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Inledning  

Bakgrund 

Att vara bibliotekarie med ansvar för en specialsamling med äldre, rara eller på 

annat sätt kulturarvsmässigt intressant material inom ett bibliotek med huvudsak-

ligen annan inriktning, som folkbibliotek, kan i många fall vara ett ensamt och 

splittrat arbete. Detta gäller även vid mindre forskningsbibliotek med specialsam-

lingar. Ofta ligger ansvaret på en eller ett fåtal personer på hel- eller deltid, medan 

fler i bibliotekspersonalen kan vara inkopplade i delar av hanteringen kring speci-

alsamlingarna. Ansvaret för med sig krav på att inneha en grundläggande kompe-

tens om vilken man kan vara ensam i organisationen, och även att lära ut rutiner 

kring materialet i samlingen till de kollegor som på andra sätt är delaktiga i hante-

ringen. Min egen erfarenhet som bibliotekarie med ansvar för specialsamlingarna 

vid ett stiftsbibliotek med kommunal huvudman har gjort mig speciellt intresserad 

av frågan om kompetensutveckling inom området, både för redan verksamma bib-

liotekarier och för de som redan under sina studier intresserar sig för kulturarvs-

material på bibliotek.  

En utgångspunkt för detta arbete är att arbetet kring specialsamlingar i grun-

den skiljer sig så mycket från övrig biblioteksverksamhet att man kan tala om att 

arbettet sker enligt en helt annan praktik. Skillnaden mellan dessa olika biblio-

tekspraktiker är speciellt tydlig på folkbibliotek. Folkbibliotekens centrala uppgift 

är tillgängliggörande av litteratur och andra tjänster för kommuninvånare där man 

arbetar mot en bred målgrupp, och folkbibliotekets medier hålls aktuella genom 

förvärv och gallring. Verksamheten sker för kommunala medel som i första hand 

ska gå till service och stöd för kommunens egna invånare. Mot detta kan kontrast-

eras att specialsamlingarnas innehåll kan ha en betydligt smalare målgrupp som 

till största delen kommer från de stora lärosätena i Sverige eller från utlandet. 

Dessutom behöver arbete och resurser läggas på bevarande av material som 

kanske inte kommer att användas aktivt inom en överskådlig tidsperiod, men ändå 

behöver bevaras i sin egenskap av källmaterial för framtida forskning. 

Det finns ett internationellt kompetensideal att förhålla sig till, samtidigt som 

det inte finns någon klar utbildningsväg i Sverige idag. Det övergripande proble-
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met att tillväxten av personer med bokhistoriskt kunnande i Sverige är för liten 

signalerades redan 1995 (Hansson 1995, s. 30). Då mindre bibliotek idag i all-

mänhet inte har råd att låta någon nyanställd gå bredvid en företrädare för kompe-

tensöverföring, kan personer utan denna kompetens rekryteras eller så får någon 

som varit länge anställd vid institutionen överta ansvaret för specialsamlingar ge-

nom en intern rekrytering utan hänsyn tagen till redan ägd kompetens. Det krävs 

då av personen att själv vara medveten om vilken kompetensutveckling denna 

behöver och hur denna kunskap ska kunna skaffas, annars riskerar personen att bli 

isolerad med bristfälliga kunskaper. Personen behöver då aktivt söka sin egen lö-

pande kompetensutveckling utanför institutionen och veta vart den skall vända sig 

för att få denna. 

Syfte 

Jag vill med denna uppsats se på de idealkompetenser som ställts upp som riktlin-

jer för hanteringen av specialsamlingar på internationell nivå, samt dessa ideal i 

förhållande till upplevda kompetensbehov för svenska förhållanden för special-

samlingar vid folkbibliotek. Jag utgår från hur anställda vid folkbibliotek sett på 

kompetensöverföringssituationen i tidigare genomförda studier vid specialsam-

lingar på folkbibliotek, och även något om och i så fall hur man inom dagens ut-

bildningar inom informations- och biblioteksvetenskap som student kan få ökad 

insyn inom specialsamlingars praktiker för möjlighet till specialisering och kom-

petensutveckling inom området.  

Problemformulering 

- Hur ser synen på kompetens och kompetensutveckling kring specialsam-

lingar ut för specialsamlingar på folkbiblioteken?  

- Kan man baserad på svensk praktisk erfarenhet och verksamhet utkristall-

isera en kärna av absolut nödvändig kompetens som behövs för att vårda 

en specialsamling vid ett folkbibliotek?  

- Vad finns det för en bibliotekarie eller bibliotekariestudent för utmaningar 

och möjligheter idag att tillskansa sig denna kunskap?  

De olika aspekterna är lika viktiga, då en bibliotekarie med ansvar för en special-

samling inte bara behöver rätt kompetens utan även sin huvudmans godkännande 

för att kunna utföra ett arbete med ledning av de riktlinjer som ställts på internat-

ionell nivå. 
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Teori och metod 

Tidigare forskning 

Ola Pilerot lyfter i sin avhandling om hur forskare utbyter information inom nät-

verk den viktiga aspekten att det finns olika syn på detta hur en praktik fungerar 

och vad som bygger upp den både intellektuellt och genom praktiska verktyg och 

metoder. Utan att förklara en praktik utifrån en praktikteoretisk modell, kan man 

tro att personer alltid agerar utifrån vad som är det mest rationella valet i alla 

sammanhang, och att praktiker uppstår genom detta. Sett ut ett praktikteoretiskt 

perspektiv kan en praktik grundas genom en praktisk och fysisk känsla som upp-

står genom empiriskt och handfast arbete, med Pilerots ord:  

Most practice theorizing […] would […] rather refer to some kind of practical (including bod-
ily) sense, or ”a feel for the game” to use Bordieu’s terms (1990, p. 103), which does not nec-
essarily rest on what is generally considered to be rational. (Pilerot 2014, s. 39) 

Att försöka förklara exakt hur en praktik fungerar är problematiskt, då ”[…] prac-

tices are not directly accessible, observable, measurable or definable; rather, they 

are hidden, tacit and often lingustically inexpressible in a propositional sense” 

(Corradi, Cherardi & Verzelloni 2010, s. 267). Personer inom samma praktik delar 

en gemensam upplevelse och referensram, vilket bildar en gemensam världsbild, 

baserad på influenser från nätverk och gemensamma källor till information, etc. 

Praktiken visar sig genom vad som görs, sägs, de materiella objekt och den sociala 

situation som finns inom en plats (Pilerot 2014, s. 43). Ulrika Kjellman betonar 

detta ytterligare i sin avhandling om ordnandet av bildsamlingar på Kungliga 

biblioteket där hon studerat hur praktik speglas i verksamhet: 

Såväl språk som redskap och institutionella verksamheter samlar tidigare gjorda sociala erfa-
renheter och kunskaper. Det är genom dessa artefakter vi hanterar och förstår verkligheten. 
(Kjellman 2006, s. 50-51) 

En praktik är alltså något som förmedlas genom att man socialiseras in i ett sätt att 

se, utföra och tala om saker: ”The newcomer gradually becomes a full member of 

the community. The knowledge at the basis of a job or a profession is transmitted, 
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and in parallel perpetuated, through the sociality of practice” (Corradi, Cherardi & 

Verzelloni 2010, s. 268). I fallet med detta arbete behöver bibliotek med special-

samlingsmaterial bevaras, hanteras och användas som källmaterial enligt vissa sätt 

tillhöriga en viss praktik.   

Den här fysiska sidan av hur en praktik uppstår och upprätthålls är tydlig vad 

gäller arbete med äldre bokligt material, där den rent taktila känslan i papper och 

andra material ger ledtrådar kring böckers och andra materials sammansättning 

och historia. Med denna erfarenhet följer även en känsla för hur materalet ska han-

teras på ett hållbart sätt i det dagliga löpande arbetet om man har tillägnat sig 

grundläggande kunskaper om bevarande. I detta arbete kommer denna praktiska 

sida av hantering att kallas för att ha ”en känsla för materialet”. Svårigheten med 

att ringa in och definiera begrepp som detta mer konkret är något av det som detta 

arbete vill förmedla. Att utifrån detta konstaterande kunna förmedla betydelsen av 

ett sådant diffust begrepp för ledare och politiker i en kommunal organisation är 

därför mycket svårt, men nödvändigt för att rätt kompetens ska kopplas till hante-

ringen av specialsamlingar eller åtminstone få möjlighet utvecklas på plats, inte 

minst på folkbibliotek. 

Praktiker knyts ofta till en materiell dimension av handlingar och utförande 

(Pilerot 2014, s. 44). En bok eller annan informationsbärande media har vid sidan 

av sitt immateriella innehåll även en textuell och materiell aspekt. De är på samma 

gång innehåll och innehållsbärare, och dessa båda aspekter kan inte skiljas åt (Bos, 

2012, s. 19). Detta blir speciellt tydligt i arbetet med äldre material, där frågor 

kring böckers proveniens och fysiska detaljer oftare ställs av forskare och där bib-

liotekarien både måste förstå frågeställningarna och kunna ge ett nöjaktigt svar för 

att kunna tillhandahålla service gentemot forskaren.  

Kjellman har i sin avhandling visat på hur en institutions verksamhet och 

praktiker i sig påverkar hur man hanterar ett visst material: ett bibliotek med bild-

samlingar hanterar sina bildsamlingar på ett annat sätt och ordnar samlingar med 

betoning på andra aspekter än exempelvis ett konstmuseum (Kjellman 2006, s. 

148). På liknande sätt har folkbibliotek andra fokus i sitt arbete än bevarande och 

tillgängliggörande av specialsamlingar, och därmed även andra praktiker i sitt 

institutionella arbete.  

Teoretisk modell 

Arbetet med specialsamlingar har enligt min mening en annan praktik än övrigt 

biblioteksarbete på folkbibliotek, och har likheter och vissa gemensamma kompe-

tensbehov som praktiker inom arkiv och museum vid sidan av bibliotekspraktiker. 

Pia Letalick Rinaldi (2012) har understrukit detta förhållande genom att illustrera 

stiftsbiblioteks position som ett gränsöverskridande kulturarvsobjekt inom den 
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modell för ABM-sektorn som museologen Ivo Maroević utarbetat (Letalick Ri-

naldi 2012, s. 34). 

 

Figur 1: Ett stiftsbiblioteks position som gränsöverskridande kulturarvsobjekt 

 

Källa: Letalick Rinaldi 2012, s. 34. 

Definitioner 

Definition av begreppet kompetens 

För begreppet kompetens utgår jag från Deirdre C. Stams definiton, lånad från en 

definition uttryckt av The Federation of State Boards of Physical therapy 

(FSBPT) (Stam 2012, s. 31).1 En svensk översättning blir:  

Kompetens är tillämpningen av kunskaper, färdigheter och beteenden som krävs av en individ 
för att den i sin yrkesroll, omgivning och sitt sammanhang ska kunna utföra sitt arbete på ett 
effektivt, säkert, etiskt och juridiskt korrekt sätt. 

Stam betonar att kompetensbegreppet ofta speciellt används för att understryka 

någons förmåga att utföra något, inte bara inneha kunskapen om något. Hon tar i 

förbigående upp att detta att vara kompetent rent språkligt ofta uppfattas som att 

någon bara klarar av något, utan att vara någon specialist inom området (Stam 

2012, s. 32). I mitt arbete listas vissa kärnkompetenser som krävs för att kunna 

                                                 
1 Definitionen på engelska: ”Competence – is the application of knowledge skills and behaviours required to 

function effectively, safely, ethically, and legally within a context of the individual’s role and environment.” 

The Federation of State Boards of Physical therapy (FSBPT), 2012. 
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arbeta med specialsamlingar på ett effektivt sätt med de resurser som står till för-

fogande på respektive bibliotek på ett säkert sätt. Detta gäller inte minst beva-

randemässigt och ur en stöldsäkerhetsaspekt, samt på ett etiskt och juridiskt kor-

rekt sätt, vilket exempelvis innebär att tillgängliggöra material enligt de regler 

som finns för respektive materialgrupp eller låntagargrupp och att värna om lånta-

garens integritet. 

Definition av specialsamlingsbegreppet 

Specialsamlingar är ett relativt begrepp. I LIBER Statement of Principles: Europe-

an Research Libraries and their Commitment to Special Collections från 2007 

uttrycks detta: “Most academic and research libraries in Europe hold collections of 

rare and special materials, which may be variously defined.” (Jefcoate 2007, s. 

[2]) LIBER Statement of principles säger vidare: 

These encompass a wide range of document formats and other media, including historic and 
modern books, manuscripts and archives, music and maps, ephemera, photographs and sound 
recordings, and digital archives. (Jefcoate 2007, s. [2]) 

”Special collections” på svenska specialsamlingar, är en term som innefattar äldre 

och rart material, men även boksamlingar som innehar ett större kulturarvshisto-

riskt värde genom att hållas samman än att splittras, exempelvis stiftsbibliotek, 

historisk hembygdslitteratur, privatbibliotek och organisationsbibliotek. Själva 

innebörden av begreppet specialsamlingar har ändrat mening under tiden strax 

före sekelskiftet 2000 från att ha avsett en speciell ämnessamling – såsom ännu 

avses med det svenska begreppet specialbibliotek – till att inbegripa allt från rari-

teter och handskrifter, separat sammanhållna boksamlingar och samlingar som 

består av annat än böcker vid bibliotek. Idag kan begreppet användas för alla dessa 

aspekter (Bengtson 2001, s. 188). Tidigare har i USA använts termerna ”rare book 

librarianship” och ”rare book collections” (Lindelöw & Parmhed 2006, s. 6). 

Vissa institutioner i USA och Europa föredrar fortfarande begrepp som ”rare 

books” eller ”historical collections” (Bengtson 2001, s. 188). Likaså kan man här i 

Sverige fortfarande stöta på namn som raritetssamlingar, äldre och rara tryck, hi-

storiska samlingar, medan många nu använder sig just av uttrycket specialsam-

lingar, exempelvis Umeå universitetsbibliotek, Stockholms universitetsbibliotek 

och Lunds universitetsbibliotek. 

Författare i ämnet såsom Alice Cullingford (2011) stöder sin definition på den 

som gjorts av the Association of College and Research Libraies (ACRL) 2003. 

Hon definierar den engelska motsvarigheten till begreppet ”Special collections” 

som allt material som hanteras av ett specialbibliotek eller en specialsamlingsav-

delning, inkluderande rara böcker, handskrifter och arkivhandlingar. De kan inne-

hålla tidiga tryck, broschyrer, efemära tryck, kartor, fotografier, tidningar, digitala 

filer och mycket mer. Ordet specialsamlingar kan användas både som benämning 
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på samlingarna i sig och vara benämningen på den verksamhet som bedrivs om-

kring dem. Specialsamlingar är speciella för att de behöver speciell omvårdnad: de 

kan vara för gamla, värdefulla, rara, unika eller ömtåliga för att förvaras på öppna 

bibliotekshyllor. De är också speciella för att de på lång sikt kan ha en potentiell 

relevans för människor utanför biblioteket (Cullingford 2011, s. xi-xii), en anled-

ning som även Bengtson åberopar:  

Special collections departments exist because their collections are seen to be of relevance for 
current scholars or thought to be worth saving as a resource for future scholarship. (Bengtson 
2001, s. 194) 

Jag vill uttrycka det som att specialsamlingar har en kulturarvsaspekt, oavsett om 

det gäller historiska handskrifter, äldre tryck eller en senare samling, exempelvis 

en persons efterlämnade privatbibliotek, en modern industrihistorisk boksamling 

eller ett stiftsbibliotek. Likaså kan hit räknas specialsamlingar som består av annat 

än böcker, men ändå ingå i bibliotekets samlingar. Dessa kan kräva annan hante-

ring än böcker, inte minst vad gäller bevarande. Att därför vidga begreppet är att 

fånga in sådant material som annars skulle kunna hamna mellan stolarna, inte 

minst exempelvis bevarandemässigt där tidigare samlingar är skingrade i ett 

biblioteks övriga bokbestånd och därför lättare kan utsättas för gallring.2  

Det är upp till varje bibliotek att bestämma vad som ska ingå i just deras spe-

cialsamlingar. Vilka delar som ses och behandlas som specialsamlingar varierar 

mellan olika bibliotek, ofta beroende på biblioteket och dess samlings historia 

(Bengtson 2001, s. 188). Vad som utgör respektive biblioteks specialsamling defi-

nieras alltså inom varje bibliotek. Gemensamt för vad som betraktas som en spe-

cialsamling är dock att institutionen har ett långsiktigt bevarandeperspektiv på just 

detta material. Specialsamlingar är därför exempelvis oftast undantagna från gall-

ring. En bok eller annat objekt kan alltså ingå i specialsamlingarna på ett bibliotek 

och i övriga samlingar på ett annat. Nyckeln bakom vad som hör till respektive del 

beror på bibliotekets samlingspolicy, baserad på bibliotekets historia och tradit-

ioner, vilken sorts användare biblioteket har, överenskommelser med andra biblio-

tek, strategiska planer med mera (Bos 2012, s. 20). Denna policy kan vara fast 

förankrad i policydokument eller ha växt fram genom odokumenterad praxis vid 

respektive bibliotek. 

Just denna svårighet att definiera begreppet mer konkret speglas av att det inte 

ens definieras i alla sammanhang (vilket exempelvis framgår i Wallén 2012, s. 9), 

samtidigt som just detta öppnar upp för att inkludera material som inte lätt låter 

                                                 
2 Detta skedde exempelvis vid Kalmar stadsbibliotek, där delar av den Rosénska samlingen gallrades. ”Sam-

lingens kulturhistoriska värde låg utanför det rent innehållsmässiga, menade de som motsatte sig gallringen. 

Det faktum att samlingen inte hållits intakt i biblioteket reducerade dess samlade värde och gjorde att den till 

stora delar kunde betraktas som vilka böcker som helst, ansåg de som förespråkade gallringen” (Hansson 

1995, s. 27). 
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sig beskrivas inom den ordinarie biblioteksverksamhetens ramar. Sett till Letaliks 

positionering av stiftsbiblioteken som praktikgränsöverskridande kulturarvsobjekt, 

vilket speglar de där ingående materialens roll som både informationsbärare, tex-

ter och objekt, framgår det som mer självklart att man inte kan beskriva special-

samlingars verksamhet i enbart en biblioteks-, arkivs- eller museikontext, utan 

utgörs av delar från alla dessa verksamheter med en alldeles egen utgångspunkt, 

även om det material som oftast hamnat på bibliotek består av en kärna av böcker, 

tryckta eller handskrivna. 

Jag använder alltså i det följande genomgående den mer inkluderande och 

övergripande termen specialsamlingar då en avgränsning mellan det som kallas 

raritetssamlingar och specialsamlingar kan vara komplicerad och flytande. En spe-

cialsamling är inte alltid en raritetssamling, men enligt definitionen ovan är en 

raritetssamling alltid en specialsamling. En stiftssamling är en specialsamling. 

Metod  

Genom att studera redan genomförda studier av specialsamlingar på folkbibliotek 

vill jag se vad som i dessa som stöder synen på arbete kring specialsamlingar som 

tillhörande en annan praktik än den ordinarie folkbiblioteksverksamheten, samt 

hur de genomförda studierna uppfattar vikten av att verkligen tillhöra en sådan 

praktik och hur bibliotekarier idag har möjlighet att kompetensutvecklas inom 

denna. 

I mitt arbete baserar jag mig på redan utförda undersökningar som gjorts kring 

specialsamlingar, främst på folkbibliotek. Jag listar de riktlinjer för kompetenser 

som fastslagits på internationell nivå. Därefter lyfter jag fram de kompetenser som 

framkommit som viktiga genom svenska undersökningar vid folkbibliotek, vilket 

ger dessa kompetensbehov en viss prioritet men främst förankrar internationella 

riktlinjer i en praktisk svensk verksamhet. Jag utgår i första hand från fyra under-

sökningar som genomförts vid folkbibliotek med specialsamlingar under åren 

2004 till 2012. Tidsgränsen bakåt är satt för att inte svarsmaterialet ska ha hunnit 

bli alltför föråldrat. Jag gör även en enkel överblick över dagens utbildningar i 

biblioteks- och informationsvetenskap baserat på kursplaner och presentationer för 

att bilda mig en uppfattning om vad som i dessa utbildningar kan ge blivande bib-

liotekarier en möjlighet till inblick i specialsamlingars praktiker redan under sin 

utbildning. 

Att utgå från andrahandskällor kan vara begränsande och problematiskt. Detta 

har dock varit en förutsättning för mig för att få ta del av en större mängd material 

att arbeta med än om jag utfört en sådan här studie i form av enkäter och/eller kva-

litativa intervjuer med inriktning just på mina egna frågor på egen hand. Då speci-

alsamlingsbranschen inte är så stor i Sverige, och jag varit en aktivt arbetande per-

son med fortfarande levande nätverk inom området, finns även risken att jag som 



 13 

undersökare skulle kunna kontaminera svaren, i det att respondenterna skulle 

svara så som de tror att jag skulle vilja att de svarade. Detta är en risk med att stu-

dera sådant som ligger nära ens yrkesverksamma område, samtidigt som själva 

problematiken inte hade stått lika klar för mig om jag stått utanför detta. Egna 

åsikter har framförts i egenskap av respondent i en tidigare gjord studie, men jag 

kan här bara använda mig av de svar som lyfts fram i de framlagda uppsatserna. 

Insamling av data 

Jag använder mig i första hand av tidigare utförda intervjuundersökningar inom 

området specialsamlingar på folkbibliotek. Som utgångspunkt har jag tagit en på 

uppdrag av Kungliga biblioteket (KB) av Christine Wallén genomförd studie: 

Stiftsbiblioteken i Sverige. Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbiblio-

tek med kommunal huvudman (2012). Här kartläggs arbetet vid fem specialsam-

lingar som organisatoriskt hör till folkbibliotek och alltså har en kommunal hu-

vudman, med fokus på att presentera svårigheter och framgångsfaktorer. Som del i 

detta undersöktes bland annat personalens syn på sin kompetens och upplevda 

kompetensutvecklingsbehov genom intervjuer och insamlande av annan doku-

mentation. 

Jag har även använt mig av fyra tidigare genomförda undersökningar på ex-

amensnivå kring specialsamlingar på folkbibliotek och arbetet kring dessa. Mi 

Brötegård och Clas Karlsson har i magisteruppsatsen Äldre boksamlingar på 

kommunala bibliotek – resurs eller belastning? (2004) undersökt just synen på 

och hanteringen av specialsamlingar på folkbibliotek. Evelina Ottosson har med 

sin magisteruppsats Blås bort dammet från de äldre boksamlingarna! En studie 

om folkbiblioteks bevarande av bokligt kulturarv från 2009 genom intervjuer un-

dersökt specialsamlingsarbete på sex olika folkbibliotek. Ottossons analys går 

huvudsakligen ut på att kategorisera attityden till vård av kulturarvsmaterial på 

folkbibliotek enligt museologisk teori om ett museums fyra idealtyper (Ottosson 

2009, s. 25-26). Samma teori använder även Daniel Åberg i sin kandidatuppsats 

De äldre samlingarnas betydelse för kulturarvet. En studie om hur tre bibliotek 

arbetar med äldre material i förhållande till nationell praxis från 2012, där han 

gjort intervjuer med specialsamlingsansvariga på tre folkbibliotek. I kandidatupp-

satsen Hembygdssamlingar på folkbibliotek – en undersökning av bibliotekariers 

attityder av Liza Bolin och Fredrik Löfquist (2010) – även här med inriktning till 

attityderna kring samlingar och verksamheten kring dessa – intervjuas tre ansva-

riga för lokalhistoriskt intressanta specialsamlingar på folkbibliotek. Samtliga 

dessa tre arbeten har inriktat sig på attityder hos dem som arbetar med dessa sam-

lingar med bevarandeaspekten av materialet i centrum. I dessa framkommer dock 

en hel del intressanta aspekter kring kompetens och synen på kompetens, vilka jag 

kommer att ta upp i denna uppsats. 
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Joacim Hansson pekar i sin artikel Folkbibliotekens förhållande till äldre 

bokmaterial i ett kulturhistoriskt perspektiv (1995) på hur specialsamlingar betrak-

tas och behandlas på folkbibliotek. Jag finner att denna artikel fortfarande äger 

aktualitet och relevans, och har därför använt mig av denna i min uppsats. 

Uppsatsen Tillgängliggörande och bevarande av raritetssamlingar. En dis-

kursanalys av uppfattningar hos ledande företrädare vid Stockholms och Uppsala 

universitetsbibliotek av Hertil-Lindelöw & Parmhed (2006), ett arbete som be-

handlar specialsamlingar på två universitetsbibliotek, tar direkt upp något om 

kompetensproblematiken. Då denna problematik är gemensam för hela sektorn 

specialsamlingar, har jag därför tagit med denna i min uppsats.  

Den nyutbildade bibliotekariens kompetens i allmänhet har behandlats i Eme-

lie Falk & Susanne Litbo-Lindströms magisteruppsats Den nya bibliotekariens 

kompetens. En studie av bibliotekarier nyutbildade i Borås, Lund och Umeå 

(2000) om hur bibliotekarieutbildningen tillgodosett kompetensbehoven för da-

gens bibliotekssamhälle, något som jag också tar med mig i min diskussion. 
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Analys 

Specialsamlingens kompetenser 

De kompetenser som behövs för att kunna bevara och tillgängliggöra specialsam-

lingar sträcker sig över vida områden, vilka vart och ett utgör grunden för en 

mängd akademiska studier. Som specialsamlingsbibliotekarie gäller det därför att 

få en överblick och själv inse sina kunskapsluckor för att ta hjälp av andra eller 

yrka på kompetensutbildning inom dessa områden. Det finns riktlinjer på internat-

ionell nivå för vilka kompetenser en specialsamlingsbibliotekarie bör tillägna sig 

under sitt arbetsliv.  

The Rare Books and Manuscripts Section av the Association of College & Re-

search Libraries (ACRL/RBMS), en avdelning av the American Library Associa-

tion (ALA), har publicerat Guidelines: Competencies for Special Collections Pro-

fessionals, daterade 1 juli 2008 (ACRL/ALA Task Force on Core Competencies 

for Special Collections Professionals 2008). Dessa riktlinjer är uppställda för att 

identifiera de kärnkompetenser som behövs för arbetet med specialsamlingar, just 

i avsikt att kunna skapa passande utbildningsmöjligheter under en persons karriär. 

Syftet med listan är att definiera de kompetenser som efterfrågas av en special-

samlingsbibliotekarie för att skapa en gemensam tillhörighet och identitet inom 

yrket, samt att kunna förmedla utåt vad man arbetar med (Stam 2012, s. 27). Det 

är alltså just sådana riktlinjer som skapar en grund för en samsyn på nödvändiga 

kompetenser inom fältet, som skapar och upprätthåller en praktik. 

 

Grundläggande kompetenser:3 

A. Förstå grundläggande historik, teoretiska förhållningssätt och de professionella 

praktiker som finns i fråga om de material som vanligtvis finns i specialsam-

lingar på forskningsbibliotek, inkluderande men inte begränsade till rara 

                                                 
3 Uppsatsförfattarens översättning av Guidelines: Competencies for Special Collections Professionals, 

daterade 1 juli 2008 (ACRL/ALA Task Force on Core Competencies for Special Collections Professionals 

2008). 
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böcker, kartor, tryck, fotografier, efemärt material, arkivhandlingar, handskrif-

ter, originalkonstverk, audiovisuellt samt digitalt material. 

B. Förstå betydelsen av originalföremål och värdet av förstahandsmaterial som 

källmaterial för inlärning, lärande, forskning och utåtriktad verksamhet. 

C. Tillägna sig och inneha kunskap inom humaniora, historia och kultur då dessa 

ämnen bidrar till att förstå, utveckla och främja användningen av specialsam-

lingar. 

D. Tillägna sig och inneha kompetenser i de utländska språk som behövs för in-

stitutionens samlingar och forskares behov. 

E. Känna till de standarder, den etik, de riktlinjer, trender och bästa praktiker som 

används av professionell personal vid specialsamlingar och som förmedlas av 

kärngrupper av professionella inom specialsamlingar såsom ACRL:s Rare 

Books and Manuscripts Section, Society of American Archivists och Ameri-

can Association of Museums. 

F. Är verksam inom sin profession och i organisationer inom verksamhetsområ-

det, samt kan leda andra verksamma vid institutionen som inte innehar samma 

kompetenser. 

G. Ägna sig åt livslång kompetensutveckling för att kunna arbeta med specialsam-

lingar. 

H. Förstå grundläggande teori och metod bakom hur man bygger upp specialsam-

lingar, och hur dessa koncept tillämpas för att bygga upp och ordna samlingar, 

för att identifiera källor för vissa materialkategorier, samt hur koncepten till-

lämpas i relation till donatorer och för att förvalta resurser. 

I. Utveckla och upprätthålla tekniska kunskaper, vilka är en nyckel till förvaltning 

och tillgängliggörande av specialsamlingsmaterial. 

J. Tillägna sig och inneha kunskap om upphovsrätt, hanterande av rättigheter, 

gynnare och donatorers integritet och andra juridiska frågor, särskilt när de be-

rör originalmaterial i olika medieformat. 

K. Förstå säkerhetsarbete och bevarandebehoven för samlingarna, både under för-

varing och när det hanteras och används.  

L. Förstå varför man beskriver specialsamlingsmaterial på ett formaliserat och 

standardiserat sätt, och hur man presenterar dessa i exempelvis bibliografier, 

bibliografiska verktyg, kataloger och genom sökverktyg. 

M. Kunna förmedla en uppskattning över och användbarheten av specialsam-

lingsmaterial för olika målgrupper och ha förmåga att förmedla betydelsen av 

originalmaterial till dessa målgrupper. 
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N. Kunna integrera specialsamlingar i dess större institutionella omgivning och på 

ett framgångsrikt sätt kunna samarbeta med andra inom den större organisa-

tionen och i samhället i stort. 

O. Vara medveten om forskarservicens centrala betydelse. 

P. Tillägna sig och inneha kunskap om innehållet i och ordnandet av de samlingar 

som institutionen man arbetar vid har, också ur bibliografiska, historiska, kul-

turella och institutionella aspekter. 

Dessa riktlinjer fortsätter därefter att i detalj gå in under varje punkt för att lägga 

till ytterligare fördjupade kompetenser till respektive grundkompetens.  

Riktlinjerna problematiseras av Deirdre C. Stam som i stället för en upprad-

ning av önskvärda kompetenser vill se att man istället pekar mot verktyg för att 

kunna utöva dessa kompetenser. Det räcker inte med att lista kompetenser, man 

måste få en ingång till hur man använder sig av dem, menar Stam. Hon betonar att 

rollen som specialsamlingsbibliotekarie är just ett arbete som alla andra, och att 

man som arbetstagare måste kunna visa på en produktivitet i tjänsten utifrån den 

arbetsgivande institutionens behov (Stam 2012, s. 31), något som inte låter sig 

göras utifrån en sådan här lista med riktlinjer. Man måste också kunna mäta på 

vilket sätt man uppfyller kraven. Likaså betonar hon skillnaden i att på ett rent 

intellektuellt sätt förstå någonting och att ha en direkt fysisk erfarenhet av special-

samlingsmaterial. Vilka av de listade kompetenserna bör vara baserade på egna 

erfarenheter i hantering? Räcker det med att man känner till dem eller bör man 

veta exakt hur man utför dem (Stam 2012, s. 32-33)? Riktlinjerna uttrycker inte 

skillnaden. 

Att dessa riktlinjer dock har etablerat sig inom fältet specialsamlingar märks 

inte minst inom litteraturen. Sidney E. Berger är författare till Rare books and 

special collections (2014), en allmän översikt över de baskunskaper man bör ha 

för att kunna arbeta med specialsamlingar, vare sig dessa finns på bibliotek, arkiv 

eller antikvariat (Berger 2014, s. xvi). Översikten omfattar både bokhistoria, bibli-

ografisk beskrivning, samlingsvård i form av säkerhetsarbete, bevarande, konser-

vering och katastrofberedskap samt tillgängliggörande. Trots sitt generösa upplägg 

riskerar verk av detta slag att bli föråldrade, inte minst på grund av ständig ut-

veckling inte bara inom de tekniska och digitala områdena, utan även i någon mån 

även vad gäller bibliografisk teori och metod enligt vilka man bör arbeta enligt 

riktlinjer på nationell och internationell nivå. I förordet till Bergers bok skriver 

Joel Silver, bibliotekschef för Lilly Library vid Indiana University, Bloomington, 

Indiana, om skillnaden mellan vad dagens nyutbildade bibliotekarier får lära sig 

och den kompetens som krävs för specialsamlingar:  

[…] the foundation on which special collections librarianship rests – a knowledge of the ob-
jects themselves, including what they are, what they are made of, how they were created, and 
what’s happened to them since then. (Berger, 2014, s. xii) 
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Den materiella aspekten av samlingarna lyfts fram, liksom deras historiska kontext 

också på en lokal nivå, vilket understryker behovet av kompetens kring just detta. 

Alice Cullingford har sammanställt The special collections handbook (Cullingford 

2011), även denna med fokus på kompetenser som behövs för verksamheten. Hon 

inriktar sig dock i stället på att förklara varför kompetensen behövs och ger förslag 

på andra källor där man kan hämta information främst på nätet, vilket gör att 

denna information ständigt kan hållas uppdaterad. Bägge böckerna speglar verk-

samma specialsamlingsbibliotekariers sammanfattning av baskompetenser som 

behövs för att kunna utöva sitt arbete kring specialsamlingar, och visar på den 

praktiska dimensionen av de riktlinjer som ACRL/RMBS framlagt.  

Behov av kompetens för specialsamlingar vid folkbibliotek 

Skillnaden mellan att arbeta med en vanlig bibliotekssamling och en specialsam-

ling är speciellt tydlig på folkbibliotek. Folkbibliotekens centrala uppgift är till-

gängliggörande av litteratur och andra tjänster för kommuninvånare där man arbe-

tar mot en bred målgrupp, och folkbibliotekets medier hålls aktuella genom för-

värv och gallring. Mot detta kan konstrateras specialsamlingarnas innehåll som 

kan ha en betydligt smalare målgrupp, och där arbete och resurser behöver läggas 

på bevarande av material som kanske inte kommer att användas aktivt inom en 

hundraårsperiod.  

Åberg konstaterar i sin studie vid fem folkbibliotek att samtliga har unika 

samlingar som är både av nationellt och regionalt intresse (Åberg 2012, s. 35). Det 

finns alltså anledning att fortsätta behålla den regionala anknytningen genom att 

behålla materialet på respektive ort. Materialet är emellertid samtidigt intressant 

på ett nationellt plan, vilket gör det önskvärt att samlingarna och dess tillgänglig-

görande får stöd på nationell nivå. Svårigheterna kring detta framkommer  även 

vid andra genomförda studier. 

Vad de sex bibliotekarierna upplever som problematiskt med bevarandet av äldre boksam-
lingar är sex stycken helt olika problem. Kategorierna för temat visade att problem som finns 
är värdet av samlingarna i dagsläget, politikers ointresse och okunskap, att bevarandearbetet 
ofta är satt till en person, låg bildningsnivå kring äldre boksamlingar, problem kring att sam-
lingarna ska användas samtidigt som de är ömtåliga föremål och att det är svårt med sökbarhet 
och utrymme av äldre boksamlingar. (Ottosson 2009, s. 47) 

Utan rätt kompetens blir materialet svårtillgängligt. Arbete kan inte utföras effek-

tivt och ses som en belastning snarare än en kulturhistorisk resurs. Ottosson lyfter 

fram ett bakomliggande problem med specialsamlingar med kommunal huvud-

man, där bibliotekets och specialsamlingens tilldelade resurser ligger i händerna 

på politikerna, och att de medel som tilldelas beror på politikernas intresse och 

kunskap. Här får också tilläggas att även om politiker har en känsla för vikten av 
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specialsamlingar som kulturarv, tävlar dessa mot andra ekonomiska prioriteringar 

i kommunen, såsom kostnader för skola, vård och omsorg. Då specialsamlingar 

med äldre material på folkbibliotek inte sällan i första hand har ett nationellt eller 

internationellt intresse som källmaterial för tillresta forskare, kan det vara svårt att 

försvara att lägga resurser ur den kommunala budgeten just på dessa delar av 

verksamheten, då de kommunala resurserna i första hand ska gå till kommunens 

invånare. 

Intresset från folkbiblioteksvärlden har ofta varit svalt och gamla böcker kanske snarast an-
setts inaktuella och svårtillgängliga och av dessa anledningar oanvändbara. Det har funnits en 
tendens att se äldre boksamlingar som både utrymmes- och kostnadskrävande, och då sådant 
bestånd ofta heller inte uppordnats eller katalogiserats enligt moderna principer har följden 
blivit att det förvandlats till vad man brukar kalla ett dött kapital. (Brötegård & Karlsson, 
2004, s. 86) 

Hansson lyfter i sin artikel Folkbibliotekens förhållande till äldre bokmaterial i ett 

kulturhistoriskt perspektiv (1995) fram en marknadsanpassning av folkbiblio-

tekens verksamhet som ett hot mot omhändertagandet av äldre boksamlingar 

(Hansson 1995, s. 27). Det ligger en fara i att låta kortsiktiga ekonomiska mål få 

styra hantering och bevarande av specialsamlingar. I allmänhet kan man konsta-

tera att i striden om allt minskande resurser får specialsamlingar på folkbibliotek 

stryka på foten.  

Det Ottosson, Brötegård & Karlsson och Hansson lyfter fram som uttalat vik-

tigt för specialsamlingar vid folkbibliotek kan kopplas till de kompetenser som 

listas under A-C, K och M enligt ALA:s Guidelines: 

A. Förstå grundläggande historik, teoretiska förhållningssätt och de professionella 

praktiker som finns i fråga om de material som vanligtvis finns i specialsam-

lingar på forskningsbibliotek, inkluderande men inte begränsade till rara 

böcker, kartor, tryck, fotografier, efemärt material, arkivhandlingar, handskrif-

ter, originalkonstverk, audiovisuellt samt digitalt material. 

B. Förstå betydelsen av originalföremål och värdet av förstahandsmaterial som 

källmaterial för inlärning, lärande, forskning och utåtriktad verksamhet. 

C. Tillägna sig och inneha kunskap inom humaniora, historia och kultur då dessa 

ämnen bidrar till att förstå, utveckla och främja användningen av specialsam-

lingar. 

K. Förstå säkerhetsarbete och bevarandebehoven för samlingarna, både under för-

varing och när det hanteras och används.  

M. Kunna förmedla en uppskattning över och användbarheten av specialsam-

lingsmaterial för olika målgrupper och ha förmåga att förmedla betydelsen av 

originalmaterial till dessa målgrupper. 
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Dessa kompetenser fokuserar främst på bevarande och förståelse för hur och var-

för något ska bevaras, samt kunna argumentera för att materialet ska behållas ge-

nom at förmedla dess användbarhet. 

Vikten av kompetens 

En specialsamlingsavdelnings grunddirektiv är att skydda, bevara och tillgänglig-

göra material (Bengtson 2001, s. 191). Utan tillräckliga kunskaper och kompetens 

blir detta förenat med betydande svårigheter. 

Goda kunskaper nämns också i sammanhanget ’goda kunskaper om samlingarna förenklar 
tillgängliggörandet’. [---] Om personalen inte har kunskap kan det i det extrema fallet betyda 
att den här samlingen inte är tillgänglig alls, eftersom ingen vet om att den existerar. (Hertil-
Lindelöw & Parmhed 2006, s. 38) 

Kunskapsnivån hos personalen är, enligt båda enkätsvaren, viktig för att tillgängliggöra rari-
tetssamlingen. Användandet av ordet nivå för tankarna till att det skulle kunna finnas olika 
kunskapsnivåer hos personalen. Av denna utsaga tolkar vi att det dels finns den personal som 
endast arbetar med raritetssamlingarna och dels bör det finnas personal som endast kommer i 
kontakt med raritetssamlingen då och då. (Hertil-Lindelöw & Parmhed 2006, s. 37-38) 

Jag vill i ovanstående sammanhang ändra fokus från kunskapsnivåer till att det rör 

sig om olika praktiker. Ordvalet ”kunskapsnivåer” kan indikera en värdeskillnad i 

hur man ser på kunskaperna, att någon kunskap är mer värdefull än en annan. Om 

man i stället ser skillnaden i kunskap beroende på att dessa olika kunskaper hör 

samman med olika praktiker, tar man bort värdeladdningen och ser bibliotekarier-

na inom samma institution som jämställda och ger inte viss kunskap skulle kunna 

ha en högre status än en annan. 

Wallén använder sig just av begreppen kompetenser och inte kunskapsnivåer. 

Hennes rapport lyfter fram vad hon kunnat ringa in som ”relevant kompetens” för 

arbete med stiftsbiblioteken genom genomförda intervjuer som: 

Vari består då kompetensen? För den som är direkt ansvarig och i det dagliga arbetar med 
stiftsbibliotekets samlingar är språkkunskaper viktiga, både i klassiska språk och i de större 
europeiska språken. Ämneskunskaper är också viktiga och de ämnen som nämns i intervjuerna 
är bl.a. historia, teologi, litteraturhistoria. Bibliotekariekunskaper och arkivkunskap är själv-
klara kunskaper, likaså bokhistoria och kulturhistoria. Musikkunskaper är också viktiga med 
tanke på stiftsbibliotekens innehav av äldre musikalier som efterfrågas av internationella fors-
kare. Både bredd och djup inom kulturområdet krävs för att förstå samlingarna och flera talar 
i intervjuerna om behovet av klassisk bildning. Rätt kompetens gör att det går att tillmötesgå 
alla typer av förfrågningar. (Wallén 2012, s. 26) 

Wallén ringar här in nödvändiga kompetenser som finns upptagna på listan över 

ACRL/RBMS Guidelines, främst A-E, L, O samt P. Detta visar på att dessa rikt-

linjer har relevans även för svenska förhållanden vid specialsamlingar på folk-

bibliotek, detta med stöd i verksamma bibliotekariers erfarenhet. 
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Jag menar att relevant kompetens i en stödjande struktur är en av de viktigaste, och kanske till 
och med den allra viktigaste faktorn för ett stiftbibliotek[sic!]. Utan relevant kompetens skap-
as helt enkelt ingen tillgänglighet till samlingarna. Samlingarna blir tillgängliga först när med-
arbetare i hög grad behärskar relevanta språk, katalogisering, och har relevant ämneskunskap. 
Att lära sig samlingarna genom att arbeta med dem räcker inte enligt min uppfattning. (Wallén 
2012, s. 33)  

Här pekar Wallén på problemet med att arbetet kring samlingarna inte ger sig 

självt utifrån materialet, utan att yttre kunskaper måste till. Det är nödvändigt med 

rätt kompetens för att kunna arbeta med materialet på ett hållbart och effektivt sätt 

genom att introduceras till en specialbibliotekspraktik och fortsätta utbilda sig 

inom denna. Wallén lägger dock ett strikt tillgänglighetsperspektiv på verksam-

heten i sin utredning, vilket kan diskuteras (Wallén 2012, s. 33). 

Utmaningar vad gäller utbildning och kompetensöverföring 

By nature, rare books training is object oriented. Museum and archive work sometimes over-
laps with special collections librarianship, and there is scope for cross-sectorial partnership 
training programs. (Bengtson 2001, s. 203)  

Som Letalicks modell visar, har specialsamlingar gemensamma önskvärda kompe-

tenser med arkiv- och museisektorn. Idag, när utbildningar i biblioteks- och in-

formationsvetenskap ofta är förlagda till ABM-institutioner, borde det teoretiskt 

sett finnas möjligheter till synergieffekter för de studenter inom informations- och 

biblioteksvetenskap som önskar specialisera sig för att arbeta med specialsamling-

ar. 

Redan på internationell nivå menar Cullingford att det råder stor konkurrens 

på arbetsmarknaden kring tjänster som arbetar med specialsamlingar, eftersom 

personal tenderar att stanna många år på sina tjänster och det inte finns några 

större karriärmöjligheter inom fältet (Cullingford 2011, s. 187). Detta medför att 

lokal kunskapsöverföring inte sker så ofta eller till någon större grupp personer. 

Specialsamlingsbibliotekarien uppmanas att själv försöka komplettera sina kun-

skaper genom att söka reda på lämpliga utbildningar och delta i nätverk (Culling-

ford 2011, s. 187). Här i Sverige är dessa nätverk för närvarande löst samman-

hållna och hänger oftast på de enskilda bibliotekariernas egna initiativ. 

Hertil-Lindelöw och Parmhed sätter fokus på att det rör sig just om skilda 

praktiker, då de konstaterar att ”Hela kunskapsdiskussionen rör sig kring den spe-

cifika kunskapen som kallas Rare book librarianship” (Hertil-Lindelöw & Parm-

hed 2006, s. 58). Deras informanter uppger att det är svårt att nå ut med kunskap 

till kollegor kring hanteringen av specialsamlingsmaterialet, och att i den mån 

detta sker är det på initiativ från de ansvariga för specialsamlingarna (Hertil-

Lindelöw & Parmhed 2006, s. 58). I sin undersökning konstaterar de att respon-
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denternas fokus på utbildning ligger på den interna utbildningen, då det finns så 

lite utbildning att få utanför institutionen. ”Med dagens brist på resurser finns det 

förmodligen inte någon tid för dem som kan lära upp de som är intresserade av 

ämnesområdet” (Hertil-Lindelöw & Parmhed 2006, s. 58). Här finns faran att lo-

kala praktiker utvecklas som mer eller mindre kan gå på tvären mot de internat-

ionella riktlinjerna, för de som av olika anledningar inte är delaktiga i nätverk eller 

ens hittar in i dessa. 

Möjligheter vad gäller utbildning och kompetensöverföring 

Kompetensutveckling under karriären 
Kompetensöverföring från en tidigare ansvarig till en efterträdare har tidigare varit 

det naturliga sättet att överföra kompetens både kring den lokala samlingen och 

kring hantering av specialsamlingsmaterial i allmänhet. Med minskade ekono-

miska resurser har dock detta blivit allt ovanligare idag. En efterträdare möter inte 

alltid sin företrädare, och ibland kan det ha gått en period utan ansvarig special-

samlingsbibliotekarie på plats innan en ny tillträder. 

Nätverksarbete kring kulturarvsmaterial på biblioteken får därför allt större 

betydelse för de bibliotekarier som sitter spridda i landet (Ottosson, 2009, s. 34). 

Idag är detta en av få vägar att få någon kompetensutveckling inom sitt område för 

en bibliotekarie med ansvar för specialsamlingar vid ett folkbibliotek. Wallén lyf-

ter fram nätverkande på lokal och nationell nivå som en stark framgångsfaktor för 

stiftsbiblioteket som därigenom höjer kompetensen inom den egna organisationen 

(Wallén, 2012, s. 29, 33). Detta gäller också nätverkande och kompetensutbyte 

med arkiv och museum på lokal nivå, men även hembygdsföreningar och liknande 

grupper som kan arbeta med det lokala kulturarvet i praktiken. Från 2015 finns ett 

nationellt nätverk för specialsamlingsbibliotekarier sammanhållet av epostlistan 

specialcollections, en lista som hittills inte haft någon större aktivitet, men ändå 

kan utgöra ett nav för informationsutbyte. 

Åbergs informanter lyfter fram vikten av utbildning i bokhistoria och hante-

ring kring äldre böcker för specialsamlingsbibliotekarier. Ett förslag på mentor-

skap, där äldre bibliotekarier får rollen som mentor för yngre bibliotekarier och 

låta dem bli delaktiga i arbetet med att vårda och förvara samlingarna, förs fram 

(Åberg 2012, s. 32). Här gäller det då för verksamma att få tid och resurser avsatta 

för detta ändamål, och att det finns en struktur i detta mentorskap.  

Kompetensutveckling under utbildningen  

Redan 1995 lyfter Hansson fram att grundutbildningarna i biblioteks- och inform-

ationsvetenskap har ett ansvar att utbilda även för denna smalare nisch som speci-
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alsamlingar innebär (Hansson 1995, s. 32). Man kan fråga sig vilken annan offent-

lig instans som annars skulle kunna ta detta ansvar? 

Brötegård och Karlsson pekar på att det är de praktiska omständigheterna som 

till stor del ligger till grund för hur specialsamlingsbibliotekarierna arbetar ute i 

verksamheterna, och att dessa skulle kunna få stöd i en nationell bevarandeplan, 

genom utbildning i bok- och bibliotekshistoria, säkerhetsarbete med mera (Bröte-

gård & Karlsson, 2004, s. 90). Även Brötegård & Karlsson vill alltså lyfta upp 

utbildningsfrågan på en nationell nivå. 

De större folkbiblioteken är väl insatta i och positiva till det kulturhistoriska värdet. Däremot 
är det tveksamt om mindre bibliotek och kommuner har denna insikt. Personalen där saknar 
oftast ordentliga kunskaper i bok - och bibliotekshistoria. Undervisning i detta ämne behöver 
komma in i all biblioteksutbildning.[…] (citat av informant i Ottosson 2009, s. 47).  

Med en alltmer slimmad personalstyrka och minskande resurser kan detta idag 

även gälla de större folkbiblioteken. 

Falk & Litbo-Lindström konstaterar angående akademiseringen av biblioteka-

rieutbildningen: ”De ’nya’ bibliotekarierna har ingen egen nisch utan ska i stället 

vara rustade för hela informationssektorn” (Falk & Litbo-Lindström, 2000 s. 53). 

Det finns idag inget utrymme inom bibliotekarieutbildningen att redan under 

grundutbildningen exempelvis fokusera på arbete kring samlingar med kultur-

arvsmaterial, då utgångspunkten istället är att studenterna ska få en så bred utbild-

ning som möjligt, en utbildning som gör det möjligt att även få arbete utom biblio-

teksbranschen. 

Naturligtvis utvecklas bibliotekariens roll och med den utbildningens upplägg. 

Sätt att utnyttja ny teknologi måste läras av alla bibliotekarier, även de som arbetar 

med specialsamlingar. Men kurser kring bibliografisk beskrivning och andra kur-

ser kring äldre tryck försvinner alltmer och få institutioner kan tillhandahålla så-

dan träning ens i USA (Bengtson 2001, s. 202-203). Här i Sverige arrangeras ore-

gelbundet kurser på Kungliga biblioteket i katalogisering av äldre tryck (Kungliga 

biblioteket 2016), kurser där det dessutom är tänkt att arbetsgivaren ska betala en 

avgift för den katalogisatör som deltar i kursen. Personen som vill ha denna ut-

bildning måste alltså därför redan i praktiken ha en professionell hemvist med 

anknytning till specialsamlingar för att delta, även om det naturligtvis inte förelig-

ger något hinder för en person att med egna medel betala för att få genomgå ut-

bildningen.  

De materiella aspekterna kring material i specialsamlingar gör det svårt att 

överföra kunskap utan ett hands-on-perspektiv. Workshops och seminariedagar 

kan därför vara betydelsefulla för den redan yrkesverksamma bibliotekarien. För 

en student som vill få chansen att fördjupa sig i specialsamlingspraktiken kan 

praktik och verksamhetsförlagda auskultationer under utbildningen vara värdefulla 

chanser att få ta del av praktiker i en specialsamlingskontext. Vare sig dessa ut-

blickar i verksamheten sker på en stor eller liten institution, gagnar detta studenten 
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oavsett vilken huvudman som har ansvar för den specialsamling denne en gång 

kommer att arbeta vid då de ideala praktikerna kring specialsamlingar är de-

samma. 

De olika bibliotekarieutbildningarna idag innebär olika möjligheter att få 

denna inblick i specialsamlingars praktiker genom verksamhetsförlagda fältstu-

dier, praktik eller val av uppsatsämnen. Grundutbildningen vid Högskolan i Borås 

erbjuder vid campus- och distansstudier verksamhetsförlagda fältstudier och har 

även ett mentorsprogram där studenter redan under utbildningen kan bli adepter 

till en verksam bibliotekarie (Högskolan i Borås 2016a, 2016b). Vid Linnéuniver-

sitetet ingår också fritt valbara kurser samt verksamhetsförlagda studier, både vid 

campus- och distansstudier. Här kan man välja kurser även utanför biblioteks- och 

informationsvetenskapen (Linnéuniversitetet 2016), vilket öppnar upp för ämnen 

som språk och bokhistoria. De verksamhetsförlagda studierna kan innebära fem 

veckors praktik vid arbetsplats som den studerande själv får skaffa sig, exempelvis 

vid ett bibliotek med specialsamlingar. Umeå universitet erbjuder ett kandidatpro-

gram om 90 hp i biblioteks- och informationsvetenskap utan praktik (Umeå uni-

versitet 2016). Vid Uppsala universitet finns masterprogram i ABM – inriktning 

biblioteks- och informationsvetenskap både som campusstudier och på distans 

(Uppsala universitet 2016a, 2016b). Att utbildningen så uttalat säger sig omfatta 

hela ABM-sektorn låter lovande, men en närmare blick på utbildningens upplägg 

visar inga större olikheter med övriga bibliotekarieutbildningar i Sverige. Här kan 

dock ses som en fördel att utbildningen ligger så nära de större kulturarvsinstitut-

ionerna i Sverige, att det möjliggöra praktik på nära håll.  Även Lunds universi-

tetsbibliotek erbjuder ett masterprogram för arkivvetenskap, biblioteks- och in-

formationsvetenskap respektive museologi (ABM) som campusstudier. Inom pro-

grammet kan studenten inrikta sig mot bibliotek- och informationsvetenskap 

(Lunds universitet 2016). Lunds universitet erbjuder även kurser i bokhistoria, 

vilket kan komplettera denna utbildning. 

Utifrån sett ser det uttalade ABM-samarbetet vid utbildningarna i Lund och 

Uppsala ut att redan under utbildningen kunna möjliggöra en specialisering mot 

specialsamlingar, eftersom hanteringen av dessa har gemensamma drag med ar-

kivvetenskap och museologi. Men ABM-samarbetet baserar sig snarare på minsta 

gemensamma nämnare, där alla studenter inom ABM-masterprogrammen har 

vissa gemensamma grundkurser för att sedan delas upp efter inriktning. Här gäller 

inte specialisering, utan en ytterligare ökad generalisering. Den geografiska när-

heten till kulturarvsinstitutioner ger dock möjligheten att kunna förlägga verksam-

hetsförlagda arbeten eller praktik till större bibliotek med specialsamlingar. 

Wallén lägger i sin rapport med en frågeställning: ”Är det dags att KB som 

nationalbibliotek får i uppdrag att inrätta ett ’Centrum för äldretryck’?” (Wallén 

2012, s. 38). Att KB kan bidra med översyn och kompetens vad gäller äldre sam-

lingar skulle kunna vara en annan väg att förmedla kompetenser som kan stödja 
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varandra och på så sätt utgöra ett naturligt nav för nätverk och nätverksbildande. 

 



 26 

Slutdiskussion 

Mitt syfte med denna uppsats är att se på de idealkompetenser som ställts upp som 

riktlinjer för hanteringen av specialsamlingar på internationell nivå, samt dessa 

ideal i förhållande till upplevda kompetensbehov för svenska förhållanden för 

specialsamlingar vid folkbibliotek. Jag har utgått från hur anställda vid folkbiblio-

tek sett på kompetensöverföringssituationen i tidigare genomförda studier vid spe-

cialsamlingar på folkbibliotek, och även sett till hur man inom dagens utbildningar 

inom informations- och biblioteksvetenskap som student kan få ökad insyn inom 

specialsamlingars praktiker för möjlighet till specialisering och kompetensutveckl-

ing inom området.  

Mina tre frågeställningar har varit: 

 

- Hur ser synen på kompetens och kompetensutveckling kring specialsam-

lingar ut för specialsamlingar på folkbiblioteken?  

- Kan man baserad på svensk praktisk erfarenhet och verksamhet utkristall-

isera en kärna av absolut nödvändig kompetens som behövs för att vårda 

en specialsamling vid ett folkbibliotek?  

- Vad finns det för en bibliotekarie eller bibliotekariestudent för utmaningar 

och möjligheter idag att tillskansa sig denna kunskap?  

 

Att kunna tillägna sig och föra vidare kunskap kring hantering, tillgängliggörande 

och användning av specialsamlingar är det som står i fokus för detta arbete. För att 

kunna hantera specialsamlingar krävs enligt min mening en känsla för materialet, 

vilket är en parallell till Bourdieus uttryck att ha ”a feel for the game”(Bourdieu 

1990, s. 103). Genom intervjuerna i den refererade litteraturen framgår att biblio-

tekarierna själva uppfattar sig som tillhörande en annan praktik, eftersom de be-

höver lära ut sitt sätt att sköta sin verksamhet till kollegor. Denna egna praktik är 

inte något som en bibliotekarie eller bibliotekariestudent tillägnar sig genom ar-

bete eller studier utanför just specialsamlingarnas domän. 

Ottosson och Åberg lägger vikt vid att försöka kategorisera specialsamlingar-

nas verksamhet inom en museologisk modell, vilket i sig framhåller specialsam-

lingarnas säregenskap jämfört med övrig biblioteksverksamhet vid ett folkbiblio-

tek, en verksamhet som i sig innehåller en mängd andra praktiker som skiljer sig 

från varandra. Jag vill med stöd i Letalick Rinaldis modell hävda att verksamheten 



 27 

inte bara kring stiftsbibliotek utan kring specialsamlingar i stort ständigt är ABM-

gränsöverskridande, och arbetet kring specialsamlingar innebär en helt annan 

praktik med beröringspunkter inom både bibliotek, museum och arkiv, något som 

skiljer detta från andra praktiker inom folkbiblioteken. Ett nära samarbete med 

personer inom de andra sektorerna museum och arkiv inom exempelvis bevaran-

defrågor och ordnande av samlingar skulle därför vara fruktbart ur ett utbildnings-

perspektiv. 

De kompetenser som genom informanterna lyfts fram som viktiga i de studier 

som jag baserar min undersökning på är följande: 

A. Förstå grundläggande historik, teoretiska förhållningssätt och de professionella 

praktiker som finns i fråga om de material som vanligtvis finns i specialsam-

lingar på forskningsbibliotek, inkluderande men inte begränsade till rara 

böcker, kartor, tryck, fotografier, efemärt material, arkivhandlingar, handskrif-

ter, originalkonstverk, audiovisuellt samt digitalt material. 

B. Förstå betydelsen av originalföremål och värdet av förstahandsmaterial som 

källmaterial för inlärning, lärande, forskning och utåtriktad verksamhet. 

C. Tillägna sig och inneha kunskap inom humaniora, historia och kultur då dessa 

ämnen bidrar till att förstå, utveckla och främja användningen av specialsam-

lingar. 

D. Tillägna sig och inneha kompetenser i de utländska språk som behövs för in-

stitutionens samlingar och forskares behov. 

E. Känna till de standarder, den etik, de riktlinjer, trender och bästa praktiker som 

används av professionell personal vid specialsamlingar och som förmedlas av 

kärngrupper av professionella inom specialsamlingar såsom ACRL:s Rare 

Books and Manuscripts Section, Society of American Archivists och Ameri-

can Association of Museums. 

F. Är verksam inom sin profession […], samt kan leda andra verksamma vid in-

stitutionen som inte innehar samma kompetenser. 

K. Förstå säkerhetsarbete och bevarandebehoven för samlingarna, både under för-

varing och när det hanteras och används.  

M. Kunna förmedla en uppskattning över och användbarheten av specialsam-

lingsmaterial för olika målgrupper och ha förmåga att förmedla betydelsen av 

originalmaterial till dessa målgrupper. 

O. Vara medveten om forskarservicens centrala betydelse. 

P. Tillägna sig och inneha kunskap om innehållet i och ordnandet av de samlingar 

som institutionen man arbetar vid har, också ur bibliografiska, historiska, kul-

turella och institutionella aspekter. 
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Dessa utgör alltså en kärna av kompetenser som anses som att viktiga för en 

bibliotekarie med ansvar för specialsamlingar vid ett folkbibliotek att inneha eller 

att efterstäva att tillskansa sig genom kompetensutveckling. Här kan man fundera 

på de punkter som inte direkt lyfts fram, och varför det ser ut så i Sverige, baserat 

på det undersökta materialet: 

F. Är verksam […] i organisationer inom verksamhetsområdet […]. 

Avsaknaden av en central sammanslutning eller aktivt nätverk för specialsamling-

ar i Sverige kan göra det svårt för bibliotekarier ansvariga för specialsamlingar vid 

mindre institutioner att hitta vägar till kompetensutveckling. Följande punkt 

hänger därför nära samman med denna: 

G. Ägnar sig åt en livslång kompetensutveckling för att kunna arbeta med special-

samlingar. 

Teoretiska studier är, som Stam betonar, inte samma sak som praktiska kunskaper. 

Nästföljande punkt har inte samma betydelse vid mindre specialsamlingar med 

kommunal huvudman, då det huvudsakligen rör sig om lokalhistoriskt material 

och samlingar som inte längre byggs på.  

H. Förstå grundläggande teori och metod bakom hur man bygger upp specialsam-

lingar, och hur dessa koncept tillämpas för att bygga upp och ordna samlingar, 

för att identifiera källor för vissa materialkategorier, samt hur koncepten till-

lämpas i relation till donatorer och för att förvalta resurser. 

Ställningstaganden kring donationer och ekonomisk förvaltning av resurser ligger 

oftast på huvudmannen, och den enskilda bibliotekarien kan främst påverka detta 

genom att argumentera för materialets betydelse. 

Att punkt I inte lyfts fram mer beror snarast på att detta är en färdighet som 

ligger som grundkompetens hos samtliga bibliotekarier i Sverige idag: 

I. Utveckla och upprätthålla tekniska kunskaper, vilka är en nyckel till förvaltning 

och tillgängliggörande av specialsamlingsmaterial. 

Något av samma sak gäller även punkt J, eftersom medvetenhet om upphovsrätt 

gäller samtliga bibliotekarier:  

J. Tillägna sig och inneha kunskap om upphovsrätt, hanterande av rättigheter, 

gynnare och donatorers integritet och andra juridiska frågor, särskilt när de be-

rör originalmaterial i olika medieformat. 
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Just handhavande kring donationer med villkor i specialsamlingar är något som 

inte lyfts fram i undersökningarna, främst för att dessa berört äldre material där 

upphovsrätten har löpt ut.  

En kompetens som borde lyftas fram mer än vad den gjort är punkt N i ALA:s 

Guidelines:   

N. Kunna integrera specialsamlingar i dess större institutionella omgivning och på 

ett framgångsrikt sätt kunna samarbeta med andra inom den större organisat-

ionen och i samhället i stort. 

För att kunna motivera och försvara sin plats som specialsamling på ett folkbiblio-

tek, exempelvis ett äldre stiftsbibliotek, bör samlingarna tillgängliggöras och på 

andra sätt göras bekant för hela organisationen och det omgivande samhället ge-

nom att understryka samlingens roll som exempelvis lokalhistoriskt källmaterial 

genom utställningar, temadagar, sidor på nätet eller liknande. En utåtriktad verk-

samhet där betydelsen av att bevara historiskt material är central för att äldre sam-

lingar ska få resurser av huvudmannen. För att kunna göra detta krävs kunskap om 

vad som finns i samlingen och hur den kan vara relevant inte bara för forskare 

utan även för lokala kommuninvånare. 

I Walléns undersökning av stiftsbibliotek får kompetens kring bevarande och 

beskrivning står tillbaka för synen på stiftssamlingarnas bibliotekariers roll som 

tillgänglighetsförmedlare, ett vetenskapligt bibliotek för forskare i ett folkbiblio-

tek. Med den pressade personalsituation som råder på folkbibliotek anser jag att 

kompetenser kring den materiella hanteringen och bevarandet vilar lika tungt på 

de få anställda kring specialsamlingar inom respektive verksamhet. Utan kunskap 

om helheten kring bevarandet kan man inte tillgängliggöra och hantera det på ett 

för materialet hållbart sätt. Utan att med rätt kunskaper kunna bevara materialet 

finns på sikt ingenting att förmedla och tillgängliggöra. Jag håller dock med henne 

om hennes slutsats att innehållet i specialsamlingarna självklart bör styra vilken 

kompetens och bemanning som huvudmannen väljer (Wallén 2012, s. 33). 

En katalogisatör av äldre tryck måste ha övergripande kunskaper om tryckkul-

turen men även om den handpressade bokens fysiska struktur, känna till den histo-

riska kontext som en viss volym blivit framställd i och en detaljerad förståelse för 

nu föråldrade katalogiseringsregler med mera (Bengtson 2001, s. 203). Kunskapen 

om den fysiska aspekten av materialet hänger nära samman med bevarande-

aspekter. Att dela upp ansvaret för olika delar kring hanteringen av specialsam-

lingar mellan olika personer med olika kompetenser inom olika ovidkommande 

praktiker kan därför bli ett problem. Kunskap om vad som är viktigt att bevara ur 

materiell synpunkt kan rädda en bok från att restaureras sönder genom ombind-

ning, där spår av bruk och provenienser kan försvinna genom ovarsam renovering 

utförd i all välmening. 
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Det finns en oro för återväxten av specialsamlingsbibliotekarier (Hertil-

Lindelöw & Parmhed 2006, s. 58). Slimmade organisationer ger mindre möjlighet 

till kompetensöverföring vid pensionsavgångar och liknande. Den begränsade 

arbetsmarknaden hjälper inte upp utbildningssituationen. Det finns en oro både 

hos arbetsgivare och bibliotekarier med ansvar för specialsamlingar kring kompe-

tensöverföring både ständigt inom arbetsplatsen och i generationsskiften mellan 

bibliotekarier. Att se verksamheterna som de skilda praktiker som de verkligen är, 

kan ge arbetsgivare och institution en utgångspunkt för strategisk kunskapsöverfö-

ring och löpande kompetensutveckling för de som är ansvariga för specialsam-

lingar. En ökad medvetenhet om de stora olikheterna mellan arbete kring special-

samlingarna och arbete i den övriga verksamheten är en nyckel i detta förhåll-

ningssätt. 

Att komplettera utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap med bok-

historia, ett ämne som idag endast finns vid Lunds universitet, är ett sätt att få en 

djupare syn på specialsamlingsmaterial. Även om bokhistoria som ämne inte är 

kopplad just till biblioteksverksamhet, finns här moment med fokus på materiella 

aspekter på materialet som helt saknas vid bibliotekarieutbildningar och ger en 

djupare inblick i och förståelse för praktiker kring beskrivande och bevarande. 

Idag ingår utbildningen i biblioteks- och informationsvetenskap exempelvis på 

Uppsala universitet i ABM-institutioner. Att man inte dragit mer nytta av detta 

kan ses som tråkigt. Möjligheter till synergier mellan exempelvis biblioteks- och 

arkivvetenskap skulle kunna vara av stor nytta för framtiden för kommande biblio-

tekarier just vid specialsamlingar på mindre folkbibliotek. Även om inte heller 

arkivvetenskapen innehåller några djupare materialkunskaper, kan det vara bra för 

en blivande specialsamlingsbibliotekarie att bli medveten om de bakomliggande 

teoretiska olikheterna i ordnande och hantering av arkivmaterial, då sådant materi-

al kan förekomma i specialsamlingar vid folkbibliotek. 

Om vi går tillbaka till Stams betraktelse av att begreppet kompetens inte be-

höver innebära mer än att någon är duglig att utföra ett arbete (Stam 2012, s. 32), 

är detta ett mål nog i sig att uppnå när det gäller kompetensen kring specialsam-

lingar på folkbiblioteken idag. Att ha personal som på ett tillfredsställande sätt kan 

tillgängliggöra och bevara material ur sina specialsamlingar är gott nog, endast 

större institutioner kan sikta mot att ha specialister bland sina anställda.  

Ett stort fokus har i de tidigare arbeten som använts legat på bevarande, vilket 

avspeglar sig i informanternas svar. Jag vill vidga detta fokus till att gälla tillgäng-

liggörande. Bevarandet är en del av tillgängliggörandet; utan att vårda och bevara 

materialet har man på längre sikt ingenting kvar att tillgängliggöra. ”För att äldre 

boksamlingar ska betraktas som en resurs måste de aktivt tillgängliggöras.” (Brö-

tegård & Karlsson, 2004, s. 86). Utan kompetens om hur materialet bör tillgäng-

liggöras kan det inte användas. Ett sätt att tillgängliggöra materialet är att beskriva 

det enligt de regler för beskrivning som finns, och att följa med i de revideringar 

som görs inom området. Detta kräver i sig en löpande kompetensutveckling.  
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Arbetet kring specialsamlingar skiljer sig inte i uppdrag och syfte från annat bibli-

oteksarbete där tillgänglighet står i centrum, men man arbetar enligt helt andra 

förutsättningar, enligt en annan praktik, till stor del – men inte uteslutande – på 

grund av de materiella aspekterna kring materialet. Det är när huvudman för verk-

samheten och kollegor på arbetsplatsen inte har detta klart för sig som frågan 

kring kompetens kring verksamheten kan bli lidande, detta genom att man inte 

rekryterar eller kompetensutvecklar sin personal inom denna speciella praktik. 

Folkbibliotekets ordinarie verksamhet får ständigt gå före, av ekonomiska priorite-

ringar och eller av bristande kunskap hos huvudman. Att inte rekrytera personer 

med rätt kompetens eller inte låta befintlig personal få möjlighet att ta del av 

denna är dock kostnadsineffektivt sett till hur materialet skulle kunna tillgänglig-

göras effektivare med rätt kompetens. Men om syftet hos huvudmannen är att låta 

samlingarna ligga i malpåse eller på grund av okunskap låta materialet fara illa 

och därför inte bevaras för framtiden, så är detta ett effektivt sätt att låta verksam-

heten kring specialsamlingar minska eller helt läggas ned på sikt. För att kunna 

peka på behovet av kompetens för specialsamlingar vid folkbibliotek, skulle man i 

Sverige behöva något liknande en sådan lista som The American Library Associat-

ion (ALA) har skapat med sina Guidelines: Competencies for Special Collections 

Professionals (2008) för att förtydliga detta för kommunala huvudmän. Stams 

problematisering av denna lista har förvisso en relevans, men då det idag inte 

finns några svenska riktlinjer att peka på är det svårt att förmedla vilken kompe-

tens som behövs för att kunna ta hand om specialsamlingar vid folkbibliotek och 

varför denna behövs. Sådana riktlinjer bör dock utformas på ett sätt så att de bättre 

motsvarar svenska förhållanden, för att kunna presenteras för de organisatoriska 

huvudmän som inte är medvetna om specialsamlingars speciella praktik och be-

hov. 

Redan 1995 ansåg Hansson att ett större ansvar skulle ligga på grundutbild-

ningarna i biblioteks- och informationsvetenskap (Hansson 1995, s. 32). I stället 

har utbildningarna gått åt motsatt håll, med en ökad bredd som sträcker sig även 

utanför biblioteksområdet (Falk & Litbo-Lindström 2000, s. 53).  Även vid hög-

skoleinstitutioner där utbildningen ligger nära samman andra ABM-ämnen är ut-

bildningen riktad mot bredd och möjligheten till specialisering är liten. Lunds uni-

versitet har fördelen att ha ämnet bokhistoria, vilket en student inom biblioteks- 

och informationsvetenskap kan kombinera med sin utbildning, oavsett lärosäte. 

Studenten har idag alltså möjligheten att skriva arbeten med koppling till special-

samlingar, försöka få en praktikperiod på ett bibliotek med en specialsamling eller 

i Borås kunna få en mentor med anknytning till specialsamlingar. Detta kräver en 

stor driftighet från studenten själv och om det lyckas eller inte beror även på om 

bibliotek är villiga att ta emot praktikanter eller ge sina medarbetare möjlighet att 

ha adepter. Det kräver också att studenten redan från början är väl medveten om 

att vad den behöver för att tillägna sig inblickar i denna praktik. De befintliga spe-
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cialsamlingarna vid folkbiblioteken behöver rätt kompetens på plats för att kunna 

bli tillgängliggjorda och bevaras för kommande generationer. De är delar av ett 

gemensamt nationellt kulturarv som av historiska skäl befinner sig i en lokal situ-

ation. Kanske kan en kommande nationell biblioteksstrategi hjälpa till att lägga 

större vikt vid de kompetensbehov som finns idag och som kan behövas i framti-

den. 

Framtida forskning 

Det skulle vara önskvärt att undersöka hur kompetensöverföring sker kring speci-

alsamlingar på folkbibliotek – om den överhuvudtaget sker – i praktiken på folk-

bibliotek och andra mindre institutioner med specialsamlingar idag, speciellt in-

stitutioner med kommunal huvudman. För att få en bild av detta, kan man tänka 

sig en undersökning av hur ansvariga för specialsamlingar rekryterats under de 

senaste tio åren och hur de rekryteras idag. Av intresse vore också att undersöka 

hur bibliotekarien med ansvaret för en specialsamling upplever sin egen situation, 

speciellt i förhållande till kompetensutvecklingsbehov, stöd och förståelse av den 

omgivande organisationen och i fråga om tilldelade resurser, liksom hur den 

kommunala huvudmannen ser på specialsamlingarna inom folkbiblioteket. Vare 

sig om specialsamlingarna betraktas som något som kräver speciella kompetenser, 

eller ses den som ett extra uppdrag för en bibliotekarie vid sidan om den ordinarie 

verksamheten är detta något som får konsekvenser för tillgängligheten. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att jämföra internationella idealkompetenser relevanta 

för svenska specialsamlingsbibliotekarier med möjligheterna att som verksam 

bibliotekarie eller student inom biblioteks- och informationsvetenskap tillskansa 

sig dessa kompetenser i Sverige idag.  

Jag har kunnat utkristallisera vilka av dessa idealkompetenser som genom ti-

digare gjorda intervjuundersökningar lyfts fram som viktiga av verksamma vid 

specialsamlingar vid folkbibliotek. Dessa kompetenser kan ses som en kärna av 

absolut nödvändig kompetens för att kunna utföra arbetet kring specialsamlingar 

enligt internationellt vedertagna praktiker. Dessa kärnkompetenser omfattar bland 

annat kunskap om hur man bevarar olika typer av material på ett hållbart sätt un-

der lagring och hantering, språkkunskaper, kunskaper inom historia, kulturhistoria 

och andra humanistiska ämnen, samt hur man medvetandegör den omgivande or-

ganisationen och samhället om vikten av specialsamlingarnas underhåll och beva-

rande samt samlingarnas betydelse som relevant källmaterial. 

Jag understryker i denna uppsats vikten av ökad förståelse hos huvudmännen 

för att arbetet med specialsamlingar på folkbibliotek innebär andra kompetenser 

och praktiker än andra uppgifter vid dessa bibliotek. En sådan förståelse skulle 

kunna innebära större utrymme för kompetensutveckling för den redan verk-

samma bibliotekarien. 

En stor brist i dagens utbildningar inom biblioteks- och informationsveten-

skap är de begränsade möjligheterna att redan som student kunna specialisera sig 

på specialsamlingar, då det idag ofta inte längre finns möjlighet att gå bredvid en 

företrädare och lära sig dessa speciella praktiker på plats. Det kräver mycket av 

studenten själv att ta tillvara de möjligheter som finns genom praktik, verksam-

hetsförlagda arbeten och uppsatsämnen med mera. En outnyttjad möjlighet är att 

ta tillvara den synergi som eventuellt skulle kunna uppnås genom ett utökat sam-

arbete mellan utbildningarna inom ABM-institutionerna vid de svenska universite-

ten. 
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