgodose släktforskarnas behov. Detta kan ses som att 

Destads bibliotek vänder sig till en mer forskningsinriktad användargrupp.  

 

Eddie säger att det är många hembygds- och släktforskare som använder hembygdsam-

lingen men att det även kommer studenter från olika högskolor och universitet som letar 

dokumentation om äldre byggnader och liknande. Att hembygdssamlingen ligger i ett 

eget rum gör det enligt Eddie till ett bra arbetsrum där man kan titta i referensmaterial 

och arbeta ostört. Denna avskildhet kan dock göra att de som inte forskar inte hittar upp 

till samlingen. 

 

Förstå 
En grupp som använder sig av hembygdssamlingen är enligt Annie skoleleverna när de 

ska göra specialarbeten om hembygden. Det gör att samlingen används för att berika 

individuella personers kunskaper om bygden, vilket nog även en del släktforskare an-

vänder samlingen för, det vill säga att få en större förståelse kring sitt förflutna och man 

har inga andra högre vetenskapliga mål. 

  

Benny tror inte att Bestads skolelever är riktigt medvetna om samlingens existens. Han 

skulle önska ett utökat samarbete med lärare och skolan eftersom han tycker det är vik-

tigt att eleverna får reda på hur det var i Bestad förr i tiden. Att eleverna får arbeta med 

samlingen för att få en inblick hur samhäller såg ut kan ge eleverna en bättre förståelse 

för det förflutna. Benny är själv inte speciellt hembygdsintresserad men ser inte det som 
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ett problem i och med att andra intresserade i byggnaden kan bidra med kunskap om det 

lokalhistoriska materialet. 

  

Biblioteket i Cestad brukar ha små utställningar i husets nedre del för att locka upp tu-

rister och andra besökare. Dessa monterutställningar och även andra evenemang gör att 

besökarna känner att de kan vara i biblioteket även utan något särskilt ärende, säger 

Conny. Detta gör att de kan visa upp det äldre materialet fysiskt och inte bara digitalt 

via hemsidan. 

  

Donnie tror att många på ålderdomshem skulle uppskatta hembygdssamlingen, men de 

kan inte själva ta sig till biblioteket. Donnie tycker det är synd att bibliotekspersonalen 

inte har tid att visa upp lokalhistoriskt material för boende på ålderdomshemmen. Don-

nie berättar också att folk som flyttar tillbaka till orten gärna vill läsa på om sin lokal-

historia och söka sina rötter. Andra användargrupper som Donnie nämner är skolelever 

som ofta gör specialarbeten om hembygden. Biblioteket hade även släktforsknings-

kurser tidigare som högstadieeleverna kunde välja som fritt ämne. Donnie tycker att 

samlingen blir som en samlingspunkt för många människor och att det är roligt att även 

nya människor blir intresserad av den. 

 

Eddie menar att samlingen är till för alla och inte bara för dem som vill forska. Både 

skolelever och Estadsbor använder samlingen för att göra arbeten och eftersökningar om 

bygden, vilket visar på att samlingen är populär trots dess något avskilda placering. 

Varje år ger bildarkivet i samarbete med biblioteket ut en kalender med bilder och fakta-

texter kring något tema med lokalanknytning, något han säger är i folkbildningssyfte.  

  

6.3 Synen på historien 
 

I denna dimension passar vi in uttalanden som berör bibliotekariernas historiesyn. De 

uttalanden som verkar tyda på ett statiskt förvarande av historiskt material hamnar under 

"förfluten tid", medan de som talar om en föränderlig samling hamnar under 

”nutid/framtid”. 

  

Förfluten tid 
Annie tror inte att man idag kan veta vad som kan vara av användning i framtiden. Där-

för anser Annie att det mesta kan vara värt att bevara inför framtiden. Annie tycker att 

det är viktigt att det finns en historisk grund att stå på. Samlingen ska alltså vara en länk 

till det förflutna för att kunna förklara nutiden. 

 

Benny tycker det är viktigt att skolelever har en möjlighet att få reda på hur det var förr i 

tiden där man bor. Detta kan ses som att han tycker det är viktigt att samlingen har en 

oföränderlig bild av det förgångna för att man ska kunna se vad som har hänt. 

 

Hembygdssamlingen är enligt Conny den grund som gör att man kan samla in den 

lokalhistoriska litteraturen om bygden. Samlingen är tätt förknippad med bibliotekets 

äldre material, men Conny tycker det är viktigt att biblioteket inte bara samlar in och 

bevarar det äldre materialet. 
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Donnie säger att intresset för lokala händelser är starkt och att man är mån om släkt-

banden i Destad, vilket antagligen beror på att orten är ganska liten. Detta betyder för-

modligen att hembygdssamlingens historiska perspektiv är viktigt för släkt- och hem-

bygdsforskarna. 

  

Att Estads bibliotek är försiktiga med att gallra samlingen gör att den riskerar att bli 

ålderdomlig och statisk i sitt utseende. Detta ska dock inte ses som något enbart negativt 

då samlingen istället kanske har, som Eddie säger, många ovanliga rariteter som gör 

samlingen unik. Hembygdsföreningarna i Estad hittar ibland material om Estads historia 

som kanske inte biblioteket har i sin hembygdssamling. Eddie tycker att hembygds-

föreningarna är mycket värdefulla för biblioteket i och med att de skriver nya texter om 

bygdens historia.  

  

Nutid/Framtid 
Bibliotekets i Astad knappa resurser har gjort att man noggrant måste prioritera vad som 

ska köpas in till hembygdssamlingen. I första hand är det litteratur från staden, i andra 

hand omkringliggande kommuner, i tredje hand länet och till sist lanskapet. På så sätt 

har samlingen utvecklats och fått en egen profilering. Denna typ av profilering innebär 

dock ett begränsande och förvandlande av det historiska materialet för att passa biblio-

tekets budget och dagens intressen. 

  

Tidigare köpte Bestads bibliotek in allt som var intressant för bygden men nu har Benny 

fått skära ner på inköpen, vilket har gjort att Benny har fått prioritera på annat sätt än 

tidigare. Benny betonar därför vikten av att bevaka och få in allt nytt material medan det 

äldre materialet inte prioriteras i lika hög grad. 

Detta visar på att det är viktigare för biblioteket att samla in litteratur om hur bygden ser 

ut idag än skrifter från det förflutna som beskriver hur det var. 

 

Conny säger att det gäller att lyfta fram de lokalhistoriska samlingarna på olika sätt och 

att materialet används. Biblioteket försöker hela tiden införskaffa ny litteratur om byg-

den så att det blir bevarat och tillgängligt för framtida användare. Att materialet ska ar-

betas med och inte bara sparas visar på att biblioteket ser materialet som viktigt för 

samhället idag och inte bara något som kan komma att bli användbart. Conny menar att 

man måste anpassa biblioteksverksamheten hela tiden och digitalisering är något som 

biblioteket vill satsa mer på. 

  

Destads bibliotek har varit inblandat i ett projekt där en historiebok om varje mindre ort 

i den omgivande bygden skulle skrivas. Detta kan ses som en historisk skildring place-

rad i ett nutida sammanhang, eftersom gränsen för detta projekt drogs vid den nutida 

kommungränsen. Detta visar på att projektet hade en vision om att dessa böcker skulle 

kunna vara av intresse även för framtida bruk. 

  

Eddie tycker att digitalisering är en viktig utveckling för bibliotekets samling. De håller 

på att digitalisera en bildsamling som tillhör hembygdsmaterialet eftersom det är något 

som enligt Eddie är efterfrågat. Det verkar som Eddie tycker det är viktigt att samlingen 

uppmärksammas eftersom de försöker göra så mycket reklam som möjligt men enligt 

Eddie går det alltid att göra mer. 
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6.4 Bibliotekarieprofessionen 
  

Flera av våra respondenter pratade om biblioteksutbildningen och sin egen expertis på 

ett sätt som inte riktigt passar in i dimensionerna, men vi fann det så intressant att vi vill 

skriva något om det också. 

  

Annie berättar att de haft en ordförande för en lokal hembygdsförening på besök för att 

uppskatta böckernas värde, så att biblioteket skulle kunna avgöra vad som ska förvaras i 

glasskåp och liknande. Enligt Annie hade hembygdsföreningen haft ett mer ekonomiskt 

perspektiv på en boks värde än vad biblioteket hade. Annie anser att arbetet med hem-

bygdssamlingen är något man måste "lägga ner lite själ och känsla" i (Respondent A). 

Hon tror att om man blir tilldelad ansvaret för samlingen utan något egenintresse så kan 

samlingen bli lidande. Annie betonar att hon tycker det är ett roligt och värdefullt ar-

bete. 

 

Conny säger att bevarandearbetet pågår ständigt, då det finns mycket material som har 

blivit felaktigt omhändertaget tidigare:  

 
det här med bevarandet har man sett [...] på olika sätt genom olika 
tider[,] kunskapen har varit olika hög och sådär (Respondent C). 

 

Detta tolkar vi som att Conny ser sin egen expertis som högre än tidigare års biblioteka-

rier vad det gäller bevarande. Han tar som exempel att han måste byta ut syrahaltigt 

papper mot syrafritt och liknande. Conny har tidigare arbetat på större forskningsbiblio-

tek. 

  

Eddie anser inte att han hade ”speciellt lämpade kunskaper” (Respondent E) för att ta 

hand om samlingen, men att det var en av anledningarna till att han övertog ansvaret för 

samlingen när den tidigare ansvariga bytte jobb. Eddie tycker att kunskaper kring vård 

av äldre dokument är något som saknas i bibliotekarieutbildningen. 
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7 Diskussion 
  

Under denna rubrik kommer vi sammankoppla den litteratur vi gått igenom med uppsat-

sens analysdel för att stärka vår empiri med tidigare forskning. Vilka värderingar kan vi 

urskilja hos bibliotekarierna vi intervjuat? Motiverar de samlingens varande på bibliote-

ket? Hur ser de på bevarande och tillgängliggörande av samlingen? 

  

7.1 Reservat – Allmänning 
  

Alla de intervjuade bibliotekarierna betonade vikten av att samlingen skulle bevaras på 

ett eller annat sätt. Varför detta var viktigt var inte alla överens om, eller så nämndes det 

inte. De som inte gav någon anledning kanske inte ens hade reflekterat över varför 

samlingen ska bevaras. Två av bibliotekarierna menade att det var viktigt därför att den 

ska finnas kvar för framtida forskning medan en bibliotekarie tyckte det var viktigt att 

den fanns för att det skulle finnas en dokumentation över bygdens historia. Att hem-

bygdsföreningarna var viktiga för hembygdssamlingen var de flesta överens om, men 

ingen ansåg att hembygdsföreningar skulle kunna ta hand om samlingarna. Detta för att 

bibliotekarierna tyckte att biblioteket hade bättre öppettider vilket gjorde samlingen mer 

lättillgänglig men en bibliotekarie trodde också att de helt enkelt inte kunde bevara 

samlingen på ett lämpligt sätt. En av bibliotekarierna trodde dessutom att arkivet, som 

biblioteket hade som granne, skulle vara bättre lämpad att ta hand om de äldre doku-

menten i och med att det fanns ett sorts informellt ABM-samarbete mellan dem. Detta 

var dock inget som bibliotekarierna i bibliotek med reellt ABM-samarbete tog upp. 

 

Flera av våra respondenter visade sig reflektera kring samarbetet mellan bibliotek, arkiv 

och museum. Två av bibliotekarierna berättade att de diskuterade mycket kring vad som 

hör hemma i arkivet och vad som ska vara på biblioteket. Ett visst informellt samarbete 

med hembygdsmuseer fanns, där museet hänvisade besökare till biblioteket och biblio-

teket kan hänvisa till museet. Intressant att nämna är att två bibliotekarier direkt kopp-

lade samman arkiv och museum. En bibliotekarie berättade om arkivet i byggnaden och 

pratade direkt efter det om hembygdsmuseet. Det anser vi tyda på ett ”ABM-tänk” hos 

bibliotekarierna. Det verkar inte ta sig i uttryck i några större projekt eller liknande utan 

är mer av ett informellt samarbete där anställda på de tre institutionerna kan hjälpa var-

andra med frågor och överlämnande av material, främst mellan arkivet och biblioteket. 

Detta överensstämmer med resultatet i Anderssons (2002) magisteruppsats, där hennes 

respondenter hade samarbete med museer och arkiv i form av personliga kontakter (s. 

40). 

  

Att bevarandeaspekten var viktig speglas också i hur bibliotekariernas såg på gallringen 

av hembygdssamlingen. Fyra av fem bibliotekarier sade att det gallras nästan inte alls, 

den femte bibliotekarien nämnde varken hur gallringsprocessen såg ut eller om det före-

kom någon. En av bibliotekarierna sade att man skulle förvalta det man hade och två av 

bibliotekarierna ansåg att man skulle försöka vårda, laga och binda om böckerna i den 

mån det gick. Enligt Andersson (2002) tillhör det att samlingen inte gallras till "en av de 

övergripande principerna för arbetet med en lokalsamling" (s. 35). 
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En av bibliotekarierna sade att biblioteket inte hade tillräckligt resurser för att ta hand 

om de enstaka föremål som var i dåligt skick. Det de kunde göra var att använda maga-

sinet för förvaring men det fanns inte resurser att restaurera något. Detta gjorde att ma-

terialet istället låses in och blev oåtkomligt för användarna. 

 

Ur ett bevarandeperspektiv kan detta vara något positivt då Lindelöw och Parmhed 

(2006) lägger ihop säkerhet med bevarande. De menar att böcker bevaras bättre om sä-

kerheten är hög. För att minska på slitaget av gamla böcker borde alltså tillgängligheten 

begränsas för att bevara dem, vilket blir en motsättning eftersom man bevarar böckerna 

för att kunna göra dem tillgängliga (s. 61ff). Detta blir enligt oss ett litet moment 22: 

man vill göra böckerna tillgängliga genom att inte göra dem tillgängliga. Att låsa in 

böckerna för att bevara dem var dock något som Forsslund var emot. Om man inte an-

vände sig av samlingen förlorade materialet sitt värde enligt honom (Alzén 1993, s. 

139). 

  

De flesta av bibliotekarierna såg gärna att hembygdssamlingen skulle uppmärksammas 

mer så att fler hittade till den. De ville att fler skulle bli medvetna om att samlingen 

fanns eftersom den fanns till för användarna som en av bibliotekarierna beskrev det. De 

flesta försökte bedriva någon sorts marknadsföring av samlingen men sade att det var 

något som också kunde göras ännu mer. En bibliotekarie såg samlingen som något som 

kunde kultivera besökarna och att en annan tyckte att eftersom biblioteket är öppet för 

alla så fanns det egentligen inga gränser för vilka som kan tänkas använda sig av hem-

bygdssamlingen. På ett av de undersökta biblioteken gjordes den prioriteringen att det 

var viktigare att samlingen användes än att materialet bevarades. Ottosson skriver att 

folkbibliotek ofta ser bevarandet som mindre viktigt än bildning och förmedling (Ottos-

son 2009, s. 3). 

  

På det bibliotek som en av de intervjuade jobbade på skulle de eventuellt bygga om 

lokalerna och då fanns det planer på att flytta ner hembygdssamlingen till den övriga 

samlingen för att den då skulle kunna tänkas användas mer. Det blev dock ingen ned-

flyttning av samlingen. Problemet med en balans mellan tillgänglig samling och ostört 

arbetsrum är något som Andersson (2002) tar upp i sin magisteruppsats: 

 
Man strävar efter att nå hög tillgänglighet genom en öppen och central 
placering, samtidigt som materialet och dess användare kräver en viss 
avskildhet då det ofta handlar om att bedriva lokalhistorisk forskning.  
(s. 37) 

 

Det finns alltså en motsättning mellan tillgänglighet och bevarande vad det gäller pla-

cering av hembygdssamlingen. Ett bra arbetsrum för släktforskare kan ge allmänheten 

en känsla av obehörighet, medan ett alltför för allmänheten inbjudande rum kan vara en 

dålig arbetsmiljö för forskarna. 
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7.2 Förklara - Förstå 
  

De som mest använde sig av hembygdssamlingen var, enligt alla de intervjuade biblio-

tekarierna, släkt- och hembygdsforskarna. Många av dessa användare höll till mycket i 

bibliotekets lokaler och på några av biblioteken hade hembygdssamlingen ett eget rum 

där det går att sitta och arbeta ostört. De intervjuade bibliotekarierna såg släkt- och 

hembygdsforskarna som något värdefullt för hembygdssamlingarna och en av bibliote-

karierna verkade tycka att dessa släktforskar- och hembygdsföreningar var en förutsätt-

ning för att hålla samlingen aktuell och levande.  

 

Inga av de intervjuade bibliotekarierna sade att det fanns ett formellt samarbete, men att 

det ändå fanns ett visst utbyte av tjänster mellan varandra. En av bibliotekarierna 

brukade medverka på olika lokalhistoriska evenemang för att berätta om 

hembygdssamlingen, men detta lockade bara de som redan var intresserade av den. 

Enligt de flesta av de intervjuade bibliotekarierna så var hembygdssamlingen bara 

intressant för forskarna ur ett lokalhistoriskt perspektiv men två av bibliotekarierna 

berättade att det även kom forskare och studenter som läste på en akademisk nivå och 

som ville titta och använda sig av samlingen. Frågan om hembygdssamlingen ska rikta 

sig mot forskning eller allmänhet är inte direkt en ny fråga: Wikander tar i sitt 

specialarbete från 1978 upp samma problem. Hon anser att en hembygdssamling riktad 

mot vetenskaplig forskning har en snävare användargrupp och att det snarare är 

universitetsbibliotekens uppgift att tillgodose forskare med litteratur än det är 

folkbibliotekens. Wikander är av åsikten att mindre folkbibliotek bör rikta in sig mot 

allmänhetens intresse för hembygdslitteraturen (s. 11). En av våra intervjuade 

bibliotekarier försökte ha en folkbildningstanke bakom hembygdssamlingen och i 

samarbete med bildarkivet gav de ut en almanacka varje år med bilder och faktatext 

kring något tema för att sprida lite lokalhistoria. Detta är något som stämmer bra 

överens med Hazelius ambitioner om att kunskapen inte bara skulle samlas in och 

behandlas, utan att den också skulle spridas ut till allmänheten (Alzén 1993, s. 134f). 

  

En av de intervjuade bibliotekarierna ville poängtera att samlingen var till för alla och 

inte bara för dem som ville forska. Några som använde sig av hembygdsamlingen var 

skolelever. Dessa brukade använda samlingen när de skulle göra olika specialarbeten 

enligt två av bibliotekarierna, en tredje önskade att samarbetet med skolan skulle bli 

större då bibliotekarien inte trodde att eleverna var riktigt medvetna om samlingens exi-

stens. Bibliotekarien ansåg att det var viktigt att de fick veta hur det var förr i tiden på 

orten. Andra användargrupper för hembygdssamlingen kunde enligt en av bibliotekari-

erna vara pensionärer på ålderdomshem. Wikander (1978) är av en liknande åsikt då 

hon tror att människor på pensionärshem gärna skulle vilja få en presentation av hem-

bygdssamlingen: "Det finns ju ett stort intresse hos äldre människor att släktforska och 

återuppleva minnen i sin hemtrakt" (s. 14). Samma bibliotekarie såg att många som 

flyttade till orten eller flyttade tillbaka till den använde sig av samlingen för att antingen 

läsa på om samhället eller för att släktforska. Detta tolkar vi som att hembygdssam-

lingen är viktig för skapandet av - och återknytandet till - den lokala identiteten. Sundin 

(2003) skriver i "Hembygden som idé : konstruktionen av lokal och regional identitet" 

att hembygdsbegreppet uppkom i samband med konstruktionen av den lokala identite-

ten (s. 48).  
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Wikander (1978) var av samma uppfattning då hon hade lagt märke till att många 

nyinflyttade eller människor som bara ville lära känna sin hembygd mer kom och 

frågade efter lokalhistorisk litteratur (s. 15). Rentzhog (1999) skriver i sin text 

"Kulturarvet som framtidsfråga" att folk som flyttar till ny ort har ett "behov av rotfäste 

och kontakt med kulturarvet på den nya plats där de slår sig ner" (s. 118). 

  

Några av de intervjuade bibliotekarierna försökte på olika sätt göra kommuninvånarna 

uppmärksamma på hembygdssamlingarna. En av bibliotekarierna brukade anordna olika 

evenemang för att uppmärksamma deras samling. Biblioteket brukade ha små utställ-

ningar vid ingången på nedre plan för att locka upp besökarna till samlingarna. Dessa 

monterutställningar och även andra evenemang gjorde att besökarna kände att de kan 

vara i biblioteket även utan något särskilt ärende menade bibliotekarien. 

 

7.3 Förfluten tid – Nutid/framtid 
  

Det var bara en minoritet av våra respondenter som funderade över vad som gör något 

värt att reservera för framtida bruk. En av de intervjuade bibliotekarierna trodde inte att 

man kunde veta vad som kan komma till användning i framtiden, därför var det viktigt 

att försöka spara det mesta. Två av bibliotekarierna tyckte att hembygdssamlingen var 

som en historisk grund där bygdens historia kunde samlas in och lagras. Samlingen 

skulle vara en länk till det förflutna för att kunna förstå framtiden, enligt en av 

bibliotekarierna. En annan av bibliotekarierna trodde att intresset för hembygds-

samlingen berodde på att det var en liten ort och historiska händelser och släktband var 

viktiga för invånarna. 

 

Två bibliotekarier tyckte att det var viktigt att samla in nytt material och inte bara spara 

det äldre, samt att man skulle lyfta fram samlingen mer för att den skulle vara av in-

tresse för dem som ville veta hur bygden såg ut idag. Det var dock viktigt att det också 

skulle bevaras för framtiden. 

  

Många av biblioteken hade knappa resurser för hembygdssamlingen vilket gjorde att 

bibliotekarierna fick nedprioritera och skära ner på inköpen av hembygdslitteratur. En 

av bibliotekarierna ansåg inte detta vara ett problem då mycket kan hittas på Internet 

nuförtiden. Detta ser vi som en framtidssyn där samlingen kan anpassas efter samhällets 

utveckling. 

  

Det verkar som den digitala utvecklingen var något som intresserade många av de in-

tervjuade bibliotekarierna. Majoriteten av dem berättade att de höll på med ett eller flera 

digitaliseringsprojekt. Detta sågs som en viktig utveckling och marknadsföring av hem-

bygdssamlingen. I de flesta fall gjordes detta för att det digitaliserade materialet skulle 

kunna läggas ut på deras hemsida för att locka besökare till biblioteket, men också för 

att biblioteket bara hade enstaka exemplar av vissa böcker. Detta var dock en 

resursfråga och i många fall ville bibliotekarierna göra mer, men budgeten tillät inte 

sådana satsningar. Intressant att ta upp är att det verkar finnas ett samband mellan hur de 

undersökta bibliotekarierna tänkte angående varför de ville digitalisera och det som 

Nilsson (2009) beskrev som något positivt med digitalisering, nämligen att "det digitala 

materialet ska locka intresse för biblioteket och resterande samlingar", i det här fallet 

hembygdssamlingarna.  
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Den ekonomiska faktorn hade en stor inverkan på en fortsatt digitalisering enligt 

bibliotekarierna, något som stämmer överens med det som Nilsson beskrev som en av 

nackdelarna med digitalisering (s. 14f). 

  

7.4 Bibliotekarieprofessionen 
  

Under intervjuerna framkom en del om bibliotekarieutbildningen och yrkeskunskaper, 

något som vi tyckte vara värt att ta upp i diskussionen även om det inte är något som 

passar in i våra dimensioner. 

  

En respondent problematiserade att bibliotekarier inte utbildas i att värdera böcker. En-

ligt Brötegård och Karlsson (2004) skriver Joacim Hansson i artikeln Folkbibliotekens 

förhållande till äldre bokmaterial i ett kulturpolitiskt perspektiv (1996) att värderandet 

och vårdandet av det bokliga kulturarvet borde utgöra en självklar del av 

bibliotekariernas utbildning (Brötegård & Karlsson 2004, s. 73). En av bibliotekarierna 

ansåg att en bok är värdefull när den bara finns i enstaka exemplar, men verkar inte 

jämföra värdet på olika böcker i enstaka exemplar. Dock tar Brötegård och Karlsson 

(2004) upp att en samling kan sakna ekonomiskt värde, men ändå ha ett högt 

lokalhistoriskt värde på grund av dess lokala prägel (s. 74). 

 

Bara en av våra bibliotekarier sade sig ha erfarenhet av att arbeta med äldre dokument, 

medan två av de intervjuade bibliotekarierna ansåg sig sakna kunskap om omhän-

dertagande av äldre material. Detta är ett problem som Roderick Cave tar upp, enligt 

Lindelöw och Parmhed. Utbildning saknas hos bibliotekarier. Det ansågs bättre att ha en 

bokhistorisk forskare som tog hand om samlingarna än en bibliotekarie (Cave, se Lin-

delöw & Parmhed 2006, s. 8). Ett par respondenter tog även upp att arbetet med hem-

bygdssamlingen var lite speciellt i jämförelse med det övriga biblioteksarbetet. Enligt 

en av de intervjuade bibliotekarierna krävde arbetet med hembygdssamlingen ett per-

sonintresse, något som även Wikander (1978) ansåg som viktigt för samlingen (s. 8).  

 

En av bibliotekarierna talade om att släktforskarna i princip skötte om hembygds-

samlingen själva, vilket vi tror kan bero på att de har större lokalhistoriska kunskaper än 

bibliotekarierna. En av bibliotekarierna tyckte att utbildning i bevarande saknas i biblio-

tekarieprogrammet. 

  

De bibliotekarier som inte uppgav sig ha ett personligt intresse för hembygd gav in-

trycket av att vara de som mest problematiserade resursfördelning och inköp. Det får oss 

att undra om inte ett stort intresse för lokalhistoria kan stå i vägen för en objektiv be-

dömning av samlingens värde. Svante Beckman (1999) för en diskussion om kulturar-

vets "helgd" i "Vad vill staten med kulturarvet?". Enligt Beckman är det främst av vörd-

nad som vi sparar kulturarvet, och kulturarvet definieras av "det som anses värt att be-

vara", alltså inte några negativa kvarlämningar från tidigare generationer (s. 29). Vi tror 

att det kanske är så att bibliotekarier med ett starkt intresse för lokalhistoria glömmer 

bort att problematisera och fundera över de mer organisatoriska aspekterna och istället 

fokuserar mer på att kulturarvet ska föras ut till allmänheten, medan bibliotekarier utan 

intresse för hembygdssamlingen glömmer bort dess användares glädje inför kulturarvet.  
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Tre av våra fem intervjuade bibliotekarier verkade enligt oss ha ett personligt intresse 

för hembygdssamlingen och lokalhistoria, och flera talade om andra i biblioteksperso-

nalen som hade ett lokalhistoriskt intresse.  

  

Biblioteksplanerna på de fem biblioteken verkade ha väldigt lite skrivet om hembygds-

samlingarna, om något alls. Bibliotekarierna verkade inte problematisera avsaknaden av 

policyer kring omhändertagandet av det äldre materialet. En av bibliotekarierna tog upp 

att en nedskriven policy kanske hade givit ett tydligare fokus för verksamheten och 

hembygdssamlingen skulle prioriteras mer. En annan påpekar att den existerande biblio-

teksplanen har blivit föråldrad och måste omarbetas från grunden i avseende på den di-

gitala utvecklingen. Vi tror att tydliga riktlinjer vad det gäller bevarande av äldre doku-

ment kanske skulle hjälpa bibliotekarier som inte känner sig så säkra på sin egen exper-

tis. Sådana riktlinjer saknades hos alla de undersökta bibliotekens måldokument.  
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8 Slutsats 
  

Syftet med den här uppsatsen har varit att försöka besvara vilka attityder biblioteka-

rierna har gentemot hembygdssamlingar på folkbibliotek i Västra Götalandsregionen. 

Utifrån våra frågeställningar kan man utskilja vilka dessa är. I det här kapitlet besvarar 

vi våra frågeställningar, reflekterar över hur uppsatsarbetet har gått samt ger förslag på 

vidare forskning. 

  

8.1 Frågeställningarna besvaras 
  

· Vilka värderingar av företeelsen hembygdssamlingar kan urskiljas hos 

de undersökta bibliotekarierna? 

 

Att hembygdssamlingen var viktig och värdefull för biblioteket och dess användare var 

alla de intervjuade bibliotekarierna överens om. Olika sidor av företeelsen betonas olika 

mycket hos de olika respondenterna:  

 

Forskare - Släktforskare och hembygdsföreningar verkar vara de mest aktiva aktörerna 

på de fem undersökta biblioteken. De håller i kurser, marknadsför samlingen och en 

respondent sade att de även tog hand om samlingen. Alla bibliotekarier nämnde släkt- 

och hembygdsforskarna i goda ordalag. 

Arkiv - Arkiv och bildarkiv sade sig flera av bibliotekarierna ha nytta av. Arkivet och 

arkivarien kunde hjälpa till med vård av äldre dokument och kunskap om historiska do-

kument, medan bildarkiven eller bildsamlingarna var ett värdefullt verktyg för att mark-

nadsföra samlingen till allmänheten. 

Kulturarv - Det var bara en av de undersökta bibliotekarierna som kallade sin hem-

bygdssamling för kulturarv. Dock kan liknande uttalanden urskiljas ur de andra biblio-

tekariernas svar. De verkade fokusera på att samlingen är unik för orten, dess kulturella 

värde och att det är en lokalhistorisk grund för ortens men även regionens invånare.  

Arbete - Flera av de undersökta bibliotekarierna poängterade att de tyckte arbetet med 

hembygdssamlingen var roligt, delvis på grund av besökarna och att man träffar intres-

santa människor men även att själva arbetet med katalogisering av samlingen var värde-

fulla och roliga uppgifter. 

  

· Hur motiverar de undersökta bibliotekarierna att hembygdssamlingen 

hör hemma på ett bibliotek? 

 

Alla de undersökta biblioteken tyckte att hembygdssamlingen hörde hemma hos dem. 

Några motiverade det ur ett bevarandeperspektiv medan andra hade ett tillgänglighets-

perspektiv. Anledningarna kan vi tematisera enligt följande: 

 

Expertis - Några av de undersökta bibliotekarierna tyckte att de hade tillräcklig kun-

skap jämfört med andra för att kunna ta hand om hembygdssamlingen på ett lämpligt 

sätt. De som ansåg sin expertis vara undermålig önskade sig bättre utbildning i omhän-

dertagandet för att på så sätt kunna sköta om samlingen, kanske för för att inte behöva 

förlita sig på andra. 
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Användare - De flesta verkade anse att hembygdssamlingen är till för att användas, och 

att hembygdssamlingens varande på bibliotek gör materialet lättillgängligt. Några ansåg 

att användarna gav samlingen ett existensberättigande, och andra sade att eftersom sam-

lingen är något som efterfrågades dagligen så var det viktigt att den fanns på biblioteket.  

Skyddande - Flera respondenter ansåg att de var bäst lämpade för att bevara samlingens 

dokument. Några problematiserade dock att materialet kanske skulle kunna tas bättre 

omhand om det var i arkivet, och de flesta verkade ha ett nära samarbete med kommun-

arkiv och arkivarier med bevarandekunskaper. 

  

· Vilken syn har de undersökta bibliotekarierna på att bevara och till-

gängliggöra hembygdssamlingen? 

 

De flesta verkade tycka att tillgängliggörandet av samlingen var det viktigaste. Detta 

överensstämmer med den nuvarande lagstiftningen, som inte nämner något om att folk-

bibliotek har ett uppdrag att bevara utan enbart ska tillgodose användare med biblio-

teksmaterial för att främja folkbildning. Användarperspektivet var tydligt även hos de 

som ansåg att bevarandet var viktigare, och motiverade det med att samlingen ska kunna 

användas i framtiden. 

 

Bevarande - De bevarandeinitiativ som finns på de undersökta biblioteken inkluderar 

ett nära samarbete med arkivet, ombindning av slitna böcker och magasin med kontrol-

lerad temperatur och luftfuktighet. 

Tillgängliggörande - För att tillgängliggöra materialet har alla bibliotek någon form av 

marknadsföring. Detta tog sig ofta i uttryck av visningar av material i samband med 

historiska föredrag eller evenemang och bildutställningar. De flesta bibliotekarierna vi 

intervjuade ansåg att marknadsföring var mycket viktigt för att nå nya användare. Alla 

undersökta bibliotekarier hade det mesta materialet i samlingen katalogiserat i dator, 

och en kortkatalog för det okatalogiserade material som fanns kvar. 

Digitalisering - Flera av de undersökta bibliotekariernas bibliotek hade digitaliserings-

projekt för att minska slitage på originalen och göra materialet tillgängligt på webben. 

De flesta verkade understryka tillgänglighetsaspekten av dessa digitala samlingar sna-

rare än bevarandet. 

  

Vilka attityder gentemot hembygdssamlingen kan då man hitta hos bibliotekari-

erna? 
Något som var intressant att se i vår undersökning var att alla bibliotekarier tyckte att 

hembygdssamlingen var viktig för biblioteket och dess användare, och även det äldre 

materialet ansågs vara viktigt att bevara. Detta på grund av bibliotekets bevarande- och 

tillgänglighetssyn. Med de resultat vi har kommit fram till kan man säga att biblioteken 

tar ett ansvar för att bevara sin hembygdssamling. Många av bibliotekarierna var stolta 

över sina samlingar och då speciellt de äldre böckerna. Detta trots att det inte finns nå-

gon nationell bevarandeplan. Med detta får man säga att våra resultat inte stämmer 

överens med Brötegårds och Karlssons (2004) uppfattning om att biblioteken ser äldre 

samlingar som en belastning (s. 86). 
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8.2 Avslutande reflektion 
 

Här reflekterar vi över hur arbetet med uppsatsen har gått samt ger förslag på problem-

områden för vidare forskning. 

 

Vi finner det intressant att bibliotekarieutbildning och -profession togs upp av så många 

av våra respondenter. Antagligen berodde det på att vi själva kommer från högskolan, 

och sålunda påminde bibliotekarierna om deras egen utbildning. 

 

Det var ingenting vi hade förutsett och inga av våra intervjufrågor berörde utbildningen, 

men det är kanske något som vi borde ha tänkt på. Som det blev nu hamnade de uttalan-

dena utanför vårt analysverktyg. Annars anser vi att dimensionerna var ett bra redskap 

för att tematisera bibliotekariernas intervjusvar. Kanske kunde en bättre anpassning till 

dimensionerna ha givit oss möjlighet att utöka verktyget något, med exempelvis en 

fråga som berörde bibliotekariernas uppfattning om texten eller boken är det viktigaste.  

  

Vår teoretiska grund för dimensionerna är gjord för bevarande av kulturarv på en mer 

generell nivå, och kanske främst riktad mot museer. Dessutom är Alzéns dikotomier 

skapade utifrån åsikter från slutet av 1800-talet till början av 1900-talet, alltså relativt 

föråldrade ideal. Vi frågar oss: är Alzéns dikotomier fasta eller falska? Vår anpassning 

av dem till biblioteksförhållanden fungerade mycket bra men digitalisering och digitala 

medier har ingen plats i Alzéns dikotomier. Dessutom är de en klar förenkling av verk-

ligheten, ingen av våra undersökta bibliotekarier hamnade i alla sina svar på ena sidan 

av skalan. Både bevarande och tillgängliggörande, både förklaring och förståelse och så 

vidare var saker som respondenterna tog upp.  

 

Något som vi kan rekommendera för andra uppsatsskrivare är att spela in även pilot-

intervjuer. Under vår pilotstudie tyckte vi inte en inspelning var nödvändig då vi förut-

satte att vi skulle behöva ändra våra frågor inför de riktiga intervjuerna, men det behöv-

des inte. Dessutom gav denna intervju mycket intressanta svar att en transkribering av 

den säkert skulle givit mycket mer att analysera. 

 

Forskningen om hembygdssamlingar på bibliotek verkar inte gå framåt särskilt fort. Eva 

Wikanders specialarbete från 1978 fann vi vara mycket relevant trots sin ålder, och hon 

använder i sin tur en källa från 30-talet som hon kallar för "förvånansvärt aktuell". Det 

verkar alltså vara ett relativt oföränderligt forskningsområde. Dock finns det risk för att 

mycket kan ändras inom den närmsta tiden då digitalisering blir allt vanligare på folk-

biblioteken. Vi anser därför att fler undersökningar och vetenskapliga studier kring 

folkbiblioteks hembygdssamlingar bör genomföras. 

  

De intervjuade bibliotekarierna identifierar själva ett antal problem kring hembygds-

samlingen och dess omhändertagande. Hembygdssamlingen är inte det som används 

mest i biblioteket och sålunda inte det mest uppmärksammade, men kanske är det den 

avdelning som innehåller rart material som behöver mest omvårdnad. Att så lite om 

hembygdssamlingen tas upp i de studerade bibliotekens biblioteksplaner ser vi som ett 

problem. Vi efterlyser en undersökning av hur bibliotekens styrdokument påverkar 

hembygdssamlingarna. 
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Under en av våra intervjuer framkom att respondenten fick ansvaret för hembygds-

samlingen inte på grund av sin lämplighet, utan för att det inte fanns någon annan i bib-

lioteket som ville ha ansvaret. Däri ser vi ett problem. Om intresset för hembygdssam-

lingen är lågt bland bibliotekspersonalen men högt bland användarna kan det bli en in-

tressekonflikt. Både våra respondenter och den tidigare forskningen verkar anse att in-

tresset för hembygden är en förutsättning för att samlingen ska få rätt vård. En under-

sökning av sambandet mellan personalens intresse och hembygdssamlingens omhän-

dertagande skulle kunna bringa klarhet i om det krävs för att kunna ansvara för sam-

lingen. 

  

Enligt oss är hembygdssamlingarna på biblioteken viktiga för att kunna lägga en grund 

för den lokalhistoriska identiteten. Samlingarna finns där som ett tidsdokument från 

forna dagars värderingar och samhällsutveckling samt utgör ett fönster till vart vi är på 

väg. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide  
  

Övergripande 
Varför har ni en hembygdssamling?   

  

Vad ingår i samlingen?  

  

Hur arbetar ni för att bevara samlingens äldre dokument?  

  

Hur arbetar ni för att tillgängliggöra samlingens äldre dokument?  

 

Digitalisering?              

Katalogisering?              

Marknadsföring?  

 

Vilka använder sig av samlingen?   

  

Vilka skulle kunna använda sig av samlingen?  

  

Hur mycket arbete innebär samlingen för personalen?  

  

Tid?              

Arbetskraft?  

  

Har ni något samarbete med hembygdsföreningar?   

  

Om ja; hur ser samarbetet ut? 

Om nej; varför inte?  

  

Har ni några måldokument/biblioteksplan som styr hur ni ska behandla 

hembygdssamlingen?  

  

Om ja; Följer ni måldokumenten? 

Om nej; tycker du att det behövs en tydligare målformulering? 

  

  

Egna tankar 
Tycker du att biblioteket har tillräckliga resurser för att ta hand om den lokala 

samlingen?              

Pengar?              

Arbetstid?  

  

Tycker du att hembygdssamlingen hör hemma på ett bibliotek? Eller ska 

hembygdsföreningen ta hand om den?  

  

Hur kommer det sig att du började jobba med hembygdssamlingen?  

Fanns det något personligt intresse?                 



 

 Skulle du vilja förbättra samlingen och dess omhändertagande?  

   

Om ja; på vilket sätt?              

Om nej; är den tillräckligt bra som den är? Motivera.  

  

Upplever du samlingen som tillräckligt populär för att motivera dess plats på 

biblioteket?  

  

  

Observation 

  

Vi ska observera rummet där hembygdssamlingen finns. 

     Hur ser samlingen ut? Monografier, manuskript, kartor, brev, foton osv. 

     Ligger samlingen i ett eget rum? 

     Hur är rummet inrett? 

     Om inget rum finns, vart är samlingen placerad? 

     Är det lätt att hitta hembygdssamlingen? 

     Hur är samlingen organiserad?  

     Hur välbevarade är dokumenten? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

 

 



 

Bilaga 2 . Arbetsfördelning 
  
Vi har båda varit delaktiga i författandet av varje del av uppsatsen. Vi valde att skriva 

olika avsnitt men låta varandra läsa igenom och göra ändringar, tills vi båda kände oss 

nöjda med texten.  

Allt har diskuterats oss sinsemellan så vi anser inte det nödvändigt att redovisa exakt 

vad var och en av oss har skrivit.  

Samarbetet oss emellan har gått mycket bra eftersom vi har liknande intressen och 

språkbruk men olika sätt att se på saker. Liza har ett öga för detaljer och språk medan 

Fredrik har sett till uppsatsens helhet och vad som varit relevant för uppsatsen, så vi har 

kompletterat varandra när det gäller färdigställande av text. 
 

 

 


