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1 Inledning 

På ett av folkbiblioteken i Hälsingland, det som ligger närmast min hemort, 
finns mängder av målningar, skulpturer och, framför allt, litteratur producerad 
av konstnärer och författare med koppling till just denna ort och Hälsingland i 
övrigt. Vissa av böckerna och artefakterna, särskilt bibliotekets lokalsamling, 
anses representera det regionala kulturarvet, kulturarv som är karakteristiskt för 
trakten. Andra böcker och artefakter anses inte tillhöra det.  

Detta scenario har orsakat en mängd funderingar hos mig. Vad är 
egentligen det regionala kulturarvet? Vem bestämmer vilket kulturarv som ska 
förvaltas på biblioteken? Finns en plan eller målsättning för kulturarvs-
verksamhet? Hur går man på biblioteken praktiskt tillväga för att lyfta fram det 
regionala kulturarvet? Finns ett samarbete med andra institutioner eller 
organisationer i detta arbete? Kort sagt: hur ser kulturarvsverksamheten ut på 
Hälsinglands folkbibliotek ut och varför? 

Dessa funderingar ligger till grund för min uppsats. Med hänsyn till 
uppsatsens omfång är det omöjligt att undersöka förhållandena på alla 
Hälsinglands folkbibliotek. Därför har jag valt att begränsa min studie till 
biblioteken i tre av Hälsinglands största städer och tätorter, Ljusdal, Hudiksvall 
och Söderhamn. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Min avsikt är att undersöka hur några av Hälsinglands folkbibliotek, 
biblioteken i Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn, arbetar med det regionala 
kulturarvet. Särskilt ingående vill jag undersöka hur den vardagliga verksam-
heten rörande kulturarv ser ut, vad som styr verksamheten samt om det finns 
ett samarbete med andra kulturarvsinstitutioner och vad det samarbetet i så fall 
består i. Mina frågeställningar är: 

1. Vad anser biblioteken i min undersökning är regionalt kulturarv och vad 
grundar sig dessa definitioner på? Vad i bibliotekens samlingar hör till det 
regionala kulturarvet? 
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2. Vad styr hur man på biblioteken handlar i verksamheten som rör regionalt 
kulturarv? 

3. Hur ser bibliotekens handlingar med avsikt att tillgängliggöra och bevara det 
regionala kulturarvet ut? 

4. Finns på biblioteken ett samarbete med andra kulturarvsinstitutioner och 
vilka handlingar omfattas i så fall det samarbetet av? 

1.2 Uppsatsens disposition 
Efter uppsatsens inledning och ovan formulerat syfte och frågeställningar följer 
härnäst en översikt över forskning som behandlar kulturarv och folkbiblioteken 
som kulturarvsinstitutioner, en ansats till att ringa in kulturarvsbegreppet och 
en redogörelse för uppsatsens källmaterial och den metod jag använt mig av. 
Kapitel två i uppsatsen ger uppsatsens teoretiska ramverk, Max Webers olika 
distinktioner av socialt handlande. I kapitel tre ges en bakgrund för uppsatsen, 
bestående av en beskrivning av folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner, de 
styrdokument som påverkar folkbibliotekens arbete med kulturarvet, 
landskapet Hälsingland och Hälsinglands kulturarv. Kapitel fyra är en presen-
tation av resultatet av mina intervjuer med informanter från Ljusdals, 
Hudiksvalls och Söderhamns bibliotek. I uppsatsen femte kapitel diskuteras 
och analyseras resultatet av undersökningen. Kapitel sex är en sammanfattning 
av uppsatsens innehåll. Därefter följer en käll- och litteraturförteckning samt 
bilagor. 

1.3 Forskningsöversikt 
Institutioner satta att förvalta kulturarvet – kulturarvsinstitutioner – är sådana 
som arkiv, bibliotek och museer. I skriften Kunskapens källor – om samarbete 
mellan arkiv, bibliotek och museer konstateras att diskussioner om samarbete 
mellan dessa institutioner, ABM-samarbete, varit aktuella de senaste åren. 
Detta då alla tre är minnesinstitutioner och samarbete mellan dem därmed är 
naturligt. Ett annat skäl för samarbete är möjligheten för institutionerna att nå 
nya användare genom Internet och digitalisering av samlingarna.1

ABM-institutionerna har enligt Peter Almeruds bidrag till ovan nämnda 
skrift; ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, både likheter och skill-

                                                 
1 Häggström, Britt Marie, 2000, ”Förord”, s. 5. 
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nader. En likhet är att alla är kulturarvsinstitutioner eller minnesinstitutioner, 
en skillnad är att de i stor utsträckning har olika politiska uppdrag. Därför lyder 
de också under olika politiska styrdokument vilket medför att det politiska 
uppdraget och därmed kärnan i verksamheten ser olika ut.2 Till exempel styrs 
biblioteken som enda ABM-institution av Bibliotekslagen.3

Jonas Anselm skriver i sin inledning till antologin Modernisering och 
kulturarv. Essäer och uppsatser om kulturarvet som föremål för politisk debatt 
och för särskild förvaltning. Det moderna kulturarvet är enligt Anselm ett 
resultat av samhällsutvecklingen i Europa, från romantikens utvecklingstanke, 
nationalismens syn på folket och nationen som bärare av kulturarvet till indust-
rialismens genombrott på 1800-talet och nu, vår samtid. Anselm menar att mo-
derniseringsprocessen har inneburit en omvandling av ”kulturarvets innebörd, 
politiska agenda och förvaltningsformer”.4 Intresset för kulturarvet har ökat 
och moderniseringsprocessens villkor och framtidsutsikter granskas, såväl de 
negativa effekterna såsom miljöförstöring som påverkar natur- och kulturmil-
jöer, som det positiva – nya potentialer att bevara kulturarvet genom framsteg 
på det högteknologiska fältet. 

Anselm tar i sin inledning upp olika bruk av kulturarvet, bland annat i 
termer av Max Webers olika distinktioner av socialt handlande, vilka jag åter-
kommer till i kapitel 3 ”Teoretiska utgångspunkter”. 

I Lotta Braunerhielms doktorsavhandling från år 2006 Plats för kulturarv 
och turism: Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, värderingar och 
intressen undersöks förhållandet mellan kulturarv och turism genom exemplet 
Grythyttan. Jag anser att författarens diskussion om kulturarv tangerar min 
studie då hon liksom jag fokuserar på en viss regions kulturarv. 

Braunerhielms syfte är att studera och beskriva karaktärsdragen för Gryt-
hyttans kulturarv och turism och dess relation till kulturarvsdebatten för att 
förstå spänningen mellan kulturarvets betydelse gentemot kommersialismens 
utbredning. 

Några av de slutsatser som Braunerhielm drar utifrån sin undersökning är 
att det finns en skillnad mellan Grythyttan som plats och som destination. 
Grythyttan som plats associeras med det lokala kulturarvet och med lokalbe-
folkningen och deras identitet. Grythyttan som destination sammankopplas 

                                                 
2 Almerud, Peter, 2000, ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, s. 14 f. 
3 En utförligare beskrivning av bibliotekens politiska styrdokument finns i kapitel 3.1.1 ”Politiska 
styrdokument”. 
4 Anselm, Jonas, 1993, ”Inledning”, s. 9. 
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med ett kommersiellt kulturarv och turismen. Braunerhielm menar att den 
ökade globaliseringen och kommersialiseringen har påverkat utvecklingen med 
följd att Grythyttan blivit en kommersiell, turistisk produkt vid sidan om den 
lokala platsen. Säljbart kulturarv lyfts fram av producenterna 
(kommunföreträdare, representanter för lokala utvecklingsprojekt med flera) 
till ett kommersiellt kulturarv, exempel på det är Grythyttans Gästgiveri med 
månghundraåriga anor. Lokalt kulturarv som inte är lika säljbart hamnar därför 
i skymundan till förmån för det attraktiva: ”[e]tt lokalt kulturarv som företräds 
av en lokal hembygdsförening och lokala eldsjälar har ofta inte den dragnings-
kraft som turismmarknaden ställer krav på.”5 Det kommersiella kulturarvet ges 
en mer framträdande plats än det lokala kulturarvet. 

Ett antal uppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap diskuterar 
kulturarv ur olika perspektiv. En av dem är Folkbiblioteken som bärare av 
kulturarv som Mikaela Bachmann lade fram vid Uppsala universitet år 2006. 
Bachmanns fokus ligger på hur folkbibliotek ser på sin kulturarvsverksamhet 
och sig själva som kulturarvsinstitutioner. Hon ser en brist på forskning om 
detta område och frågar sig om det ska tolkas som att man inte anser att folk-
bibliotek är kulturarvsinstitutioner. Bachmanns undersökning av folkbibliote-
kens syn på sig själva som kulturarvsinstitutioner grundar sig på enkäter 
skickade till 62 av Sveriges folkbibliotek, av vilka 28 svar erhållits, samt litte-
raturstudier av kulturpolitiska dokument. De slutsatser som dras utifrån under-
sökningen är att samtliga respondenter ser det egna lokala materialet (ofta 
samlat i en lokalsamling) och annan klassisk litteratur som kulturarv, men man 
anser inte att kulturarvsarbete är folkbibliotekens största uppdrag. En del röster 
menar att man från stat och myndighetshåll i sina kulturarvssatsningar riktar 
sig till andra kulturarvsinstitutioner än folkbiblioteken. Samtidigt önskar sig 
dock flertalet folkbibliotek sig en större roll i kulturarvsdebatten, -forskningen 
och -projekten, liksom ett ökat samarbete mellan folkbibliotek och andra 
kulturarvsinstitutioner såsom arkiv, museer och forskningsbibliotek. 

Sabina Andersson har i Lokalsamlingen – biblioteksresurs i samverkan?, 
framlagd vid Uppsala universitet år 2002, undersökt åtta mellansvenska 
biblioteks lokalsamlingar för att försöka urskilja bibliotekens intentioner med 
att tillhandahålla en lokalsamling och tar även upp bibliotekens samarbete med 
andra kulturarvsinstitutioner. Andersson har genomfört studiebesök på 
biblioteken och intervjuer med de bibliotekarier som är ansvariga för respek-
                                                 
5 Braunerhielm, Lotta, 2006, Plats för kulturarv och turism: Grythyttan – en fallstudie av upplevelser, 
värderingar och intressen, s. 195 f. 
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tive biblioteks lokalsamling för att utröna bibliotekens mål och syfte med att 
tillgängliggöra kulturarvet i en lokalsamling samt att för egen del kunna dra 
slutsatser om synen på samlingarnas betydelse som biblioteksresurs. Resultatet 
av intervjuerna visar att biblioteken känner ett ansvar för den lokala litteraturen 
och ser att samla och tillgängliggöra den för allmänheten som en självklar 
uppgift i bibliotekets verksamhet, trots bristen på formaliserade bestämmelser 
kring detta. Biblioteken upplever även att lokalsamlingen har fått en alltmer 
framträdande placering i verksamheten, de brukas mer av användarna, vilket 
förklaras med allmänhetens ökande intresse för det lokala, såsom hembygds-
forskning och annat som rör landskapet eller länet. Enligt Andersson innehåller 
lokalsamlingarna främst tryckta medier, de gallras som regel inte och kvali-
tetskraven är låga då man vill samla allt lokalt oavsett kvalitet. Bland de 
samarbeten som några av biblioteken i studien tar del i tillsammans med andra 
ABM-institutioner nämns digitaliseringsprojekt, gemensamma hemsidor, 
katalogiseringstjänster och personliga eller gemensamma nätverk, men samar-
betena vid tiden för studien beskrivs av Andersson som i ett än så länge tidigt 
skede. 

Mi Brötegård och Clas Karlsson redogör i uppsatsen Äldre boksamlingar 
på kommunala bibliotek – resurs eller belastning?, framlagd vid Borås 
högskola år 2004, för det senaste seklets nationella och lokala bevarandearbete 
gällande äldre boksamlingar utifrån kulturpolitiska aspekter. De exemplifierar 
sitt arbete med mer ingående studier av några av Jönköpings folk- och skolbib-
lioteks arbete med att bevara och levandegöra det som de kallar det bokliga 
kulturarvet. Brötegård och Karlsson behandlar således både nationella och 
kommunala initiativ för att bevara kulturarvet och vilket värde äldre boksam-
lingar representerar. 

Författarna konstaterar att äldre boksamlingar ofta tyvärr ses som en 
belastning istället för en resurs, att uppmärksamheten kring de här frågorna är 
tämligen liten och bevarandeperspektivet behöver lyftas fram. De finner få 
initiativ för att aktivt bevara äldre boksamlingar på kommunala bibliotek och 
förklarar detta med att de ekonomiska resurserna är små och att det finns en 
”omedvetenhet om samlingarnas faktiska värde”6 Så är även fallet i Jönköping. 
Brötegård och Karlsson uttrycker förhoppningar att KB-utredningen från 2003 
ska kunna förändra detta så att skyddandet av äldre boksamlingar regleras i lag 
och att en nationell bevarandeplan utvecklas. 
                                                 
6 Brötegård, Mi och Karlsson, Clas, 2004, Äldre boksamlingar på kommunala bibliotek – resurs eller 
belastning?, s. 88. 
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Mycket av forskningen kring kulturarv inriktar sig på digitalisering av 
material vilket betraktas som kulturarv. Cecilia Mårds uppsats från år 2004, 
framlagd vid Uppsala universitet, Digitalisering – för vem och av vad? 
Digitaliseringspolitik i Norden tar upp de nordiska nationalbibliotekens digita-
lisering av handskrifter och äldre tryck. Mård skriver att bibliotekens syn på 
kulturarv har avgörande betydelse för digitaliseringsprojekten och att 
biblioteken i undersökningen ser sig själva som viktiga kulturarvsinstitutioner i 
samhället. 

En annan uppsats från samma år vars syfte är att ställa och försöka besvara 
frågor kring digitalisering av kulturarvet är Vad innebär digitalisering av 
kulturarvet? En ideologianalys av tre svenska digitaliseringsprojekt, som 
Malin Gumaelius lade fram vid Borås högskola. Gumaelius undersöker 
styrande ideologier i arbetet med digitaliseringen av kulturarvet och konse-
kvenserna av dessa ideologier. Diskussionen kring digitalisering av kulturarvet 
lämnar jag dock därhän i min studie. 

1.4 Kulturarvsbegreppet 
Historiebruk är en term som ofta figurerar i samma sammanhang som diskus-
sioner om kulturarv. Historiebruk definieras av Peter Aronsson i sin bok 
Historiebruk –att använda det förflutna som: ”de processer då delar av histo-
riekulturen aktiveras för att forma bestämda meningsskapande och handlings-
orienterade helheter.”7

En tydligare distinktion mellan historiebruk och kulturarv ges i Jonas 
Grundbergs doktorsavhandling Historiebruk, Globalisering och Kulturarvs-
förvaltning. Utveckling eller konflikt? där Grundberg menar att historiebruk är 
de historiebrukande processerna i samhället, en pågående verksamhet snarare 
än ärvda, historiska objekt. Kulturarv däremot, är det institutionellt förvaltade 
och styrda bruket av historia, resultatet av föregående generationers 
historiebruk.8 Historiebruk är med andra ord kulturarvsprocesser i samhället, 
kulturarvet resultatet av dessa processer förvaltade vid kulturarvsinstitutioner. 
Min uppsats behandlar följdaktligen inte historiebruk utan hur folkbibliotek 
som kulturarvsinstitutioner i Hälsingland bevarar och tillgängliggör 
kulturarvet. 

                                                 
7 Aronsson, Peter, 2004, Historiebruk – att använda det förflutna, s. 17. 
8 Grundberg, Jonas, 2004, Historiebruk, Globalisering och Kulturarvsförvaltning. Utveckling eller 
konflikt?, s. 10 ff. 
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Kulturarvsbegreppet i sin tur är mycket komplext och rymmer därför en 
stor mängd skilda definitioner. En av dem står Stefan Bohman för: 

Kultur är de värdesystem grupper av människor delar. Dessa värdesystem avsätter olika 
kulturuttryck, materiella som andliga. Somliga av dessa kulturuttryck anses ha speciella 
symbolvärden och utnämns därför till kulturarv. I praktiken får dessa av oss definierade 
kulturarv särskild institutionaliserad omsorg.9

Denna breda definition omfattar med andra ord allt från föremål, byggnader, 
kultur- och naturmiljöer till traditioner och seder. Bohman framhåller dock att 
dessa element inte nödvändigtvis är ett kulturarv, de har potentialen att bli det. 

Bohman anser sig kunna separera tre olika innebörder av kulturarv: det 
föredömliga (det kulturarv som anses positivt, det vi kan tycka om), det allom-
fattande (precis allt vi ärvt) och det analytiska, varav hans egen definition 
ansluter sig till det sistnämnda. Det analytiska kulturarvet omfattar de mest 
symbolbärande lämningarna, lämningar som påverkat oss eller andra. Dessa 
ska prioriteras i bevarandet av kulturarv oberoende av om det är ett uppskattat 
kulturarv eller inte.10

Då jag ska undersöka ett visst landskaps regionala kulturarv, kulturarv som 
är karakteristiskt för Hälsingland, ser jag det lämpligt att ta upp Lotta Brauner-
hielms resonemang som till stor del liknar Bohmans. Braunerhielm definierar 
kulturarv som: 

olika värdesystem som grupper av människor delar. Värdesystemen avsätter olika 
kulturuttryck, materiella som immateriella, när de representeras. Vissa kulturuttryck anses 
ha speciella symbolvärden och omnämns därför till kulturarv. Det unika är att det inte 
finns ett enda kulturarv utan flera.11

Vidare menar Braunerhielm liksom Bohman att kulturarv är något vi fått från 
tidigare generationer, begreppet ”arv” avslöjar detta. Kulturarv är således 
skapat av oss människor. Kulturarv ska representera historien och är därför 
relaterat till personer eller händelser i historien. Begreppet kan innefatta idéer 
och värderingar såväl som landskap, byggnader och artefakter. Braunerhielms 
anser också att kulturarv förutom att representera historien även kan definiera 
platser.12

                                                 
9 Bohman, Lennart, 2003, ”Vad är museivetenskap, och vad är kulturarv?”, s. 12. Bohmans resonemang 
kring kulturarv återfinns även i Bohman 2000. 
10 Bohman, 2003, s. 12 f. 
11 Braunerhielm, 2006, s. 56. 
12 Braunerhielm, 2006, s. 56. 
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Braunerhielm fördjupar sedan sitt resonemang kring kulturarv och påpekar 
därigenom vissa skillnader mellan sektoriellt och lokalt kulturarv. Lokalt 
kulturarv, eller det ”folkliga kulturarvet”, kan definieras av individer och deras 
egna föreställningar, värderingar och sociala bakgrund. Hit räknar 
Braunerhielm till exempel hembygdsföreningar då dessa inte är myndigheter.13 
Sektoriellt kulturarv, det ”professionella kulturarvet”, definieras av sektorn 
själv, av myndigheter och institutioner som genom lagstiftning har makt och 
kontroll över sektoriellt kulturarv på central, regional och lokal nivå.14

Med hänsyn till min undersöknings avgränsning, att undersöka folkbiblio-
tekens arbete med det regionala kulturarvet, måste min kulturarvsdefinition, till 
viss mån, ligga inom ramarna för Braunerhielms diskussion om det sektoriella 
kulturarvet då folkbiblioteken som en institution inom kulturarvssektorn styrs 
av viss lagstiftning. Jag vill dock inte helt ignorera det lokala kulturarvet då jag 
ännu inte vet om det anses som intressant på biblioteken eller om det helt 
bortses ifrån. Ett resonemang kring båda ger dessutom bättre möjligheter att 
skilja dem åt. 

I Kultur, politik och planering – en idéskrift från Svenska kommun-
förbundet tar Svenska kommunförbundet upp förutsättningar för kommunalt 
arbete på kulturområdet. I avsnittet om kommunal kulturpolitik ges en 
begreppsdefinition som måste räknas som gällande för det sektoriella: 

Alla bevarade spår, avtryck, uttryck för erfarenheter, kunskaper, värderingar och normer 
som väckt gensvar och därmed nått och bearbetats av flera, bildar det mönster, den väv 
som berättar om vad som varit, förklarar det som blev. Detta är kulturarvet.15

Värt att notera är att denna begreppsdefinition skiljer sig från Braunerhielms då 
den även innefattar värderingar. Braunerhielm menar att det sektoriella 
kulturarvet till skillnad från det lokala inte involverar värderingar. Det är enligt 
henne just det som skiljer dem åt.16 Detta är ett tydligt exempel på de olika 
synsätten som finns att uppbåda kring begreppet. 

I essän ”Kilafors… än se´n? Tillbaka till Hälsingland”, Hans-Gunnar 
Johanssons bidrag till Att bruka och bevara vårt kulturarv: en idé- och 
debattbok om kulturarvet som drivkraft för lokal utveckling hämtar jag ett 
exempel på en definition av lokalt kulturarv, i det här fallet Johanssons egen. 
                                                 
13 Braunerhielm, 2006, s. 58 f. 
14 Braunerhielm, 2006, s. 58. 
15 Svenska Kommunförbundet, 1988, Kultur, politik och planering – en idéskrift från Svenska 
Kommunförbundet, s. 18. 
16 Braunerhielm, 2006, s. 58. 
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Förutom Hälsinglands natur, Hälsingegårdarna – träslotten, linet, musiken, 
konsten och bygdekulturen talar även Johansson om sitt eget arv som ett bety-
delsefullt kulturarv; det faktum att han efter att ha bott på andra platser i 
Sverige men återvänt till Hälsingland och är nu den femte generationen på 
familjegården. 

Slutsatsen blir att våra högst personliga och individuella arv har betydelse. Resultatet av 
våra förfäders tankar och handlingar har betydelse för hur vi har valt att leva våra liv. Ju 
längre tid vi vistas här upptäcker vi också att detta är ett rikt arv. Vi lär oss mer om vårt 
förflutna och tycker oss faktiskt förstå samtiden bättre. Nog är detta en kulturarvsfråga av 
betydelse vid sidan av det kulturarv som vårdas av institutionerna.17

Till skillnad från Svenska kommunförbundets något stela definition ger 
Johansson en längre och mer personlig sådan. Han begränsar sig inte till vad 
som kan finnas på en institution inom kulturarvssektorn eller något politiskt 
styrdokument utan utgår från sin egen identitet, men är samtidigt väl medveten 
om skillnaden mellan sin egen kulturarvsdefinition och sektoriellt kulturarv. 
Här syns även tydligt en av de skillnader som Braunerhielm påpekade mellan 
sektoriellt kulturarv och vad som kan anses vara lokalt kulturarv: båda är 
skapade av människan men bara det lokala kan innefatta värderingar och 
symboler.18 Johanssons ser familjegården som symbol för sitt eget kulturarv 
och värderar sitt eget arv högt. 

Motiven till de olika definitionerna av kulturarv är många men alla inbe-
griper en gemensam nämnare: ett val är oundvikligt och i och med det även 
värderingar. Detta konstaterar också Bohman i sin begreppsdiskussion.19 
Därmed blir Braunerhielms definition av det sektoriella kulturarvet något 
problematisk då hon menar att detta inte utgår från värderingar. Jag påstår att 
de institutioner som är satta att förvalta kulturarvet inte utgår från en neutral 
grund gällande värderingar av kulturarvet, även där måste ett val göras. Hur 
kan institutionerna annars framhålla att något är ett kulturarv som bör bevaras? 

1.5 Källmaterial och metod 
Min undersökning grundar sig på kvalitativa intervjuer med personal på de tre 
folkbiblioteken i Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn. Jag kontaktade 
biblioteken via e-post. Min förfrågan angående intervjuerna adresserade jag 
                                                 
17 Johansson, Hans-Gunnar, 2002, ”Kilafors… än se´n? Tillbaka till Hälsingland”, 2002, s. 91. 
18 Braunerhielm, 2006, s. 58. 
19 Bohman, 2003, s. 13. 
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inte till någon speciell person utan skickade brevet till bibliotekets allmänna e-
postadress. Därigenom överlät jag valet av lämplig informant till biblioteken 
själva att avgöra. Av Ljusdal och Söderhamn erhöll jag en informant från 
respektive bibliotek, av Hudiksvall två. 

Med hänsyn till mina informanters integritet har jag valt att ge dem alias i 
stället för att referera till dem genom deras verkliga namn. Min informant på 
Ljusdals bibliotek kallar jag Lisa, informanterna på Hudiksvalls bibliotek 
Helen och Helga och informanten på Söderhamns bibliotek Sören. 

Jag har avsiktligen valt huvudbibliotek i några av Hälsinglands större 
städer och tätorter med antagandet att arbete med kulturarvet sker i större skala 
på dem än biblioteken i mindre orter. Valet av de städerna och tätorterna ger 
även studien en viss geografisk spridning, därmed också variationer i det regi-
onala kulturarvet. Resultatet av intervjuerna syftar inte till att ge en represen-
tativ bild av alla Hälsinglands folkbiblioteks kulturarvsarbete. Min avsikt är att 
utreda de enskilda biblioteken. Detta hindrar dock inte att jag ställer de tre 
biblioteken i relation till varandra och komparerar resultaten. 

Metodiken är hämtad från Steinar Kvales Den kvalitativa 
forskningsintervjun och Jan Trosts Kvalitativa intervjuer i vilka författarna går 
igenom den kvalitativa intervjuns tillvägagångssätt, enligt Kvale ett förfarande 
i sju steg: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering samt 
rapportering20. Jag tror att kvalitativa intervjuer är den mest passande metoden 
för mitt syfte. Trost menar att metoden syftar till att urskilja och förstå varie-
rande handlingsmönster21 vilket stämmer väl in på mitt eget syfte och min 
teoretiska utgångspunkt. 

Jag har utformat en intervjuguide som en översikt av de ämnen som är 
föremål för min undersökning. I god tid innan intervjuerna ägde rum skickade 
jag intervjuguiden till mina informanter, detta för att ge dem tillfälle att i lugn 
och ro fundera över mina frågeställningar och eventuellt förbereda sina svar. 
Jag ämnade inte följa intervjuguiden till punkt och pricka gällande frågornas 
ordning i mina intervjuer, den fungerar mer som en påminnelse av de ämnen 
jag vill ta upp med informanterna. Kvale framhäver öppenhet, flexibilitet och 
tillfälle att hitta nya trådar att nysta i som den kvalitativa intervjuns fördelar22. 
Jag vill inte riskera att för undersökningen viktig information går förlorad i en 
alltför strukturerad intervjusituation. Möjligheten för informanterna att ge 

                                                 
20 Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, s. 85. 
21 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, s. 14. 
22 Kvale, 1997, s. 82. 
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öppna svar baserade på det enskilda bibliotekets arbete med det regionala 
kulturarvet är, enligt min mening, mycket viktigt. Jag valde att spela in inter-
vjuerna för att ge samtalet en chans att flyta fritt utan att det störs av ett 
konstant antecknande från min sida. Intervjuerna har jag sedan transkriberat. 
Utskrifterna utgör mitt huvudsakliga källmaterial. 
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2 Teoretisk utgångspunkt 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter utgörs av Max Webers distinktioner av 
olika former av socialt handlande. I följande kapitel presenteras de olika 
distinktionerna vilka är målrationellt handlande, värderationellt handlande, 
affektuellt handlande och traditionellt handlande. 

2.1 Webers distinktioner av olika former av socialt 
handlande 

Min undersökning har sin utgångspunkt i den tyske sociologen Max Webers 
(1864–1920) distinktioner av olika former av socialt handlande: målrationellt, 
värderationellt, affektuellt och traditionellt handlande. 

Weber definierade sociologi som en vetenskap om individuellt socialt 
handlande.23 Kärnan i sociologin som en vetenskap var, enligt honom, att söka 
kunskap om de existerande motiven för att utföra en social handling och 
därigenom kunna förklara och förstå handlingen.24 Därför utvecklade Weber 
begreppet ”idealtyp” och använde det som ett redskap i sitt vetenskapliga 
arbete inom sociologin. En idealtyp var enligt honom inte en modell av hur 
verkligheten ser ut eller ett ideal av hur den bör se ut, den är ett hjälpmedel för 
betraktaren att förstå och kunna förklara verkligheten, en tankebild av den.25

De första idealtypiska begrepp Weber utvecklade var idealtyperna för 
socialt, målrationellt, värderationellt, affektuellt och traditionellt handlande. De 
fyra idealtyperna skapades för att kunna göra en handling meningsfull för en 
betraktare, för att betraktaren ska kunna förstå, förklara och se konsekvenserna 
av handlingen.26 Viktigt att påpeka här är att den handlande människan inte 
väljer enligt vilken idealtyp denne ska handla efter. Idealtypen är en 
konstruktion av Weber, ett hjälpmedel för betraktaren. Betraktaren ser till sin 
                                                 
23 Boglind, Ander, Eliaeson, Sven och Månsson, Per, 2005, Kapital, rationalitet och social 
sammanhållning, s. 140. 
24 Weber, Max, 1983, Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder 1, s. 3. 
25 Boglind, Eliaeson och Månsson, 2005, s. 146 f. 
26 Boglind, Eliaeson och Månsson, 2005, s. 154 f. 
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kunskap om motiven till handlingen och kategoriserar därefter handlingen 
enligt Webers olika idealtyper för att kunna förklara den. 

2.1.1 Idealtyperna för socialt handlande och deras skillnader och 
likheter 
Webers definitioner av sina fyra idealtyper för socialt handlande är: 

1. målrationellt (zweckrational), dvs bestämt av förväntningar beträffande beteenden från 
föremål i omgivningen och från andra människor, varvid dessa förväntningar används 
som ”betingelser” eller ”medel” för uppnående av aktörens eftersträvade och kalkylerande 
mål. 

2. värderationellt (wertrational), dvs bestämt av en medveten tro på det etiska, 
estetiska, religiösa eller liknande egenvärdet hos ett beteende som sådant och oberoende 
av dess resultat. 

3. affektuellt, i synnerhet emotionellt, dvs bestämt av aktörens specifika affektinner 
och känslotillstånd. 

4. traditionellt, dvs bestämt av ingrodd vanor.27

Webers olika idealtyper för handlingar grundar sig således på anledningarna 
till varför aktören handlar. Dessa anledningar kan ha sin grund i ett mål, ett 
värde, ett känslotillstånd eller en vana. En målrationell handling utförs av 
aktören för att denne vill uppnå ett mål med sin handling. Handlingen i sig är 
inte målet, det är konsekvenserna av den. En värderationell handling utförs för 
ett värde, inte nödvändigtvis med hänsyn till målet för handlingen. Ett värde är 
till exempel plikt, handlingen måste utföras för att det är ens plikt. Handlingen 
i sig är det viktiga.28 Skillnaden mellan målrationellt och värderationellt hand-
lande är följaktligen att målrationellt handlande utförs på grund av konsekven-
serna av det. För någon som agerar värderationellt är konsekvenserna mindre 
viktiga.29 En affektuell handling utförs med anledning av ett känslotillstånd hos 
aktören, känslan utlöser handlingen. Den affektuella handlingen liknar i viss 
mån den värderationella. Skillnaden dem emellan är att en värderationell 
handling innebär en medvetenhet om varför man handlar, affektuella hand-
lingar är omedvetna.30 En traditionell handling genomförs av vana eller tradi-
tion.31

De första två idealtyperna är rationella till skillnad från nummer tre och 
fyra. En handling är enligt Weber rationell om den ”dels är orienterad efter ett 
                                                 
27 Weber, 1983, s. 18. 
28 Lundquist, Agne, 1983, “Max Weber”, s. XXX (s. 30). 
29 Boglind, Eliaeson och Månsson, 2005, s. 155. 
30 Boglind, Eliaeson och Månsson, 2005, s. 155. 
31 Lundquist, 1983, s. XXX (s. 30). 
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medvetet och entydigt formulerat mål eller värde, dels begagnar de medel som 
enligt tillgänglig kunskap bäst leder till förverkligandet av målet eller värdet”32 
För att en handling ska räknas som rationell krävs därför att aktören vet 
orsaken till varför den handlar. Det innebär också ett övervägande hos aktören 
om vilken metod som denne anser är bäst lämpad för syftet till handlingen. En 
rationell handling kräver dock inte att aktörens metod är den mest lämpliga i 
betraktarens ögon. Metoden kan vara en sådan som är opassande om aktören 
inte har tillräcklig vetskap om saken för att kunna välja en bättre, men hand-
lingen räknas fortfarande som rationell. ”Rationalitet definieras nämligen i 
termer av aktörens kunskap och inte i termer av observatörens kunskap.”33

Affektuella och traditionella handlingar innebär en omedvetenhet hos 
aktören om varför denne handlar, de är automatiska handlingar baserade på 
känslor eller vanor och styrs inte av rationalitet. Det är med andra ord förnuftet 
som skiljer de rationella handlingarna från de icke-rationella. 

2.1.2 Idealtypernas användning i relation till kulturarvet 
Distinktionerna av målrationellt, värderationellt, affektuellt och traditionellt 
handlande bildar, enligt Jonas Anselm, ”en god grund för urskiljandet av olika 
motiveringar för bruk av kulturarvet”34 varför jag valt just Weber som min 
teoretiska utgångspunkt. 

Anselm ger i förordet till boken Modernisering och kulturarv exempel på 
olika motiv till handlande med relation till kulturarv. Han skriver att bruket av 
kulturarvet ofta sker på målrationella grunder. Kulturarvet som medel i en 
handling möjliggör för aktören att uppnå vissa mål, exempelvis personlig lycka 
eller möjligheter att påverka andra människor. Värderationellt handlande, 
handlande med mindre hänsyn till resultatet av det, kan ske på grund av plikt-
känsla, en skyldighet att aktivt bruka kulturarvet. Affektuellt bruk av 
kulturarvet motiveras, enligt Anselm, av att det känns rätt att ta del av det. 
Traditionellt bruk av kulturarvet grundar sig på inlärt, traditionellt beteende.35

Ingen av Webers distinktioner av sociala handlingar är i verkligheten så 
förenklande som de gestaltas här, ofta är handlingar kombinationer av flera 
distinktioner.36 Som ovan nämnts är idealtyperna en konstruktion, ett sätt för 
betraktaren att kunna förstå och förklara motiven till handlingar utifrån sin 

                                                 
32 Lundquist, 1983, s. XXX (s. 30). 
33 Lundquist, 1983, s. XXX (S. 30). 
34 Anselm, 1993, s. 16. 
35 Anselm, 1993, s. 16 f. 
36 Weber, 1983, s. 19. 
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kunskap om dem. En målrationell handling definieras med hänsyn till 
kunskaper om målet för handlingen, en värderationell handling utifrån 
kunskaper om aktörernas handlingar för att stödja ett värde, en affektuell 
handling utifrån aktörernas känslor och traditionella handlingar utifrån kunskap 
om aktörernas vanor och traditioner.37 Utifrån betraktarens synvinkel, i det här 
fallet min i egenskap av uppsatsförfattare, definieras således de olika 
handlingarna utifrån kunskap om motiven till dem, en kunskap som är hämtad 
från intervjuerna med informanter från biblioteken i Ljusdal, Hudiksvall och 
Söderhamn. 

                                                 
37 Boglind, Eliaeson och Månsson, 2005, s. 155. 
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3 Bakgrund 

I det här kapitlet ges en bakgrund till min undersökning. Bakgrundens första 
avsnitt består av en beskrivning av folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner 
och samarbete mellan kulturarvsinstitutioner. Det andra avsnittet är en 
sammanfattning av Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest, 
politiska styrdokument som kan tänkas ligga till grund för folkbibliotekens 
arbete med det regionala kulturarvet. Det tredje avsnittet är en kort 
introduktion till landskapet Hälsingland, där finns även en karta över 
Hälsingland. Det fjärde är ett avsnitt som handlar om Hälsinglands kulturarv. 

3.1 Folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner 
Folkbiblioteken är, liksom arkiv och museer, kulturarvsinstitutioner. En 
grundläggande beröringspunkt i institutionernas uppgifter, och anledningen till 
benämningen ”kulturarvsinstitutioner”, kan sammanfattas i Stefan Bohmans 
ord: ”[a]lla tre skall, enkelt uttryckt, samla, vårda och förmedla källorna till vår 
historia och det vi med en gemensam term kallar för vårt kulturarv”.38

Almerud tar upp fem olika perspektiv som kulturarvsinstitutioner arbetar 
efter. De är bevarande, förmedling, bildning, tolkning samt demokrati.39 Vid 
sidan om det gemensamma uppdraget som kulturarvsinstitutioner finns många 
skillnader i de olika institutionernas verksamhet. En betydande är att de alla 
lyder under olika politiska styrdokument och därmed har skilda politiska 
uppdrag och uppdragsgivare.40 Folkbiblioteken lyder som enda kultur-
arvsinstitution under Bibliotekslagen och hör till respektive kommuns 
ansvarsområde41. 

Kärnan i institutionernas verksamhet skiljer sig därför åt med avseende på 
ovan nämnda perspektiv.42

                                                 
38 Bohman, Stefan, 2000, “Kulturarv – ABM:s minsta gemensamma nämnare!”, s. 31. 
39 Almerud, 2000, s. 21. 
40 Almerud, 2000, s. 14. 
41 Almerud, 2000, s. 18. 
42 Almerud, 2000, s. 14 ff. 
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Folkbibliotekens arbete fokuserar främst på perspektiven bildning och 
förmedling och minde på perspektivet bevarande. Material sparas bara så länge 
som det efterfrågas av användarna43 och folkbiblioteken har inget krav på sig 
att bevara allt material. Många folkbibliotek samlar och bevarar dock lokalt 
material i lokalsamlingar.44

Enligt Almerud styrs folkbibliotekens förvärv och gallring av material av 
en kombination av lagar, mål för verksamheten, tradition och normer.45 
Förvärvet sker inte utifrån ett kulturarvsperspektiv, även om det kan medverka 
till att utnämna vad som är kulturarv.46

Kulturarvsinstitutionerna kallas även ABM-institutioner. Som nämnts ovan 
i kapitel 1.3 har samarbete mellan ABM-institutionerna – ABM-samarbete – 
flitigt diskuterats de senaste åren. Många röster påpekar fördelarna med ABM-
samarbete, en av dem är Britt Marie Häggström. Hon menar bland annat att 
förtjänsterna av ABM-samarbete är ökad tillgänglighet till samlingarna, bättre 
utnyttjande av resurser, att institutionerna får ökad slagkraft och att de traditio-
nella gränserna mellan arkiv, bibliotek och museer blir mindre viktiga för 
användarna.47

Sven Nilsson hävdar i ”ABM-institutionerna mellan evigheten och kund-
nyttan”, sitt bidrag till Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv, 
bibliotek och museer, att idén om ABM-samarbete inte kommer från institutio-
nerna själva. Nilsson tror att det är en idé med sitt ursprung i någon politisk 
organisation, ett departement eller en myndighet. Han menar dock inte att det 
är en dålig idé utan att det finns god grund för ABM-samarbete, bara det har 
sin utgångspunkt i institutionerna själva och inte på en högre politisk nivå.48

Nilsson pekar i sin artikel på flera olika aspekter i institutionernas verk-
samhet som bör förändras för att förbättra förutsättningarna för samarbete, de 
måste lära av varandra. Bland annat förespråkas att institutionerna bör sätta 
användarna i fokus för verksamheten, något som folkbiblioteken redan gör. 
Nilsson kallar detta ”bibliotekens brukarfokus”49 och menar att det är den mest 
välgrundade utgångspunkten även för arkivens och museernas verksamhet.50

                                                 
43 Almerud, 2000, s. 21. 
44 Almerud, 2000, s. 27. 
45 Almerud, 2000, s. 27. 
46 Almerud, 2000, s. 23. 
47 Häggström, 2000, s. 5. 
48 Nilsson, Sven, 2000, “ABM-institutionerna mellan evigheten och kundnyttan”, s. 61. 
49 Nilsson, 2000, s. 65. 
50 Nilsson, 2000, s. 65. 
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Flertalet både nationella och internationella organisationer arbetar för att 
främja ABM-samarbete. Ett svenskt exempel är projektet ABM-centrum som 
bedrivs sedan tre år tillbaka. Det är ett samarbetsprojekt mellan institutionerna 
Kungliga biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, 
Statens kulturråd, Naturhistoriska riksmuseet, Statens ljud- och bildarkiv och 
Nordiska museet.51 ABM-centrums syfte är att främja förståelse och samarbete 
mellan arkiv, bibliotek och museer. ABM-centrum är även ett samord-
ningsorgan för information, konferenser, utbildningar och så vidare inom 
ABM-sektorn.52

Ett internationellt exempel är MLA – the Museums, Libraries and Archives 
Council i Storbritannien, som i samarbete med andra organisationer tar initiativ 
till och finansierar en rad projekt på området. Några av målen för MLA: s 
verksamhet är att öka människors intresse för ABM-institutionerna och deras 
samlingar samt utforska möjligheterna för samarbete mellan institutionerna.53

Uppsatsen fokuserar på bibliotekens uppdrag på kulturarvsområdet men tar 
även upp samarbete med ABM-institutioner. 

3.2 Politiska styrdokument 
Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) är formulerad i väldigt allmänna ordalag och 
fastställer ramarna för bibliotekens verksamhet54. Enligt 2 § ska alla medbor-
gare ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och 
litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i 
övrigt. Utöver detta nämns ingenstans varken kultur eller arbete med kulturarv 
på biblioteken. 

För att se skälen till en lags införande bör man gå till de olika förarbetena 
till den, främst regeringens propositioner och departementens betänkanden, 
SOU. Till Bibliotekslagens förarbeten hör till exempel prop. 1996/97:3 Kultur-
politik och SOU 1995:84 Kulturpolitikens inriktning. I dessa förarbeten finns 
mer omfattande beskrivningar av motiven till lagen. I prop. 1996/97:3 Kultur-
politik står bland annat följande: ”Att bevara och förmedla är de centrala 
uppgifterna i arbetet med kulturarvet”.55

                                                 
51 ABM-centrum. http://www.abm.centrum.se (2007-04-12). 
52 ABM-centrum. http://www.abm-centrum.se/default.asp (2007-04-12). 
53 MLA. http://www.mla.gov.uk under ”About us”, ”What we do” och “Programmes” (2007-04-12). 
54 Almerud, Peter, 2005, Biblioteksplaner – från bibliotekslag till biblioteksplan, s. 9. 
55 Regeringens proposition 1996/97:3 Kulturpolitik, s. 127. 
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Bibliotekslagen kompletterades med en paragraf år 2005. Ändringen består 
i att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheterna, så 
kallade biblioteksplaner.56 Enligt skriften Biblioteksplaner – från bibliotekslag 
till biblioteksplan är en biblioteksplan ett politiskt dokument som i sig inte är 
en verksamhetsplan, utan utgör en förutsättning för en verksamhetsplan. 
Biblioteksplanen kan ta upp olika aspekter av bibliotekens verksamhet såsom 
bibliotekets roll i olika politikområden i förhållande till de övergripande målen 
för kommunens/regionens utveckling, en strategi för verksamhetens utveckling 
samt konkreta målsättningar för biblioteksverksamheten.57

Unescos folkbiblioteksmanifest antogs 1949, en tredje version antogs 
1994. Statens kulturråd utsåg 1995 Ljusdals kommunbibliotek, ett av 
biblioteken i min undersökning, till svenskt modellbibliotek då det ansågs ha 
”goda förutsättningar för ett inspirerande utvecklingsarbete”.58

Unescos folkbiblioteksmanifest är något mer konkret utformad än Biblio-
tekslagen. Enligt punkt 5 i manifestet är en av folkbibliotekens uppgifter att: 
”Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om veten-
skaplig forskning och utveckling”.59 Hur det arbetet ska se ut nämns dock inte, 
inte heller nämns kulturarv någonstans ytterligare. 

Konstateras kan att Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest 
som politiska styrdokument och i den utformningen de har, inte har någon 
nämnvärd påverkan på folkbiblioteks arbete med det regionala kulturarvet. 
Biblioteksplanerna däremot, kan, beroende på hur kommunpolitikerna formu-
lerar den, tydligare ange biblioteksverksamheternas målsättningar för arbete 
rörande det regionala kulturarvet. 

3.3 Hälsingland 
Hälsingland bildar tillsammans med Gästrikland Gävleborgs län som är beläget 
i södra Norrland. Hälsingland har cirka 132 000 invånare och består av 
Hudiksvalls, Söderhamns, Bollnäs, Ljusdals, Ovanåkers och Nordanstigs 
kommun där Hudiksvalls kommun har flest invånare och Nordanstig minst. De 
största städerna i Hälsingland är Hudiksvall, Söderhamn och Bollnäs.60 Ljusdal 

                                                 
56 Bibliotekslagen SFS 2004:1261 § 7 a. 
57 Almerud, 2005, s. 9. 
58 Kulturrådets hemsida: http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=1948&epslanguage=SV 
(2006-11-24) 
59 Unescos folkbiblioteksmanifest finns på Kulturrådets hemsida:  
http://www.kulturradet.se/templates/KR_Page.aspx?id=194&epslanguage=SV (2006-11-24) 
60 Regionfakta.com: http://regionfakta.com/dynamiskPresentation.aspx?id=3210 (2007-04-05). 
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räknas till en av de större tätorterna.61 Näringslivet utgörs till stor del av skogs-
bruk, jordbruk och järn- och stålindustri. Linodling och -beredning har haft stor 
betydelse för landskapet varför linblomman är Hälsinglands landskapsblomma. 
Under 1700- och 1800-talet var linindustrin som störst och möjliggjorde för de 
allt rikare bönderna att bygga sig stora gårdar, träslott, numera kända som 
Hälsingegårdarna.62

Karta över Hälsingland63

 

3.4 Kulturarv i Hälsingland 
Hälsingegårdarna är ett av Hälsinglands mest framträdande kulturarv och är i 
skrivande stund högst aktuella då möjligheten finns att de blir Sveriges fem-
tonde världsarv. Länsstyrelsen i Gävleborg har i samarbete med Hälsingerådet, 
Lantbrukarnas riksförbund, Föreningen Hälsingegårdar, Hembygdsförbundet 
och ägarna till de olika Hälsingegårdarna genom Riksantikvarieämbetet över-
lämnat en ansökan till FN-organet Unesco om att nominera Hälsingegårdarna 
till världsarvslistan. Världsarvslistan grundar sig på Unescos konvention till 
                                                 
61 Regionfakta.com. http://www.regionfakta.com/dynamiskpresentation.aspx?id=3211 (2007-04-05). 
62 Hälsingland turism. http://www.halsingland.se (2007-04-05), och Nationalencyklopedin uppslagsord 
Hälsingland och Gävleborgs län. (2007-04-05). 
63 Karta hämtad från Sverigeguidens hemsida: http://www.sverigeguiden.com/landskap/halskart.htm 
(2007-04-22). 
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skydd för världens natur- och kulturarv och inrättades 1972 för att skydda 
världsarven från förstörelse och förfall. En placering på listan kräver att vissa 
kriterier uppfylls: 

Ett kulturobjekt ska exempelvis vara ett mästerverk skapat av människan, ett 
arkitektoniskt stilbildande byggnadsverk, en miljö med anknytning till idéer eller 
trosföreställningar av universell betydelse eller ett framstående exempel på traditionell 
livsföring som är representativ för en viss kultur.64

Totalt finns över tusen Hälsingegårdar i Hälsingland. Ansökan till världsarvs-
listan omfattas av ett femtontal av dessa, spridda över hela Hälsingland. 
Resultatet av denna ansökan låter dock vänta på sig till tidigast sommaren år 
2008.65

                                                 
64 Riksantikvarieämbetet. ”Världsarv i Sverige”. 
http://www.raa.se/cms/extern/se_och_besoka/varldsarv/varldsarv_i_sverige.html (2007-01-15). 
65 Mer information om Hälsingegårdarna finns på Kulturarv Hälsingegårdars hemsida: 
http://www.halsingegardar.se
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4 Presentation av undersökningen 

Följande kapitel är en presentation av resultatet av min undersökning, mina 
intervjuer med representanter från tre folkbibliotek i Hälsingland. Först 
redovisas intervjun med Lisa som arbetar på Ljusdals bibliotek, därefter inter-
vjun med mina informanter Helen och Helga från Hudiksvalls bibliotek, sist 
intervjun med Sören från Söderhamns bibliotek. Resultatredovisningen är 
upplagd efter teman: ”Den praktiska verksamheten och samarbete med andra 
kulturarvsinstitutioner”, ”Kulturpolitiska styrdokument”, ”Bibliotekets uppdrag 
och synen på sig själv som kulturarvsinstitution” samt ”Besökarna och kultur-
arvets betydelse”. Dessa teman gås igenom i samma följd i alla tre 
redovisningarna. 

4.1 Regionalt kulturarv på Hälsinglands folkbibliotek 

4.1.1 Regionalt kulturarv på Ljusdals bibliotek 

4.1.1.1 Den praktiska verksamheten och samarbete med andra 
kulturarvsinstitutioner  

Ljusdals bibliotek är huvudbibliotek i Ljusdals kommun. Biblioteket har 
filialer i Los, Ramsjö, Färila och Järvsö. Det har även en bokbuss samt flera 
skolbibliotek. 

Enligt min informant på Ljusdals bibliotek, Lisa, utgår kulturarvsarbetet på 
biblioteket inte utifrån någon speciell definition av kulturarv, varken gällande 
det nationella kulturarvet eller det lokala. Den huvudsakliga praktiska verk-
samheten som rör arbetet med det regionala kulturarvet innebär att man på 
biblioteket har en lokalsamling. Lokalsamlingen finns i ett separat rum som 
kallas Hälsingerummet. Ingen särskild på biblioteket har ansvar för den, man 
hjälps åt i arbetet. I lokalsamlingen samlas all litteratur och annan dokumenta-
tion som rör hela Hälsingland, men tonvikten i den ligger på material om 
Ljusdal och dess omgivningar då dokumentation med koppling till Ljusdals 
kommun prioriteras vid förvärv. Samlingen innehåller till största delen böcker, 
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mindre skrifter och artiklar. Dessutom finns en del filmer av Erik Eriksson och 
Jonas Sima, filmare som härstammar från Hälsingland. 

Lokalsamlingen är nu organiserad enligt SAB-systemet, men Lisa 
uttrycker en önskan om en annorlunda uppställning av samlingen, då den i 
nuvarande skick uppfattas som rörig: ”vi är inte riktigt nöjda med det som det 
är nu, vi tror att det finns andra sätt att organisera på som vore bättre.”66 Detta 
på grund av alla tunna skrifter som istället skulle kunna samlas i 
tidskriftssamlare eller dylikt, samt att samlingen används mycket och det 
händer att användarna sätter tillbaka materialet på fel ställe. Således kan det 
vara svårt att hitta rätt i samlingen. En tanke om att märka upp vilka skrifter 
som handlar om ett visst område eller en viss by finns också, med anledning av 
att göra samlingen mer användarvänlig, liksom att lägga in alla 
innehållsförteckningar i bibliotekskatalogen för att underlätta sökningar i 
lokalsamlingen. Biblioteket har till dags dato lagt in innehållsförteckningarna i 
Hälsingerunor, en årsbok om Hälsingland. Tyvärr hindrar resursbrist dessa 
förändringar och förbättringar, det skulle behövas ett separat projekt för detta 
då personalen själva inte har tid för det. Biblioteket hade tidigare en ambition 
att samla artiklar ur hälsingetidningar men det har de blivit tvungna att sluta 
med, återigen på grund av resursbrist. 

Bibliotekets filialer har också en egen lokalsamling, dock inte i lika stort 
omfång. Även i dessa ligger tonvikten på litteratur som främst rör närområdet. 

De kanaler som används i arbetet med att förvärva litteratur och annan 
dokumentation till lokalsamlingen är främst lokaltidningarna Hudiksvalls 
tidning, HT, och Ljusdalsposten. Biblioteket får dessutom många tips på nyut-
givning av allmänheten: privatpersoner som är intresserade av lokalhistoria, 
som är engagerade i något studieförbund eller studerande. Studieförbundens 
skrifter infogas i samlingen och man är intresserade av högskole- och univer-
sitetsuppsatser vars ämne tangerar samlingens innehåll. Biblioteket får även 
viss vägledning av Ljusdalsbygdens museum, regionala tevesändningar samt i 
viss mån Internet; hemsidor med anknytning till Hälsingland där de kan få 
anvisningar om hälsingelitteratur, exempelvis Hälsingegårdsprojektets 
hemsida. Lisa tror att verksamheten med förvärv skulle vara hjälpt av mer 
genomarbetade kanaler för att bättre hålla reda på ny litteratur, men ser det inte 
som något direkt problem i nuvarande läge. 

                                                 
66 Intervju med Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-01-25. 
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Ljusdals bibliotek bedriver ingen program- eller projektverksamhet som 
rör det regionala kulturarvet. Det gör dock en av bibliotekets filialer, Los 
bibliotek, som påbörjat ett finnmarksprojekt som går ut på att lägga in all 
litteratur om finnmarken man kan finna i en databas. Biblioteket i Los köper 
dessutom in litteratur med anknytning till finnmarken och den finska invand-
ringen. På Ljusdals bibliotek finns inga planerade projekt på gång och 
biblioteket har heller inte haft några tidigare. 

Andra aktiviteter på biblioteket som kan ha koppling till det regionala 
kulturarvet är utställningsverksamheten. Biblioteket ordnar själv inga utställ-
ningar utan samarbetar med någon utomstående aktör, såsom skolklasser eller 
konstnärer och hantverkare som tidvis har koppling till bygden, vilka lånar 
bibliotekets utställningsplats. Dessa utställningar byts ut med jämna mellan-
rum. Förutom en större yta för utställningar finns montrar insprängda i 
bokhyllorna, Hälsinglands slöjdförening har en permanent utställning i en av 
dessa montrar. I samband med utställningar skyltade man tidigare med 
litteratur. Även Ljusdalsbygdens museum har tidigare lånat litteratur att skylta 
med till sina utställningar. Detta samarbete har dock upphört. Det blev ohåll-
bart eftersom biblioteket förlorade många av sina böcker då besökare på 
museet lånade med sig böckerna utan att lämna tillbaka dem.67

Biblioteket har några konstverk som kommunens kulturenhet köpt in och 
placerat ut på kommunens olika institutioner som biblioteket, servicehusen, 
skolor och så vidare. Man samlar dock ingen konst själv utan koncentrerar sig 
på textbaserat material. 

Biblioteket bedriver en del samarbete med andra kulturarvsinstitutioner 
och organisationer. Samarbetet med Ljusdalsbygdens museum angående litte-
ratur att skylta med i samband med utställningar har som redan nämnts ovan 
upphört. Däremot förekommer samarbete med museet ibland i samband med 
arrangemang på biblioteket, eller i samband med att museet ordnar utställ-
ningar eller annan verksamhet för till exempel barn på museet.68

Man har visst samarbete med den lokala bokhandeln när det gäller inköp 
av litteratur. Man samarbetar ibland även med studieförbunden beroende på 
vad de har för verksamhet planerad. Det samarbetet har en ekonomisk fördel då 
eventuella evenemang kan finansieras av båda parter: biblioteket betalar för en 
bit, studieförbundet för den andra. 

                                                 
67 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-05-04. 
68 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-05-04. 
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Vidare affischerar biblioteket om händelser som kan röra det regionala 
kulturarvet, till exempel om Hälsingegårdsprojektet, musikevenemang och 
andra aktiviteter. 

4.1.1.2 Kulturpolitiska styrdokument 
Verksamheten på biblioteket i Ljusdal angående det regionala kulturarvet utgår 
inte från något särskilt styrdokument som i tydliga ordalag omnämner det 
lokala eller nationella kulturarvet eller hur arbetet med det ska gå till. Biblio-
tekslagen ”finns i ryggmärgen”69 på dem som arbetar på biblioteket, men då 
den enligt Lisa är så pass allmänt hållen krävs en viss tolkning av den. Införan-
det av den innebar inte heller några större förändringar utan rörde sådant som 
på biblioteket redan ansågs som självklart. Tillsammans med Bibliotekslagen 
utgör även Unescos folkbiblioteksmanifest grund för bibliotekets verksamhet. I 
mitten av 1990-talet utsågs Ljusdals bibliotek till modellbibliotek för idéerna i 
manifestet, men det arbetet har inte aktualiserats på den senaste tiden.70

Biblioteket genomgår i skrivande stund en stor organisationsförändring. 
Sedan september 2006 har biblioteket ny chef, innan detta delade 
bibliotekarierna på ledarskapet. De tog hand om olika delar av chefskapet och 
det blev, enligt informanten, i längden för tungt att både arbeta i verksamheten 
och med ledningsfrågor. 

Biblioteket har därför ännu inte någon biblioteksplan. Man har påbörjat 
förfärdigandet av den, en process som väntas ta hela året. Enligt Lisa är arbetet 
med den en av anledningarna till att eventuella förändringar av lokalsamlingen 
och verksamheten med det regionala kulturarvet kommer i andra hand i 
nuläget. IT-strategi och medieplan anses vara de viktigaste bitarna av biblio-
teksplanen, samt att se över bibliotekets verksamhet i stort (antalet biblioteks-
verksamheter, tillgång till personal och så vidare) med anledning av organisa-
tionsförändringarna. Bibliotekspersonalen, både bibliotekarier och biblioteks-
assistenter,71 är involverade i arbetet med biblioteksplanen, de är indelade i 
olika arbetsgrupper som behandlar frågor kring medieplaneringen, IT-strategin 
etcetera. 

Delar av biblioteksplanen kommer nu att ersätta bibliotekets tidigare 
inköpspolicy. Anbelangande nyförvärvad litteratur som infogats i lokalsam-
lingen har biblioteket gjort vissa undantag från inköpspolicyn då man även 

                                                 
69 Intervju med Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-01-25. 
70 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-03-05. 
71 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-05-04. 
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köpt in litteratur som kanske inte håller så hög kvalité. De ser snarare till inne-
hållet (litteratur om Ljusdals kommun) och ursprunget (litteratur av lokala 
författare) än krav på kvaliteten: ”när det gäller hälsinglitteraturen så köper vi 
in även om det är någonting som vi kanske inte skulle ha köpt in om det var 
utgivet och handlade om Landskrona”72. Gällande litteratur som förvärvas till 
bibliotekets övriga samling finns högre krav på den litterära kvalitén, även om 
det på efterfrågan också köps in en hel del med lägre sådan. Då utformningen 
av biblioteksplanen precis påbörjats är det omöjligt att förutspå om biblioteket 
kommer ha någon annan hållning i den nya medieplanen med avseende på den 
lokala litteraturen i framtiden, men min informant tror inte att det kommer 
förändras. 

I övrigt nämner Lisa övergripande målsättningar för hela kommunens 
verksamhet, kommunprogrammet ”I Ljusdal är det möjligt” och ”Kulturdekla-
rationen”, där kultur omnämns.73 Liksom Bibliotekslagen och Unescos 
folkbiblioteksmanifest är även de skrivna i väldigt generella ordalag, de går till 
exempel inte in på vilken litteratur som ska köpas in på biblioteket. Meningen 
är att varje verksamhet utifrån kommunprogrammet och kulturdeklarationen 
ska utveckla egna mål för den egna verksamheten, som just biblioteksplanen. 

4.1.1.3 Bibliotekets uppdrag och synen på sig själv som kulturarvsinstitution 
Ljusdals bibliotek anser att de har ett ansvar att tillgängliggöra, förmedla och 
bevara det regionala kulturarvet. Lisa poängterar att de som folkbibliotek inte 
har samma ansvar att bevara såsom Kungliga Biblioteket och länsbiblioteken 
har, men för det regionala kulturarvet görs ett undantag då biblioteket anser att 
det är viktigt att samla litteratur som rör Hälsingland och Ljusdal: ”där är vi 
måna om att spara och bevara”74. Biblioteket köper in åtminstone två exemplar 
av materialet som rör kommunen, ett som referensexemplar och ett för 
utlåning. Så är dock inte alltid fallet med litteratur som behandlar övriga 
Hälsingland. Även filialerna köper in utgivet material som angår filialorten, 
ibland förvärvas även ett exemplar till bokbussen. 

På biblioteket finns med andra ord ett tydligt bevarandeperspektiv gällande 
Hälsinge- och Ljusdals litteratur, med betoning på det absolut lokala. Gällande 
det nationella kulturarvet anser Lisa inte att folkbiblioteken ska bevara allting. 
I det fallet sparas litteratur som antas kommer att återanvändas, till exempel 

                                                 
72 Intervju med Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-01-25. 
73 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-03-05. 
74 Intervju med Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-01-25. 
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vissa skönlitterära klassiker, speciellt skönlitteratur skriven av författare med 
anknytning till Norrland. Biblioteket sparar också populär facklitteratur, Lisa 
nämner böcker om vävning som exempel och förklarar det med att de inte 
återutges och många vill kunna återvända till dem för att läsa om gamla 
tekniker. 

Lokalsamlingen gallras om det finns många exemplar av samma titel men i 
huvudsak sparas allt lokalt material, det anses viktigt att bevara material med 
anknytning till bygden.75 Biblioteket motiverar bevarandet av det regionala 
kulturarvet: ”det ska finnas samlat”76 och för att det ska kunna lånas ut. Lisa 
menar att det ska finnas en komplett samling med litteratur som behandlar när-
området på plats i biblioteket. ”[A]nnars är det väl ofta så att det är folkbiblio-
teken som sparar litteratur som har anknytning till närområdet”.77 Denna avsikt 
grundas bara i generella ordalag i av bibliotekets styrdokument, i avsnitt där 
”kultur” omnämns.78

Bibliotekets personal har uppmärksammat att personer som bor i övriga 
Sverige och som släktforskar eller vill ta reda på någonting om en viss bygd 
ringer till närmaste folkbibliotek. En förklaring till bevarandet kan således vara 
att stödja forskningen. Lisa säger att andra bibliotek som Länsbiblioteket i 
Gävle köper in och sparar hälsingelitteratur till sin Gästrike-Hälsingesamling, 
Kungliga Biblioteket och andra universitetsbibliotek får pliktexemplar av den 
men de har inte alltid kompletta samlingar. 

4.1.1.4 Besökarna och kulturarvets betydelse 
Bibliotekets målgrupp är främst kommunens invånare. Enligt ett politiskt 
beslut ska verksamhet riktad mot barn och ungdomar prioriteras. 
Verksamheten rörande det regionala kulturarvet har enligt min informant en 
väldig spridd målgrupp, både yngre och äldre. Informanten har lagt märke till 
att det finns ett intresse för det regionala kulturarvet hos besökarna. Personalen 
får många förfrågningar angående sådant material, framförallt på somrarna då 
biblioteket besöks av många turister. De kan ha anknytning till trakten eller har 
skaffat ett sommarhus i Ljusdals kommun och undrar om det finns information 
i bibliotekets samlingar om det och vem som har bott där tidigare. Annat efter-
frågat material är böcker om hus och möbler från Hälsingland som bibliotekets 
besökare hämtar inspiration ifrån när de renoverar eller målar om. 
                                                 
75 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-03-05. 
76 Intervju med Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-01-25. 
77 Intervju med Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-01-25. 
78 E-post till uppsatsförfattaren från Lisa på Ljusdals bibliotek 2007-05-04. 
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Det finns således ett uttalat intresse för lokalsamlingen och biblioteket 
anser att det är av stor betydelse att det har en sådan. Detta intresse tror Lisa 
alltid har funnits, men ser en stor skillnad i arbetet med att förvärva böcker till 
lokalsamlingen då och nu. Tidigare var det svårt att hitta bra material, nu har 
utgivningen ökat och det är lättare att finna hälsingelitteratur att hänvisa till än 
innan. 

4.1.2 Regionalt kulturarv på Hudiksvalls bibliotek 

4.1.2.1 Den praktiska verksamheten och samarbete med andra 
kulturarvsinstitutioner 

Hudiksvalls stadsbibliotek är huvudbiblioteket i Hudiksvalls bibliotekssystem. 
Det består också av en bokbuss, ett gymnasiebibliotek vid namn 
Bromanbiblioteket, samt sex filialbibliotek i Iggesund, Enånger, Delsbo, 
Bjuråker, Sörforsa och Näsviken.79

På biblioteket arbetar man inte utifrån någon definition av regionalt 
kulturarv, inte heller av nationellt kulturarv. En definition är, enligt mina infor-
manter Helen och Helga, inte nödvändig för verksamheten eftersom det är upp 
till varje person hur man vill definiera kulturarv. 

Verksamheten med inriktning mot det regionala kulturarvet utgörs delvis 
av bibliotekets lokalsamling, Hälsingesamlingen. Hälsingesamlingen 
innehåller material som har lokal anknytning, det vill säga behandlar 
Hudiksvall med omgivning samt övriga Hälsingland. Huruvida detta material 
är eller kommer att bli ett kulturarv, går inte att säga någonting om i förväg 
menar Helen och Helga: 

vi är intresserade av att dokumentera eller köpa in det som rör sej i tiden, det behöver ju 
inte vara någonting som kommer att bli ett kulturarv (…) det kan ju vara väldigt 
kortlivade romaner med lokal anknytning eller någonting sådant… det blir ju inget 
kulturarv i slutändan kanske eller det vet vi ju inte.80  

Hälsingesamlingen består till största delen av litteratur, såväl riktigt gamla 
böcker som Olof Johansson Bromans Glysisvallur som nyutgivna. Utöver det 
finns också några DVD-skivor, VHS-filmer och musikinspelningar av lokala 
popband. Man har även gamla tidningsårgångar i lägg, det vill säga inbundna i 
stora böcker. Den dåtida lokaltidningen Hudiksvallsposten nämns som ett 

                                                 
79 E-post till uppsatsförfattaren från Helen på Hudiksvalls bibliotek 2007-03-13. 
80 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helen. 
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exempel. Av den finns det sparat ända tillbaka till mitten av 1800-talet. I 
biblioteket finns även material för släktforskning tillgängligt. Materialet står i 
öppna hyllor. Helen och Helga ser lokalsamlingen som lättillgänglig och ser 
inget behov av att på något vis förändra uppställningen av den. 

En av bibliotekarierna har lite mer ansvar än de andra för lokalsamlingen, 
men alla hjälps åt att finna material till den. Dock saknas tid att arbeta aktivt 
hela tiden med den. Det upplevs ibland av Helen och Helga svårt att hålla 
uppsikt över utgivningen av ny litteratur, därför tas tips från allmänheten om 
nya böcker, material från studiecirklar och annat, tacksamt emot. Helen och 
Helga ser en stor medvetenhet om bibliotekets verksamhet hos besökarna, de 
vill gärna att det egenproducerade materialet samlas på biblioteket. 

Utöver tips från besökarna hittar biblioteket ofta till artiklar i 
lokaltidningarna såsom Hudiksvalls tidning, HT, där de kan få vägledning om 
ny litteratur med lokal anknytning. Internet används inte. 

Den praktiska verksamheten med koppling till det regionala kulturarvet 
utgörs förutom av lokalsamlingen främst av utställningsverksamhet. 
Biblioteket anordnar eller söker själv inga större utställningar utan samarbetar 
med utomstående utställare genom att biblioteket lånar ut sin lokalyta. Ibland 
ställer biblioteket själv ut ny litteratur, även litteratur med lokal anknytning. 
Biblioteket lånar tidvis även artefakter från museet till mindre utställningar. 
Samarbetspartners till evenemang som sker på biblioteket kan förutom utom-
stående utställare och museet, Hälsinglands museum, även vara studieförbund, 
framförallt sådana som verkar inom släktforskning. Val av samarbetspartner 
beror på verksamheten, den måste passa in i bibliotekets verksamhet och få 
plats på utställningsytan. ”Vi kan ju inte ta in några Hälsingegårdar hit”81 säger 
Helga och syftar på Hälsingegårdsprojektet. 

Utställningsytan i biblioteket är begränsad, det finns heller inga lokaler 
som kan användas till föredrag och liknande. Biblioteket har därför ingen 
kapacitet att ta in större utställningar, föreläsningar eller dylika evenemang. 
Enligt Helen och Helga har andra institutioner i kommunen ett större ansvar för 
att ordna till exempel föredragsverksamhet inom kulturområdet. De berättar att 
Hälsinglands museum är väldigt aktivt på det området och anser att deras 
verksamhet är tillräcklig. 

Biblioteket har ingen program- eller projektverksamhet som berör det 
regionala kulturarvet. Det hör till kommunens kulturavdelnings uppgift att 

                                                 
81 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga. 
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initiera. Kulturarvdelningen kan i sin tur förlägga programverksamhet som rör 
det regionala kulturarvet till biblioteket, med eller utan ekonomiskt samarbete 
dem emellan. På grund av den stundande organisationsförändringen82 vet Helen 
och Helga inte om någon program- eller projektverksamhet kommer äga rum i 
framtiden. 

Biblioteket samlar ingen konst med lokal anknytning, men har en del av 
kommunens konst i sina lokaler. Den konsten förvaltas av museet. 

4.1.2.2 Kulturpolitiska styrdokument 
Hudiksvalls kommun har sedan 1980-talet varit indelad i 
kommundelsnämnder. Samtidigt som denna indelning genomfördes beslutades 
att kommunens kulturavdelning skulle ta hand om allmänkulturen i stället för 
biblioteket. Innan detta beslut togs hade biblioteket mer programverksamhet 
rörande kultur och kulturarv. 

I nuläget pågår ännu en organisationsförändring som påverkar bibliotekets 
verksamhet. Biblioteket har endast en vikarierande chef, arbetet med att 
rekrytera en ny bibliotekschef pågår. Därför har biblioteket ännu inte någon 
biblioteksplan. 

Bibliotekets verksamhet styrs av Bibliotekslagen och Unescos folkbiblio-
teksmanifest. Hudiksvalls kommun som helhet strävar även att arbeta i enlighet 
med Barnkonventionen. Dessa styrdokument påverkar, enligt Helen och Helga, 
dock inte direkt arbetet som omfattar det regionala kulturarvet då de är så pass 
generellt formulerade. Således styrs kulturarvsarbetet inte av något dokument. 
Personalen arbetar som de ”alltid”83 har gjort: det vill säga de försöker hålla 
utgivningen av litteratur etcetera under uppsikt för att kunna fånga upp 
intressant material och införliva det i bibliotekets samling. Det arbetet ser lika-
dant ut såväl för litteratur som rör Hudiksvall och Hälsingland som för övrig 
litteratur: ”Vi behandlar ju inte dom annorlunda än andra böcker egentligen.”84

4.1.2.3 Bibliotekets uppdrag och synen på sig själv som kulturarvsinstitution 
Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek anser att biblioteket har ett ansvar att 
tillgängliggöra, förmedla och bevara det litterära regionala kulturarvet och att 
det hör till bibliotekets uppdrag att ha en lokalsamling. Detta uppdrag kräver 
dock ingen definition av kulturarv för att kunna genomföras. Det är enligt dem 

                                                 
82 Se nästa kapitel: 3.2.2.2 ”Kulturpolitiska styrdokument”. 
83 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga. 
84 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga 
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”traditionell biblioteksverksamhet”85 och kulturellt betingat, en naturlig utveck-
ling: ”i och med att det finns lokalt material så har man det på ett lokalt 
ställe”86. De ser inget syfte eller logik i att samla litteratur från exempelvis 
Skåne. 

I lokalsamlingen finns minst två exemplar av allting, ett referensexemplar 
och ett för utlån. Lokalsamlingen gallras inte, biblioteket försöker hålla den så 
komplett som möjligt. Följaktligen läggs större omsorg att laga trasigt material 
som hör till lokalsamlingen för att kunna hålla det levande så länge det går. 

Gällande bibliotekets övriga samling, till exempel klassisk skönlitteratur, 
sparas det som efterfrågas av användarna. Litteratur som inte efterfrågas 
försvinner från biblioteket eftersom det inte har samma ansvar att bevara allt 
som andra bibliotek har. Det går heller inte då lokalytan är begränsad. 

Helen och Helga anser inte att biblioteket är definierat som en kulturarvs-
institution i något av styrdokumenten. Enligt beslutet som nämnts ovan, att 
kommunens kulturavdelning ska ta hand om kulturarbetet, hör inte 
kulturarvsarbete direkt till bibliotekets uppdrag. Tydligt är att lokalsamlingen 
hör till undantagen. 

4.1.2.4 Besökarna och kulturarvets betydelse 
Bibliotekets verksamhet är företrädelsevis riktad mot Hudiksvalls kommuns 
invånare, men givetvis också till folk som kommer utifrån som turister. Hos 
besökarna märks ett intresse för det regionala kulturarvet och materialet från 
lokalsamlingen lånas ut mycket. Personalen får mycket frågor rörande 
samlingens innehåll, särskilt i samband med att det står i lokaltidningarna om 
nyutgiven litteratur vars innehåll har koppling till trakten. 

Helen och Helga ser det av stor betydelse att ha en lokalsamling, de anser 
att det är viktigt: ”Det är ju liksom den som blir vårt särdrag ju att vi har den 
sortens litteratur”.87 De säger att lokalsamlingen ”alltid funnits”88, liksom en 
utgivning av hälsinge- och Hudiksvallrelaterad litteratur, lokalsamlingen blir 
”någon slags spegel av vad som hänt ju genom århundradena… det är ju 
faktiskt det.”89 Därav behovet av att ha materialet samlat på ett ställe på 
biblioteket i en lokalsamling, ett arbete som informanterna beskriver som 
väldigt viktigt. 

                                                 
85 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga 
86 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga 
87 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helen. 
88 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helen. 
89 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helen. 
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4.1.3 Regionalt kulturarv på Söderhamns bibliotek 

4.1.3.1 Den praktiska verksamheten och samarbete med andra 
kulturarvsinstitutioner 

Söderhamns stadsbibliotek är huvudbiblioteket i Söderhamns kommun. 
Biblioteket har filialer i Bergvik, Ljusne och Holmsveden. Filialbiblioteken i 
Bergvik och Ljusne finns på respektive orts skola och är integrerade folk- och 
skolbibliotek. Filialbiblioteket i Holmsveden finns i och används av skolan där, 
men är inget skolbibliotek.90

Verksamhet som rör kulturarv baseras inte på någon speciell definition av 
kulturarv, vare sig regionalt eller nationellt. Det faktum att biblioteket inte har 
någon definition av regionalt kulturarv hindrar dock inte att sådant material 
samlas och bevaras där i en lokalsamling. Den finns i ett separat rum kallat 
Hälsingerummet. I lokalsamlingen samlas litteratur från hela Hälsingland, men 
tonvikten ligger på material som behandlar Söderhamns kommun. Söderhamns 
kulturarv omfattas enligt min informant Sören till stor del av industrihistoria då 
det i Söderhamns kommun genom tiderna har funnits många järnbruk och 
sågverk. Framförallt sågverksepoken från 1850-talet och framåt har varit 
tongivande, ångsågarnas ankomst innebar en tiodubbling av invånarantalet i 
kommunen. Dokumentationen om detta är dock ännu bristfällig på biblioteket, 
viss forskning pågår i till exempel PRO-grupper och förhoppning finns om att 
resultatet av den ska komma att finnas på biblioteket i framtiden. 

Lokalsamlingen består av dokument som böcker, skrifter, småtryck och 
artiklar. Där finns även VHS-filmer och DVD-skivor. Samlingen är uppställd 
efter SAB-systemet. Sören upplever att det kan vara svårt att hålla ordning i 
den på grund av de olika dokumentens format, detta ses dock som ett tecken på 
att samlingen används mycket, vilket anses positivt. Det finns inga planer på 
att förändra uppställningen. Lokalsamlingar finns även i några av bibliotekets 
filialer. Filialen i Ljusne har en relativt omfattande lokalsamling eftersom det 
tidigare varit ett huvudbibliotek med stort medieanslag. 

På biblioteket är man intresserade av att få in all dokumentation med kopp-
ling till närområdet för att göra det tillgängligt för alla, egentligen hela Sverige 
då det katalogiseras och kommer in i katalogen. Sören tror att många vet om 
detta eftersom de får många tips på nytt material av allmänheten. Utan dessa 

                                                 
90 Söderhamns biblioteks hemsida: 
http://www.soderhamn.se/Webred/webred.nsf/viewDocumentWeb/Stadsbiblioteket (2007-02-28). 
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tips kan det vara lätt att missa mycket. Biblioteket får även kännedom om 
nyutgiven litteratur med anknytning till Söderhamn och Hälsingland genom 
lokaltidningar. En av bibliotekarierna har ett lite större ansvar för lokalsam-
lingen än de andra och funderingar finns på att göra ännu en bibliotekarie 
ansvarig för att hålla nyutgivning av lokalt material under uppsikt. 

Den huvudsakliga praktiska verksamheten rörande kulturarv utgörs av 
arbetet med lokalsamlingen. Biblioteket bedriver ingen program- eller projekt-
verksamhet, men har tillfälliga utställningar som kan ha koppling till det regio-
nala kulturarvet. Biblioteket tar själv inget initiativ till utställningar, men 
ställer alltid upp om någon, till exempel Söderhamns stadsmuseum, har gjort 
en utställning och vill låna bibliotekets utställningsplats. 

Biblioteket samarbetar aktivt med flera av kommunens institutioner. 
Kultur- och fritidskansliet är inrymt i samma lokaler som biblioteket, vilket 
underlättar samarbete med museets verksamhet. Nya skolklasser i Söderhamns 
kommun får alltid en genomgång av museet, i samband med detta gås även 
bibliotekets samlingar igenom, särskilt då Hälsingerummet. 

Forskarföreningen ALIR, verksamma inom släktforskning, har inga egna 
lokaler utan har sina möten och sitt arkiv, som är tillgängligt på förfrågan, i 
bibliotekets lokaler. Det finns många aktiva släktforskare i kommunen och 
föreningen ger ut skrifter som samlas i bibliotekets lokalsamling. 

Biblioteket har ett nära samarbete med studieförbunden såsom ABF, 
Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Bilda. En aktivitet biblioteket och studie-
förbunden arbetar tillsammans med är ”Månadens författare” då författare, 
ibland lokala, föreläser på biblioteket. Ett annat evenemang som nyligen ägde 
rum var firandet av bibliotekets 75-årsjubileum. Det var då 75 år sedan det 
första folkbiblioteket öppnade i Söderhamn. Temat för festligheterna var folk-
bildning och biblioteket och studieförbunden delade på programpunkterna. 

Biblioteket infogar ingen konst till sina samlingar, men har konst som 
utsmyckning. Man försöker lyfta fram lokala konstnärer dels genom konst som 
permanent finns i lokalerna, dels genom att ta in tillfälliga utställningar. 

4.1.3.2 Kulturpolitiska styrdokument 
Verksamheten på Söderhamns bibliotek grundar sig på Bibliotekslagen och 
Unescos folkbiblioteksmanifest. De generella ordalagen styr inte direkt arbetet 
med det regionala kulturarvet, men Sören menar att det är bra att dessa styrdo-
kument finns som bas för verksamheten. 

Biblioteket antog en biblioteksplan i augusti 2006. Enligt biblioteksplanen 
är huvudmålen för bibliotekets verksamhet att utveckla samarbete lokalt med 
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vuxenutbildning, skolor och skolbibliotek samt samverkan regionalt. Strävan 
att utveckla samarbetet regionalt har resulterat i ett projekt vid namn HelGe91. 
Projekt HelGe finansieras av Länsstyrelsen och syftar till att underlätta utbyte 
och cirkulation av de medverkande bibliotekens böcker, en bok ska kunna 
reserveras på ett bibliotek och skickas till ett annat. Än så länge omfattar 
projektet biblioteken i Söderhamn, Sandviken, Nordanstig, Bollnäs, Ockelbo 
och Hofors. Ambitionen är att alla länets bibliotek så småningom ska gå med i 
projektet, konvertera till den gemensamma katalogen och bli som ett enda stort 
bibliotek. 

Liksom Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest är även 
biblioteksplanen allmänt hållen, vilket Sören anser som något negativt då han 
hade en önskan om att utforma den på en mer konkret nivå. Sören var mycket 
involverad i utformningen av biblioteksplanen och menar att hans vilja att 
formulera den mer konkret fick ge vika för kommunpolitikerna som ansåg att 
biblioteksplanen skulle ligga på en hög abstraktionsnivå. Sören ger ett exempel 
på detta: informanten ville ha en fackutbildad bibliotekarie på skolbiblioteken i 
varje rektorsområde, men resultatet i biblioteksplanen blev att skolbiblioteken 
skulle vara ”personellt och materiellt välutrustat”92. Detta, menar Sören, 
betyder endast att det ska finnas media och personal på biblioteken, det finns 
således inget krav på en utbildad bibliotekarie. 

På grund av biblioteksplanens formulering ser Sören inte den som ett styr-
dokument för arbetet på biblioteket. I stället har personalen på biblioteket 
utarbetat egna mål för verksamheten, dessa mål finns som en bilaga i biblio-
teksplanen. 

I måldokumentet beskrivs biblioteket som en huvudfoting93 där de fyra 
benen står för olika aspekter av bibliotekets arbete: 

1. Språk- och språkutveckling 

2. Folkbildning 

3. Informationscentral 

4. Rekreation och lustläsning 

                                                 
91 Akronym av Helsingland (Hälsingland) och Gestrikland (Gästrikland), landskapen i Gävleborgs län. 
92 Intervju med Sören på Söderhamns bibliotek 2007-01-29. 
93 Små barn ritar huvudfotingar när de ska rita människor. En huvudfoting är en figur med ett huvud och 
fyra streck som ska föreställa armar och ben. 
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Figurens huvud står för minnet och dit, menar min informant, hör kulturarvet. I 
den delen av bibliotekets verksamhet tas fasta på Söderhamns tidiga historia 
och rötter såväl som regionens, nationens och världens. Denna målsättning i 
form av en huvudfoting fungerar bra och uppväger bristen av konkreta målsätt-
ningar i övriga styrdokument anser Sören. 

4.1.3.3 Bibliotekets uppdrag och synen på sig själv som kulturarvsinstitution 
Sören på Söderhamns bibliotek ser det som självklart att biblioteket är en 
kulturarvsinstitution. Han anser att det hör till bibliotekets uppgift att tillgäng-
liggöra, förmedla och bevara kulturarvet och att biblioteket har ett speciellt 
ansvar för det regionala kulturarvet; Söderhamns historia. Lokalsamlingen är 
således av stor betydelse och biblioteket lägger stor omsorg på att förvärva så 
mycket lokal litteratur som möjligt. Det är en naturlig del av verksamheten 
enligt Sören. Anledningen är att litteratur om Söderhamn och dess omgivning 
bara samlas i så stor utsträckning just där; tillgängligheten är avgörande. 
Därför lägger man inte heller lika stor vikt vid den litterära kvalitén som man 
annars gör. Litteratur som handlar om en filialort förvärvas både till 
huvudbiblioteket och till filialen. 

Lokalsamlingen gallras, dock inte i lika stor utsträckning som bibliotekets 
övriga samling. Trasigt material som man är övertygad om finns någon 
annanstans slängs, men unika exemplar lagas och sparas. 

4.1.3.4 Besökarna och kulturarvets betydelse 
Besökarna på Söderhamns bibliotek utgörs av invånarna i Söderhamns 
kommun samt grannkommunerna Bollnäs, Hudiksvall och övriga kringlig-
gande kommuner. Målsättningen är att ge service till alla som är i behov av 
det. Biblioteket har ett rikt bokbestånd, bara biblioteken i Sandviken och Gävle 
har ett större bestånd i hela länet. Av den orsaken lånas en del material ut till 
biblioteken i de mindre kommunerna, ett samarbete som väntas öka i och med 
ovan nämnda projekt HelGe. Det omfattande bokbeståndet förklaras enligt 
Sören av att biblioteket av tradition har haft ett bra medieanslag och därmed 
mycket böcker. 

Sören har lagt märke till ett stort intresse för lokalhistoria och regionalt 
kulturarv, särskilt när aktuella händelser uppmärksammas som nu när 
Hälsingegårdarna är aktuella för att bli Sveriges nästa världsarv. Därför tycker 
Sören att lokalsamlingen är mycket relevant i bibliotekets verksamhet: 
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”karaktären på själva biblioteket är ju mycket beroende utav det, just det här 
lokala. Det hittar dom ju bara här”.94

Biblioteket håller ofta föredrag, ibland med lokal anknytning, som är väl-
besökta på grund av besökarnas intresse för det. Sören framhäver dock att 
verksamhet rörande det regionala kulturarvet endast utgör en del av bibliote-
kets aktiviteter, det är: ”en viktig del bland många, i huvudet kanske på huvud-
fotingen, där sitter det”.95

                                                 
94 Intervju med Sören på Söderhamns bibliotek 2007-01-29. 
95 Intervju med Sören på Söderhamns bibliotek 2007-01-29. 

 38



5 Diskussion och analys 

Diskussions- och analyskapitlet är indelat i fyra avsnitt: ”Regionalt kulturarv 
på biblioteken”, ”Styrdokumentens påverkan på bibliotekens verksamhet”, 
”Bibliotekens uppdrag som kulturarvsinstitutioner” samt ”Bibliotekens lokal-
samlingar”. Kapitlets tre första avsnitt är disponerat utifrån uppsatsens fråge-
ställningar, där det första avsnittet besvarar frågeställning ett, det andra fråge-
ställning två och det tredje frågeställning tre och fyra. 

I det första avsnittet behandlas bibliotekens kulturarvsdefinitioner och i det 
andra avsnittet bibliotekens styrdokument och deras påverkan på bibliotekens 
verksamhet. I det tredje avsnittet avhandlas bibliotekens uppdrag som kultur-
arvsinstitutioner. Det fjärde avsnittet är en mer inträngande behandling av 
frågeställning tre. I det diskuteras och analyseras bibliotekens lokalsamlingar. 

Samtliga avsnitt diskuteras och analyseras utifrån Webers olika 
distinktioner av socialt handlande. 

5.1 Regionalt kulturarv på biblioteken 
Av undersökningen framgår att inget av biblioteken arbetar utifrån någon 
konkret definition av kulturarv. Ändå kallar sig åtminstone två av tre bibliotek 
för kulturarvsinstitutioner och gör i sitt arbete och sina handlingar en tydlig 
skillnad mellan nationellt kulturarv och det jag kallar regionalt kulturarv. De 
kan även i flera fall, på min förfrågan, peka ut vad i samlingarna som är regi-
onalt kulturarv. Helen nämner till exempel boken Glysisvallur av Olof Broman 
och en tavla av Hudiksvallskonstnären Gösta Bom. Sören tar upp det industri-
ella kulturarvet, Söderhamns långa historia som industristad, som signifikant 
för Söderhamn. 

Mina informanter har med andra ord omedvetna definitioner av kulturarv 
och dessa definitioner styr deras kulturarvsarbete. Handlingar rörande det 
regionala kulturarvet tenderar därför många gånger att hamna under Webers 
distinktioner av icke-rationella och icke-medvetna handlingar, de affektuella 
och traditionella. Informanterna handlar för handlingens skull och för att de 
alltid har haft en sådan kulturarvsverksamhet. Andra gånger är handlingarna 
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målrationella, värderationella eller en kombination av flera av Webers olika 
distinktioner. 

En återblick till Braunerhielms begreppsförklaringar av sektoriellt och 
lokalt kulturarv visar att mina informanters avgränsningar av kulturarv inte 
ligger inom ramarna för det sektoriella kulturarvet. Sektoriellt kulturarv, det 
professionella kulturarvet, definieras av kulturarvsinstitutionen själv. Alla 
informanter hävdar att en sådan definition inte finns på biblioteken. De 
förklaringar mina informanter uppvisar baseras på deras egna föreställningar 
som individer, och faller därmed under definitionen av lokalt kulturarv, det 
folkliga kulturarvet. 

Jag menar att definitionerna av kulturarv måste lyftas fram till diskussion 
av biblioteken, inte minst för att arbetet med kulturarv underlättas av en 
gemensam och enhetlig grund för arbetet och för att stärka folkbibliotekens 
status som kulturarvsinstitution. Folkbibliotekens brist på en tydlig definition 
uppmärksammas även av Bachmann i uppsatsen Folkbiblioteken som bärare 
av kulturarv. Bachmann menar, liksom jag, att folkbiblioteken själva, i 
egenskap av kulturarvsinstitutioner, måste precisera kulturarv och peka ut vad i 
samlingarna som hör dit.96

Bristen på en enhetlig definition leder till en kluvenhet i bibliotekens 
kulturarvsverksamhet. Informanterna kan definiera kulturarv utifrån sig själva, 
men inte för bibliotekens verksamhet i stort. Alla informanter framhåller att 
respektive biblioteks lokalsamling utgör ett kulturarv specifikt för närområdet 
och Hälsingland i stort, en uppfattning som delas av Bachmanns informanter. 
Är det då en definition av kulturarv som informanterna själva står för eller står 
hela biblioteket personal bakom den? Vem har bestämt att lokalsamlingen med 
dess samling av gammal och ny litteratur om området är ett tvärsnitt av det 
regionala kulturarvet? 

Endast informanterna från Hudiksvalls bibliotek visar en medvetenhet om 
denna problematik, en problematik som kan sammanfattas i Bohamns ord: 
”[a]llt är inte kulturarv, men allt kan bli kulturarv!”97 Förvärvet av litteratur till 
Hudiksvalls lokalsamling baseras bara på att innehållet rör Hudiksvalls 
kommun och Hälsingland i stort, inte att det är eller kan bli ett regionalt 
kulturarv: 

                                                 
96 Bachmann, Mikaela, 2006, Folkbiblioteken som bärare av kulturarv, s. 50 f. 
97 Bohman, 2003, s. 13. 
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vi är intresserade av att dokumentera eller köpa in det som rör sej i tiden, det behöver ju 
inte vara någonting som kommer att bli ett kulturarv (…) det kan ju vara väldigt 
kortlivade romaner med lokal anknytning eller någonting sådant… det blir ju inget 
kulturarv i slutändan kanske eller det vet vi ju inte.98

Helen och Helga menar att ett val måste ske, och säger också att de överlämnar 
detta val till varje individ. 

Samtidigt skiner Helens personliga definition av kulturarv igenom senare i 
intervjun: ”alla dom här samlingarna av böcker som blivit av bestående värde 
så att säga, det är ju också ett kulturarv som man på något vis förvaltar och 
distribuerar, gör tillgängligt”.99

För att återgå till frågan om vem som har bestämt att lokalsamlingen är ett 
kulturarv är svaret: mina informanter i egenskap av bibliotekarier på 
biblioteken som kulturarvsinstitutioner. Bohman påpekar att ett val av vad som 
är kulturarv måste göras,100 och det valet har mina informanter gjort, om än 
utefter sina egna personliga uppfattningar, när de definierar lokalsamlingen 
som ett kulturarv. 

5.2 Styrdokumentens påverkan på bibliotekens 
verksamhet 

Enligt mina informanter på de tre biblioteken styrs respektive biblioteksverk-
samhet av Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest. Helen och 
Helga från Hudiksvalls bibliotek nämner även Barnkonventionen. Ingen av 
mina informanter anser dock att dessa styrdokument direkt styr verksamheten 
som rör regionalt kulturarv. Detta på grund av att de är formulerade på en 
allmän nivå och inte direkt anger hur verksamheten bör se ut. 

Organisationen som Ljusdals bibliotek tillhör, genomgår för tillfället en 
stor organisationsförändring och har nyligen tillsatt en ny chef. Därför har bib-
lioteket inte någon biblioteksplan. Processen med förfärdigandet av den har 
dock påbörjats och bibliotekarierna som arbetar på biblioteket har visst infly-
tande över idéerna i den. Enligt Lisa är medieplan en av de viktigaste bitarna i 
biblioteksplanen och förvärvet av lokal litteratur faller under den avdelningen. 
Tidigare arbetade man på biblioteket efter en inköpspolicy men den kommer 
nu att ersättas av medieplanen. Som även Lisa påpekar är det omöjligt att 

                                                 
98 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helen. 
99 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helen 
100 Bohman, 2003, s. 13. 
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förutspå hur den kommer att se ut och om man senare kommer att arbeta annor-
lunda med förvärvet av lokal litteratur, men Lisa tror inte att eventuella föränd-
ringar är av betydande storlek. 

Sedan nämner min informant på Ljusdals bibliotek även övergripande 
målsättningar för hela kommunens verksamhet, men inte heller dessa har i 
praktiken någon påverkan på arbetet rörande det regionala kulturarvet. 
Meningen med dessa målsättningar, kommunprogrammet ”I Ljusdal är det 
möjligt” och Ljusdals kulturdeklaration, är att varje verksamhet ska utforma 
egna mål för verksamheten, i det här fallet i bibliotekets biblioteksplan. 

Även organisationen som Hudiksvalls bibliotek tillhör genomgår en orga-
nisationsförändring. Biblioteket har ännu ingen chef och inte heller någon 
biblioteksplan. Hur organisationen i framtiden kommer att se ut vet inte mina 
informanter från Hudiksvalls bibliotek, arbetet på biblioteket utgår tills vidare 
från den nuvarande organisationens bestämmelser. Enligt ett beslut från 1980-
talet är det Hudiksvalls kommuns kulturarvdelning som har hand om allmän-
kulturen och inte biblioteket. Det hör följdaktligen inte till bibliotekets uppdrag 
att driva projekt rörande det regionala kulturarvet. Biblioteket ska enligt det 
beslutet ta hand om ”biblioteksdelen”101, i min tolkning förvärvet av böcker 
först och främst. 

Mina informanter på Hudiksvalls bibliotek påstår att de arbetar så som de 
”alltid” har gjort när det gäller förvärvet av böcker, både gällande litteratur 
med koppling till Hudiksvall och Hälsingland och övrig litteratur. Personalen 
handlar således enligt Webers distinktioner traditionellt. Här syns en tydlig 
polemik mot Anselms påstående: ”de institutioner som är satta att offentligt 
förvalta kulturarvet motiverar detta så gott som uteslutande på målrationella 
grunder.”102 Mina informanter på de tre biblioteken framhåller alla att 
styrdokumenten inte direkt påverkar handlingar inom kulturarvsverksamheten 
som främst utgörs av arbetet med respektive biblioteks lokalsamling. Detta 
fenomen uppmärksammas även i Anderssons uppsats Lokalsamlingen – 
biblioteksresurs i samverkan? Andersson framhåller i den att lokalsamlingen 
sällan fokuseras i bibliotekens måldokument.103 Helga från Hudiksvalls 
bibliotek kallar arbetet med bibliotekets lokalsamling ”traditionell biblioteks-

                                                 
101 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga. 
102 Anselm, 1993, s. 17.  
103 Andersson, Sabina, 2002, Lokalsamlingen – biblioteksresurs i samverkan?, s. 28. 
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verksamhet”.104 Därav är deras handlingar traditionella snarare än målratio-
nella. 

Söderhamns bibliotek är det enda biblioteket, som omfattas av min under-
sökning, som har en tillrättalagd organisation och en biblioteksplan. Sören, min 
informant på Söderhamns bibliotek, var väldigt involverad i arbetet med att 
utforma biblioteksplanen och är missnöjd med resultatet. Sören önskade en 
konkret utformning av planen, men var tvungen att stå tillbaka för 
kommunpolitikernas åsikter om den. De ansåg att biblioteksplanen skulle ligga 
på en hög abstraktionsnivå. På grund av biblioteksplanens abstrakta utseende 
betraktar Sören den heller inte som ett dokument som styr verksamheten. 
Därför har personalen på biblioteket själva utformat målsättningar för verk-
samheten och lagt dessa mål som en bilaga till planen. De kan ses som en 
förlängning av biblioteksplanen och uppväger, enligt Sören, bristen på 
konkreta målsättningar i övriga styrdokument. 

Målsättningarna har fem utgångspunkter, en av dem är ”minnet” och foku-
serar bland annat på Söderhamns historia och rötter. Dit, menar Sören, hör 
arbetet med kulturarvet. 

Biblioteksplanen och Unescos folkbiblioteksmanifest utgör således, enligt 
min tolkning, inget underlag för målrationella handlingar, handlingar som av 
aktörerna medvetet utförs för att uppfylla vissa mål. Utformningen av biblio-
teksplanerna är en chans för biblioteken att tydligare formulera målen för verk-
samheten rörande kulturarv och därmed ett underlag för målrationella hand-
lingar. Eftersom Söderhamns bibliotek är det enda biblioteket i min undersök-
ning som har en biblioteksplan går det bara att utgå ifrån huruvida biblioteks-
planen direkt påverkar verksamheten med det regionala kulturarvet på just det 
biblioteket. Sören konstaterar att den inte gör det, ett resultat av kommunpoli-
tikernas vilja att lägga den på en hög abstraktionsnivå. Tydligt är att personalen 
på Söderhamns bibliotek anser det viktigt att ha konkreta mål för 
verksamheten, då de på eget bevåg handlat och självständigt utformat egna 
mål. Denna handling i sig kan tolkas vara både målrationell och värderationell. 
Målrationell eftersom de har handlat med avseende på ett mål – att utforma 
målsättningar, värderationell då man handlat med avseende av ett värde – 
värdet av att ha konkreta målsättningar för verksamheten. 

                                                 
104 Intervju med Helen och Helga på Hudiksvalls bibliotek 2007-01-26, citat från Helga. 
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5.3 Bibliotekens uppdrag som kulturarvsinstitutioner 
Samtliga tre bibliotek i undersökningen anser att det hör till bibliotekens 
uppdrag att tillgängliggöra, förmedla och bevara kulturarvet. I detta uppdrag 
dras av alla informanter en tydlig gräns mellan det nationella och det regionala 
kulturarvet. Hudiksvalls bibliotek drar gränser redan vid det litterära regionala 
kulturarvet. Informanterna menar att folkbiblioteken inte har lika stort ansvar 
för det nationella kulturarvet som andra, större kulturarvsinstitutioner, exem-
pelvis Kungliga biblioteket och länsbiblioteken. Folkbiblioteken har i stället ett 
speciellt ansvar för det regionala kulturarvet, ett ansvar som tar sitt uttryck i 
bibliotekens arbete med respektive biblioteks lokalsamlingar, där allt lokalt 
material samlas och sparas. Denna avgränsning till aktiviteter som rör endast 
lokalt material grundar sig inte i något av bibliotekens styrdokument, den 
fungerar mer som en vedertagen norm för verksamheten. 

Gällande övrig litteratur sparas enbart sådant som efterfrågas av 
användarna. Bevarandet har en underordnad funktion i folkbibliotekens verk-
samhet.105 Uppfattningen att folkbibliotekens uppgift inte i första hand är att 
bevara syns även hos informanterna i Bachmanns undersökning 
Folkbiblioteken som bärare av kulturarv.106

Med avseende på uppdraget att förvalta det regionala kulturarvet betraktas 
biblioteken av informanterna på Ljusdals och Söderhamns bibliotek som kul-
turarvsinstitutioner. Mina informanter på Hudiksvalls bibliotek tycker däremot 
motsatsen. Enligt dem är biblioteket inte definierat som en kulturarvsinstitution 
i något av bibliotekets styrdokument. Detta uttalande är anmärkningsvärt, 
enligt min mening, med tanke på att informanterna ändå anser att det hör till 
bibliotekets uppdrag att tillgängliggöra, förmedla och bevara det regionala 
kulturarvet. Är det inte precis ett sådant uppdrag som är utmärkande för en 
kulturarvsinstitution? 

Resultatet av undersökningen visar tydligt att verksamheten rörande det 
regionala kulturarvet i huvudsak utgörs av arbetet med bibliotekens lokalsam-
lingar. Inget av biblioteken driver någon program- eller projektverksamhet med 
regionalt kulturarv i fokus. En av Ljusdals biblioteks filialer, den i Los, hör 
dock till undantagen. Mitt tidigare antagande att arbetet med kulturarvet sker i 
större skala på biblioteken i de större orterna än biblioteken på mindre orter 
visade sig därför vara felaktigt. 

                                                 
105 Almerud, 2000, s. 21. 
106 Bachmann, 2006, s. 54. 

 44



Biblioteken tar inte initiativ till eller ordnar några utställningar om det 
regionala kulturarvet, men lånar gärna ut sin lokalyta till utomstående 
utställare. Någon direkt anledning till detta ges inte av informanterna från 
Ljusdals och Söderhamns bibliotek. Helen och Helga säger däremot att det är 
Hudiksvalls kommuns kulturavdelning som har ansvaret för sådan verksamhet; 
det hör därför inte till bibliotekets uppdrag att ordna utställningar. De fram-
håller också att Hälsinglands museum som ligger i Hudiksvalls kommun är 
aktiva inom det området och att deras verksamhet är tillräcklig. 

Personalen på Hudiksvalls bibliotek väljer därför att inte handla med 
anledning av utseendet på kommunens organisation, och ansvaret för utställ-
ningsverksamhet läggs över på andra institutioner. 

Utifrån undersökningen kan konstateras att idéerna om ABM-samarbete 
inte nått biblioteken ännu. Samarbete med andra ABM-institutioner finns i 
olika stor utsträckning. Samtliga tre bibliotek samarbetar eller har samarbetat 
med respektive kommuns museum i samband med exempelvis museets utställ-
ningar då biblioteken lånar ut litteratur till dem. Inget av biblioteken benämner 
dock det som ABM-samarbete och samarbetet har nödvändigtvis inte sin grund 
i det gemensamma uppdraget som kulturarvsinstitutioner. 

Enligt Söderhamns biblioteks biblioteksplan är ett av målen för 
bibliotekets verksamhet att utveckla samarbete regionalt. Detta har lett till 
bibliotekets deltagande i projekt HelGe tillsammans med fem andra bibliotek i 
länet. Projektet går ut på att underlätta cirkulationen av litteratur mellan 
biblioteken samt skapa en för biblioteken gemensam katalog. Deltagandet i 
projektet kan ses som en kombination av målrationellt handlande och 
värderationellt handlande. Målrationellt eftersom biblioteken handlar för att 
uppnå ett gemensamt mål, målbeskrivningen för projektet. Dessutom handlar 
Söderhamns bibliotek i enlighet med målen i biblioteksplanen. Det 
värderationella handlandet kan förklaras genom att se samarbetet som en 
handling i sig. Biblioteken handlar för värdet av ett fungerande samarbete dem 
emellan. 

Sven Nilsson uppmärksammar i sitt bidrag till Kunskapens källor – om 
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, ”ABM-institutionerna mellan 
evigheten och kundnyttan”, att ABM-institutionerna, trots god grund för sam-
arbete, ofta samarbetar med andra institutioner med vilka möjligheterna till 
samarbete och utveckling är ”mer närliggande och mer lockande än ett forma-

 45



liserat ABM-samarbete.”107 Föreliggande undersökning visar att biblioteken i 
Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn samarbetar mer frekvent med kommunens 
andra institutioner och aktörer än dess ABM-institutioner. Dessa aktörer är 
skolklasser, konstnärer, hantverkare, bokhandlar, studieförbund och olika 
forskarföreningar, framför allt släktforskare. Valet av samarbetspartners beror 
på flera orsaker, en är den planerade aktivitetens utseende. Bibliotekens 
begränsade utställningsytor gör att de inte har tillräcklig kapacitet att hysa 
större utställningar. Samarbete kring evenemang kan även grundas på 
ekonomiska intressen då biblioteket och samarbetspartnerna delar på 
kostnaderna. 

Samarbete sett som en handling sker på målrationella eller värderationella 
grunder, alternativt en kombination av dem. Målrationellt handlande sker då 
biblioteken och deras samarbetspartners strävar efter att uppnå samma mål med 
samarbetet, som i exemplet HelGe ovan. Värderationellt handlande är då 
biblioteken och samarbetspartnern samarbetar för samarbetets skull, inte 
nödvändigtvis med ett gemensamt mål i sikte. Ett exempel på värderationellt 
handlande i samarbetet är bibliotekens konst. Biblioteken lånar målningar och 
liknande av kommunen för att dekorera sina lokaler med. Det finns 
följdaktligen ofta ingen medveten tanke bakom konsten i biblioteken, mer än 
att de fungerar som väggprydnader. Endast Söderhamns bibliotek kombinerar 
detta värderationella handlande med målrationellt då de i detta samarbete med 
kommunen medvetet försöker lyfta fram lokala konstnärer genom de tavlor 
som pryder lokalerna. 

5.4 Bibliotekens lokalsamlingar 
Av undersökningen framgår att verksamheten rörande det regionala 
kulturarvet, på alla tre bibliotek, till största delen utgörs av arbetet med 
respektive biblioteks lokalsamling. Både Ljusdal och Söderhamn har sin lokal-
samling i ett separat rum som kallas Hälsingerummet, placeringen av 
Hudiksvalls lokalsamling, kallad Hälsingesamlingen, framgår inte av under-
sökningen. 

Det finns flertalet likheter i det tre bibliotekens lokalsamlingar, men också 
vissa olikheter. En jämförelse med resultatet av denna undersökning och 
Anderssons undersökning av åtta lokalsamlingar på folkbibliotek i mellersta 

                                                 
107 Nilsson, 2000, s. 66. 
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Sverige, visar på flera beröringspunkter även där. Biblioteken strävar i arbetet 
med lokalsamlingen efter att samla alla publikationer som rör landskapet. 
Samlingen består till största delen av tryckta medier, den gallras lite eller inte 
alls, kvalitetskraven är låga och ett ökat intresse för materialet i lokalsamlingen 
märks hos besökarna.108 En betydande skillnad mellan föreliggande undersök-
ning och Anderssons är att biblioteken i Anderssons undersökning alla har en 
bibliotekarie som har uttalat ansvar för lokalsamlingen och arbetet med över-
vakning via inarbetade kanaler och inköp av ny litteratur till den.109 Biblioteken 
i Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn har ingen alternativt en person med något 
större ansvar än övriga för lokalsamlingen. Övervakningen av ny litteratur 
sköts däremot av all personal på biblioteken. Inköpet av ny litteratur baseras 
ofta på tips från allmänheten och lokalpress. 

Som nämnts ovan anser alla biblioteken i undersökningen att det hör till 
bibliotekens uppdrag att tillgängliggöra, förmedla och bevara det regionala 
kulturarvet. Bibliotekens lokalsamlingar är ett resultat av detta uppdrag. Även 
Bachmanns undersökning från år 2006 av folkbiblioteken som kulturarvsinsti-
tutioner visar att lokalsamlingen är det kulturarvsbärande på folkbiblioteken.110

Ingenstans i styrdokumenten står att biblioteken ska ha en lokalsamling, 
ändå ses det som en självklar verksamhet av alla mina informanter. Lokalsam-
lingarnas existens motiveras på flera grunder. Lisa från Ljusdals bibliotek 
säger att en komplett samling med litteratur som behandlar närområdet ska 
finnas på biblioteket, det är av stor betydelse, och att det ofta är folkbiblioteken 
som sparar litteratur med anknytning till närområdet. Lisa anser att 
lokalsamlingen är av stor betydelse på grund av det stora intresset för den hos 
besökarna. 

Helga från Hudiksvalls bibliotek kallar arbetet med lokalsamlingen för 
traditionell verksamhet, den har alltid funnits där. Det är naturligt att ha lokalt 
material på platsen det lokala materialet behandlar. Det finns ett behov av att 
ha lokalt material samlat på ett ställe och ett intresse hos besökarna för det. 
Helen och Helga och ser det som bibliotekets särdrag att det har den sortens 
litteratur, lokalsamlingen är viktig. 

Även Sören från Söderhamns bibliotek ser lokalsamlingen som en naturlig 
och traditionell del av verksamheten på biblioteket. Lokalsamlingen är viktig 
eftersom bibliotekets besökare har ett intresse för den, liksom den är viktig för 

                                                 
108 Andersson, 2002, s. 47 ff. 
109 Andersson, 2002, s. 34. 
110 Bachmann, 2006, s. 44. 

 47



karaktären på biblioteket. Lokalt material hittar man bara där, menar Sören, 
tillgängligheten är avgörande. 

En hänvisning till Anselms förord i Modernisering och kulturarv är 
synnerligen intressant i sammanhanget. Anselm framhåller att få ”kulturarvs-
administratörer med självbevarelsedrift skulle idag påstå att vi skall vårda 
kulturarvet därför att det är vår plikt, eller därför att man alltid har gjort så eller 
för att det känns rätt.”111 Polemiken är tydlig. Anselms påstående ligger långt 
ifrån verkligheten som den ser ut på biblioteken i Ljusdal, Hudiksvall och 
Söderhamn. 

Tydligt är att handlingar med avseende på lokalsamlingen, i olika tolk-
ningar, har sitt stöd i alla av Webers distinktioner av handlande. Några hand-
lingar är av traditionellt slag. Biblioteken handlar som de alltid har gjort, det 
har blivit en vana. Arbetet med lokalsamlingen handlar mycket om att upprätt-
hålla bibliotekens traditionella verksamhet. 

Informanterna pekar också på att lokalsamlingen är viktig för att besökarna 
har ett intresse för den. Sett ur den aspekten är handlingarna värderationella, en 
konsekvens av idealet att ha en komplett samling till förfogande för besökarna. 

Även affektuella handlingar kan spåras i arbetet med lokalsamlingarna. 
Alla informanter känner att de är viktiga av olika anledningar, de handlar i 
enlighet med sina känslor för lokalsamlingen. 

Målrationella handlingar är tydligast sett i bibliotekens önskan om att 
förfoga över en på lokal litteratur så komplett samling som möjligt i 
biblioteket. Vikten av en komplett samling innebär att biblioteken förvärvar 
litteratur som inte alltid håller en hög kvalité. På Ljusdals bibliotek görs avsteg 
från bibliotekets inköpspolicy gällande den litterära kvalitén då de hellre har en 
komplett samling, än bara det bästa. Liksom i Anderssons undersökning prio-
riteras innehåll med lokal anknytning framför kvalitetsaspekten.112

Målet att ha en komplett samling leder också till att lokalsamlingarna 
överlag väldigt sällan gallras. Trasigt material lagas, och kasseras bara om det 
inte är ett för samlingen unikt exemplar. Alla bibliotek i undersökningen har 
således ett tydligt bevarandeperspektiv gällande litteratur med koppling till 
närområdet. 

Brötegård och Karlsson slutsats i uppsatsen Äldre boksamlingar på 
kommunala bibliotek – resurs eller belastning?, att samlingar av äldre böcker, 
det de kallar det bokliga kulturarvet, ofta ses som en belastning för verksam-
                                                 
111 Anselm, 1993, s. 17. 
112 Andersson, 2002, s. 35. 
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heten och få initiativ tas för att aktivt bevara det bokliga kulturarvet,113 
stämmer inte med mina informanters åsikter. De hävdar alla att lokalsamling-
arna är mycket viktiga och bör bevaras. 

                                                 
113 Brötegård och Karlsson, 2004, s. 86 ff. 
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6 Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur biblioteken i Ljusdal, Hudiksvall 
och Söderhamn, tre av Hälsinglands folkbibliotek, arbetar med det regionala 
kulturarvet.  Särskilt ingående undersöks hur den vardagliga verksamheten 
rörande det regionala kulturarvet ser ut, vad som styr verksamheten samt om 
det finns ett samarbete med andra kulturarvsinstitutioner och vad det samar-
betet i så fall består i. 

Undersökningen som uppsatsen grundar sig på består av tre intervjuer med 
informanter från biblioteken i Ljusdal, Hudiksvall och Söderhamn. Biblioteken 
i dessa tätorter och städer är utvalda för att ge undersökningen en geografisk 
spridning i Hälsingland och därigenom också en spridning av vad som anses 
representera det regionala kulturarvet. Intervjuerna med informanterna från de 
olika biblioteken är av kvalitativ karaktär och har utgått ifrån en intervjuguide 
utformad efter uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av Max Webers distinktioner av 
olika former av socialt handlande: målrationellt handlande, värderationellt 
handlande, affektuellt handlande samt traditionellt handlande. De olika 
distinktionerna av handlande har i uppsatsen använts för att urskilja olika 
motiv till varför informanterna handlar i verksamheten med det regionala 
kulturarvet och som ett redskap för mig att kunna förstå och förklara 
handlingarna utifrån kunskapen om motiven. Samtliga distinktioner och 
kombinationer av dem förekommer i handlingarna som framkommit i 
undersökningen. 

Resultatet av undersökningen visar att inget av biblioteken arbetar efter en 
för det enskilda biblioteket enhetlig definition av det regionala kulturarvet. 
Alla informanter hävdar att en sådan definition inte existerar. Som individer 
har de ändå en uppfattning av vad de själva anser att det regionala kulturarvet 
är, vilket de verkar vara omedvetna om. Dessa högst individuella och omed-
vetna definitioner ligger till grund för arbetet med det regionala kulturarvet. 
Sett ur den aspekten blir deras handlingar ofta affektuella och traditionella. 
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Enligt informanterna utgår verksamheten med det regionala kulturarvet 
inte från något av bibliotekens styrdokument, som Bibliotekslagen och 
Unescos folkbiblioteksmanifest. Dessa styrdokument anses vara för allmänt 
utformade för att påtagligt påverka verksamheten. Bibliotekslagens krav att 
varje bibliotek ska ha en biblioteksplan kan ses som en chans för biblioteken 
att utforma konkreta målsättningar för verksamheten. Söderhamns bibliotek har 
som enda bibliotek i undersökningen en biblioteksplan, men även den är enligt 
informanten från Söderhamns bibliotek för allmänt hållen för att anses vara ett 
styrdokument. Ofta sker därför handlingar på traditionella grunder, biblioteken 
arbetar som de alltid har gjort. 

Samtliga bibliotek i undersökningen anser att det är bibliotekets uppdrag 
att tillgängliggöra, förmedla och bevara det regionala kulturarvet. Ändå ser 
bara två av tre bibliotek sig själva som kulturarvsinstitutioner. Inget av biblio-
teken driver någon program- eller projektverksamhet med koppling till det 
regionala kulturarvet, eller tar egna initiativ till utställningar. De tre 
bibliotekens verksamhet med det regionala kulturarvet utgörs på alla 
biblioteken av arbetet med respektive lokalsamling där material med koppling 
till närområdet och Hälsingland i stort samlas och bevaras. Lokalsamlingens 
existens motiveras inte av något av bibliotekens styrdokument, för biblioteken 
handlar det mer om att upprätthålla en traditionell verksamhet genom traditio-
nella handlingar. Samtliga informanter anser att lokalsamlingen är viktig och 
bör bevaras samt att det ska finnas en komplett samling på plats i biblioteket. 
Förvärvet till lokalsamlingen är därför en målrationell handling. 

Alla bibliotek har ett mer eller mindre omfattande samarbete med andra av 
kommunens institutioner och organisationer. Samarbete omfattas många 
gånger av målrationella och värderationella handlingar. Ofta nämnda aktörer är 
de olika kommunernas museer och studieförbund. Inget av biblioteken 
definierar dock samarbete med andra ABM-institutioner, museerna till 
exempel, som ABM-samarbete. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Hur definierar ni på detta bibliotek kulturarv? Vad ser ni som det regionala 
kulturarvet? Vad från er samling hör dit? 

Anser ni er vara en kulturarvsinstitution? Anser ni er vara ansvariga för att till-
gängliggöra, förmedla och bevara kulturarvet (såväl regionalt som natio-
nellt)? Hur motiverar ni det? 

Vad styr er verksamhet/arbetet med det (regionala) kulturarvet? Finns till 
exempel en biblioteksplan som reglerar verksamheten? Finns andra poli-
tiska styrdokument på regional/nationell nivå? 

Hur ser den praktiska verksamheten med det regionala kulturarvet ut? Har ni 
en lokalsamling? Bedrivs projekt med kulturarv i fokus? Har ni utställ-
ningar (permanenta/tillfälliga) om kulturarv? Lokalen (konst/skulpturer 
och dylikt)? Annat? 

Vem är verksamheten riktad mot? Vilka är era besökare? Finns ett intresse för 
kulturarvet? Har kulturarvet någon betydelse? 

Finns ett samarbete med andra kulturarvsinstitutioner? Vilka och vad går den 
samarbetet ut på? Varför samarbetar ni med just dessa institutioner? 

Finns det problem i er verksamhet som rör kulturarv? Vad kan förändras? För-
bättras? 
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