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Sammanfattning 

Syftet för detta arbete är att undersöka bibliotekets roll i det digitala ABM-samarbete som 

eftersträvas inom kulturpolitiken. Detta görs med hjälp av kodning och innehållsanalys av två 

politiska dokument, SOU 2009:15 Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat – Del 1 samt 

prop. 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål. På så sätt läggs grunden för 

en vidare diskussion kring den kulturpolitiska och den sektoriella synen på det digitala ABM-

samarbetet. Uppsatsen använder sig av kunskapssociologiska teorier såsom Ludwik Fleck’s 

begrepp tankestilar och tankekollektiv samt Susan Leigh Stars boundary objects. 

Dokumenten talar i stor utsträckning för museisektorns syn på bevarandet av vad som ofta 

kallas ”kulturarvet” samt tillgängliggörandet av resurser till gagn för den kulturhistoriska 

forskningen och det livslånga lärandet. Detta förhållande har lagt grunden för mitt intresse 

för bibliotekens roll i det digitala ABM-samarbetet. Dokumentanalyserna visar att 

kulturarvsbegreppet i stor utsträckning präglar synen på A, B, och M (arkiv, bibliotek och 

museer) såväl som på ABM. Kulturarvsbegreppet genomsyrar även den kulturpolitiska synen 

på den digitala ABM-katalogen. Med andra ord går kulturarvsbevarandet hand i hand med 

framtidens digitala teknik. Detta trots att biblioteksverksamheten sällan handlar om 

bevarandet av det materiella kulturarvet utan snarare om att ge förutsättningar att skapa 

kunskap om kultur och historia. De senare årens arbete med att samordna 

kulturinstitutionerna har, av det skäl att museisektorn haft ett underläge när det gäller olika 

former av intern samordning, varit övervägande fokuserat på den digitala samsökningen 

mellan museernas kataloger. Detta har i sin tur lett till att generellt museiinriktade 

verksamhetsmål har fått dominera idén om ett framtida digitalt ABM-samarbete, medan 

generellt biblioteksspecifika verksamhetsmål har hamnat i skugga. Idén om det digitala ABM-

samarbetet kan sägas ha gett upphov till en ny sorts tankestil som återfinns främst inom 

kulturpolitiken men även på vissa håll inom arkiv, bibliotek och museer. 

 

Nyckelord: ABM-samverkan, digitala kataloger, K-samsök, kulturarv, tankestil, 

tankekollektiv, boundary object
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INLEDNING 

Bakgrund och ämnesval 

Denna uppsats är en undersökning av det förhållandevis nya begreppet ABM. ABM 

betecknas ofta som ett samarbete i vid bemärkelse mellan arkiv, bibliotek och museer, men 

kan även vara ett samarbete mellan arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap 

samt museologi. I Sverige inom den akademiska världen togs begreppet först i bruk vid 

Uppsala universitet där Institutionen för ABM uppkom runt 1995.1 Trots att ABM-samverkan 

ofta betraktas som ett nutida fenomen finns historiska exempel på projekt av ABM-karaktär. 

Nationalmuseum i Stockholm föddes i någon mening ur en ABM-tanke men utvecklades 

senare till ett konsthistoriskt museum. Vid planeringen och byggnationen tänkte man sig ett 

centrum för all kunskap och all konst och på fasaden står än idag att läsa latinska 

inskriptioner om att museet visar alla konstens och litteraturens minnesmärken. Böckerna 

flyttades dock redan vid öppnandet av Nationalmuseum under 1860-talet till Kungliga 

biblioteket.2 Trots denna utgång har den ursprungliga idén om nationalmuseum många 

likheter med de digitala ABM-tankar som existerar idag. Nationalmuseum hade, såväl som K-

samsök (samordningsprojekt för svenska museer) och Europeana (digital samsökningstjänst 

för arkiv, bibliotek och museer i Europa), till syfte att skapa ett samlat rum för all känd 

kunskap om världen som existerar utanför institutionernas ramar. Det vill säga litteratur, 

konst, kulturhistoria, etc.  

”I ett äkta ABM-samarbete bör samtliga tre sektorer vara representerade”. 3 Så lyder ett citat 

ur en rapport om ABM-samverkan som framställdes år 2002 av Kungliga biblioteket, 

Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, m.fl. på uppdrag av regeringen. Detta är en viktig 

ståndpunkt att ta fasta på från Kungliga bibliotekets och de andra statliga myndigheternas 

sida. Den indikerar att ett ABM-samarbete måste ske på lika villkor och med lika insats-er 

från samtliga av de tre sektorerna för att vara värt namnet. Några begrepp som åter-

kommer ofta när man talar om ABM är till exempel kulturarv, digitalisering, informations- 

                                                           
1 Aronsson, Inga-Lill, et.al. (2005) ”ABM, utbildningarna och vetenskapen” Om ABM: En antologi om samverkan 
mellan arkiv, bibliotek och museer. Red. Märta Molin & Bengt Wittgren. Härnösand: ABM Resurs. 73. 
2 Nilsson, Sven (2000) ”ABM-institutionerna mellan evigheten och kundnyttan” Kunskapens källor – om 
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Red. Peter Almerud. Stockholm: DIK-förbundet. 63. 
3 Kungliga biblioteket, et.al. (2002) ABM: samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer: en lägesrapport på 
uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet. Red. 
Magdalena Gram. Stockholm: Kungliga biblioteket. 9. 
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och kommunikationsteknik (IKT) och lärande.4 Även om det är vanligt att man inom ett ABM-

samarbete arbetar med exempelvis bevarande av kulturarvsobjekt, utveckling av IKT och 

digitalisering bör man dock vara försiktig med att ”låsa fast” ABM-begreppet vid dessa 

konkreta uppgifter. ABM är ett relativt nytt och fortfarande formbart begrepp som troligtvis 

kan omfatta många olikartade uppgiftsområden. I den ovan nämnda rapporten av Kungliga 

biblioteket m.fl. betonas vikten av att betrakta ABM som ett fristående begrepp vars 

enklaste definition är ett sektorsövergripande samarbete som sådant mellan arkiv, bibliotek 

och museer. Det är i denna definition som min förståelse av begreppet ABM tar sin utgångs-

punkt.  

En urskiljbar inriktning inom ABM-tanken idag är den tekniska framtidsutvecklingen vars mål 

är en gemensam digitalisering och samkatalogisering mellan ABM-institutionerna. Det finns 

spridda visioner om att gemensamma digitala söktjänster för arkiv, bibliotek och museer kan 

komma att utvecklas i framtiden. Hittills har denna utveckling endast skett internt inom de 

enskilda sektorerna, vilket söktjänsterna LIBRIS och Nationell Arkivdatabas (NAD) är 

praktiska exempel på.5 Sedan 2009 pågår ett likvärdigt projekt inom museisektorn som kallas 

”K-samsök” och vars mål är att producera en gemensam söktjänst för museernas digitala 

samlingar. Inför detta projekt publicerades SOU 2009:15 Kraftsamling! – Museisamverkan 

ger resultat. Del 1. Denna utredning utgör ett av de två dokument som analyseras i min upp-

sats. Inför utredningen tillsattes Christina von Arbin (1942-) arkitekt och kulturvårdare samt 

tidigare chef för Statens försvarshistoriska museer, som särskilt ansvarig för utredningen s.k. 

”museikoordinator”. Samordnande myndighet för projektet är Riksantikvarieämbetet. K-

samsök kallas i utredningen för en ”gemensam växel för datafångst ur museernas föremåls-

kataloger”. 6 Detta är vad man har strävat efter att åstadkomma sedan 2010 då söktjänsten 

initierades på webben.  

K-samsök är inte en portal eller webbplats, utan ett system som tar emot sökningar och levererar 

data till olika tillämpningar och webbgränssnitt. På det viset kan materialet bli sökbart genom en 

mångfald av andra portaler, karttjänster och sökmotorer där även aktörer utanför musei- eller kultur-

arvsfältet förmedlar urval av data till sina respektive målgrupper [---] Den kopplar väl till andra mot-

                                                           
4 Kungliga biblioteket, et.al. (2002) 7-8. 
5 LIBRIS är en bibliografisk söktjänst för främst forskningsbiblioteken som drivs av Kungliga biblioteket. NAD 
drivs av Riksarkivet och har både bibliografiskt och digitaliserat material. Se http://www.libris.kb.se och 
http://www.sok.riksarkivet.se/nad. 
6 SOU 2009:15. Kulturdepartementet. Kraftsamling - Museisamverkan Ger Resultat, Del 1. Stockholm: Fritze. 15. 

http://www.libris.kb.se/
http://www.sok.riksarkivet.se/nad
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svarande initiativ inom ABM-området, både internationellt [...] och på nationell nivå i centrala sam-

verkansinitiativ mellan Riksarkivet och Kungl. biblioteket/Statens ljud- och bildarkiv.7 

Bakgrunden till att projektet kommit till är att det har saknats samordning kring kataloger 

och söktjänster inom museisektorn, vilket historiskt sett har varit en starkare tradition hos 

arkiven och biblioteken. Satsningar har därför varit de senaste åren varit mycket 

koncentrerade på museiområdet. Det yttersta syftet med att länka samman institutionernas 

kataloger och skapa gemensamma söktjänster är att på ett användarvänligt sätt öka till-

gängligheten av kulturarvet för allmänheten. K-samsök utger sig även för att vara första 

steget mot ett övergripande digitalt samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. 8 Digitalt 

ABM-samarbete är i denna uppsats min benämning av den sammanlänkning av bibliografiskt 

och i vissa fall digitaliserat material som ämnas resultera i gemensamma söktjänster för de 

tre ABM-sektorerna. SOU 2009:15 innehåller flera formuleringar som ger uttryck för visioner 

kring framtida digitalt samarbete i denna bemärkelse. Hur en sådan typ av tjänst ska komma 

att se ut i praktiken är däremot oklart. Trots att lite har genomförts i praktiken indikerar 

planeringen av projektet K-samsök att ett framtida digitalt ABM-samarbete är en högt 

prioriterad fråga inom kulturpolitiken. 

I utredningen talas det ofta om att bevara och tillgängliggöra ”kulturarvet” till förmån för det 

”livslånga lärandet”. Informationsteknologin beskrivs ofta som ett verktyg för att förverkliga 

de visioner som finns kring ABM-samarbete. Internet och digitala kataloger blir allt viktigare 

för arkiv, bibliotek och museer att nå ut med sitt material till en bred grupp människor. Man 

kan argumentera för att museernas underläge i förhållande till arkiv och bibliotek när det 

gäller samordning av digitala kataloger har lett till att museispecifika verksamhetsmål såsom 

bevarande av kulturarvet har applicerats på ABM-tanken. En fråga som uppstår är huruvida 

kulturarvsbegreppet är direkt överförbart på alla verksamheter inom arkiv- och biblioteks-

sektorn. Ett mål för denna uppsats är att undersöka vilken roll bibliotekssektorn har i arbetet 

att bevara och förvalta det vi kallar för ”kulturarvet”. Utöver ovan nämnda SOU analyseras 

även proposition 1998/99:114 Kulturarv, kulturmiljöer och kulturföremål.9 Denna 

                                                           
7 SOU 2009:15. 38. 
8 SOU 2009:15. 15. 
9 Prop. 1998/99:114. Kulturdepartementet. Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål. Stockholm: Fritze. 
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proposition utgör i min studie ett underlag för den kulturpolitiska definitionen av kulturarvs-

begreppet. Det är det senaste dokumentet som skrevs specifikt om ”kulturarvet” innan 

projektet K-samsök startades. Jag har valt att arbeta med just denna proposition eftersom 

kulturarvsbegreppet visat sig vara en viktig aspekt både kring projektet K-samsök och inom 

den generella debatten kring ABM. Då dokumentet är beslutsgrundande med tydligt fokus 

på kulturarv uppfattar jag det som representativt för kulturpolitikens kulturarvssyn.  

Syfte och frågeställning 

Det huvudsakliga syftet för denna uppsats är att undersöka vilka olika tankesätt (så kallade 

tankestilar) som framträder kring det bevarande och det tillgängliggörande arbetet vid arkiv, 

bibliotek och museer. Jag lägger tonvikt på jämförelsen mellan biblioteken och museerna 

eftersom dessa har åtskilda utgångspunkter när det gäller just bevarandeaspekten. Då 

uppsatsen skrivs utifrån ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv ligger mitt 

intresse främst vid bibliotekens villkor inom digitalt ABM-samarbete, vilket belyses genom 

denna jämförelse mellan museisektorn och bibliotekssektorn. 

Uppsatsen har två huvudfrågeställningar. Den första frågeställningen är: Vilka likheter och 

(framför allt) vilka skillnader går att urskilja mellan arkiven, biblioteken och museernas 

verksamheter när det gäller det bevarande och det tillgängliggörande arbetet? Eftersom 

”kulturarvet” på många håll anses vara den minsta gemensamma nämnaren för arkiv, 

bibliotek och museer uppstår även frågan: På vilka sätt förhåller sig biblioteken och 

museerna till kulturarvsbegreppet i sina verksamheter? 

För att närma mig dessa huvudfrågeställningar ställer jag även följande frågor i samband 

med läsningen av de två kulturpolitiska dokumenten (SOU 2009:15 samt Prop. 1998/99:114): 

Vilka är idéerna och visionerna kring ett framtida ABM-gemensamt samsökningsprojekt? 

Vilken roll tillskrivs biblioteken respektive museerna i det digitala ABM-samarbete som växer 

fram som idé inom kulturpolitiken och inom kulturinstitutionerna idag? På vilka sätt hänger 

kulturarvsidén ihop med visionerna om framtidens digitala samsökningstjänster?  

Tidigare forskning 

Det finns idag få texter om just digitalt ABM-samarbete men desto fler om ABM-samarbete i 

sig. En av de närmsta studierna på ämnet är museologen Bengt Wittgrens doktorsavhandling 

från 2013. Wittgren är även verksamhetsansvarig för ABM Resurs på länsmuseet Murberget i 
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Västernorrland. ABM Resurs är ett program vars syfte är att stärka ABM-samverkan mellan 

institutioner, föreningar och andra aktörer verksamma inom arkiv, bibliotek eller museer. De 

arbetar till exempel med fortbildning, IT, digitalisering, tillgängliggörande och tillväxtfrågor.10 

Bengt Wittgrens avhandling Katalogen – Nyckeln till Museernas Kunskap?: Om 

Dokumentation och Kunskapskultur i Museer ger både ett historiskt perspektiv på idé-

traditionerna bakom katalogisering och ett tekniskt perspektiv på hur standarder för term-

beskrivning och datahantering traditionellt har gått till inom de olika sektorerna. Genom att 

undersöka katalogiseringstraditionerna söker den svar på frågan om varför ABM-samarbete 

är så svårt att åstadkomma i praktiken. Ett ”problem” som kan sägas stå i vägen för det 

digitala ABM-samarbetet är att sektorernas syften med katalogisering generellt skiljer sig åt. 

Inom museisektorn finns historiskt en tradition av att katalogisera för intern forskning och 

hantering av data, medan bibliotek och arkiv oftare har katalogiserat för utomstående 

forskares och allmänhetens bruk. Att de tre sektorerna utvecklat olika standarder för 

katalogisering och indexering har försvårat interoperabiliteten mellan institutionernas 

kataloger. Museisektorn är det tydligaste exemplet på att oenhetlighet råder även internt 

inom sektorerna.11  

År 2000 gav DIK-förbundet ut en antologi om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. 

Ur denna skrift har jag hämtat tre texter vars olika ståndpunkter ger underlag till min 

diskussion. Den första texten är skriven av Peter Almerud och undersöker innehållet i 

respektive sektors verksamhet för att se vad som förenar dem och vad som skiljer dem åt; 

den andra texten, som argumenterar för att kulturarvet utgör ”ABM:s minsta gemensamma 

nämnare”, är skriven av Stefan Bohman (docent i museologi och museichef sedan många år 

tillbaka); och den tredje texten som är skriven av Sven Nilsson diskuterar konflikten mellan 

att bevara för ”evigheten” eller att tillgängliggöra för ”kundnyttan”.12 Dessa texter utgör tre 

(enligt min mening) motsatta inlägg i ABM-debatten. De representerar dels idén om ABM 

som en koalition av tre likvärdiga institutioners idéer, dels idén om institutionernas 

                                                           
10 ABM Resurs är ett samverkansprojekt mellan arkiv, bibliotek och museer i Västernorrland. Inom projektet 

utvecklades även portalen Kulturarv Västernorrland, som innehåller ungefär 200 länkar till kulturhistoriskt 
material inom regionen. Se Murbergets webbplats, http://www.murberget.se/om-museet/verksamheter/abm-
resurs (hämtad 2014-11-08). 
11 Wittgren, Bengt (2013) Katalogen – Nyckeln till Museernas Kunskap?: Om Dokumentation och Kunskapskultur 
i Museer. Diss., Umeå universitet.  
12 DIK-förbundet (2000) Kunskapens källor – om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Red. Peter 
Almerud. Stockholm: DIK-förbundet. 

http://www.murberget.se/om-museet/verksamheter/abm-resurs
http://www.murberget.se/om-museet/verksamheter/abm-resurs
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olikheter, samt dels även idén om ABM som ett enskilt projekt skilt från arkiv, bibliotek och 

museer. Eftersom Almeruds text jämför de tre sektorernas verksamhetsinnehåll är den av 

särskild relevans för min huvudfrågeställning, det vill säga bibliotekens förhållande till den 

kulturarvsidé som hittills har kännetecknat ABM-tanken. 

Även ABM Resurs gav år 2005 ut en antologi om ABM-samarbete. I denna finns ett flertal 

intressanta artiklar som är skrivna i nära relation till en praktisk verklighet inom arkiv, 

bibliotek och museer. Västernorrland har under en tid haft en ledande position i och med 

ABM Resurs och många av författarna har en anknytning till ABM-verksamheten inom 

Västernorrlands län. I antologin finns representanter från bland annat ABM Resurs, 

Länsmuseet i Västernorrland, Länsbiblioteket i Värmland, släktforskar- och 

hembygdsrörelsen i Medelpad och Landsarkivet i Härnösand och Institutionen för ABM vid 

Uppsala universitet. Texten om folkbiblioteken och kulturarvet som är skriven av Roland 

Tiger, länsbibliotekarie i Västernorrland, är av särskilt intresse då den ligger nära min uppsats 

frågeställning.13 

När det gäller tidigare forskning vill jag även nämna magisteruppsatsen ABM: En studie om 

samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer som är skriven inom Biblioteks- och 

informationsvetenskap av studenten Anna-Lena Johansson vid Borås Högskola. Denna 

uppsats ställer främst tre frågor: Vad är utmärkande för ABM-samarbete; vilka är för- och 

nackdelarna med samarbetet; samt hur kan man jämföra de olika institutionernas upp-

fattningar om ABM-samarbete och dess framtid? Däremot nämns det digitala samarbetet 

endast kortfattat.14 Vidare skrev studenten Karin Tångeberg år 2004 en C-uppsats i 

museologi vid Uppsala Universitet som handlar om vad ett ABM-perspektiv innebär för ABM-

institutionerna. Ett utdrag ur denna uppsats finns publicerat i antologin från ABM Resurs 

som nämns ovan. Uppsatsen undersöker vilken kunskapssyn som finns bakom ABM-tanken 

samt vilka informationskompetenser som krävs av användarna inom den internetbaserade 

informationsinfrastrukturen som håller på att utvecklas.15 Hon använder sig bland annat av 

Sven Nilssons och Manuel Castells olika teorier om maktperspektivet på användningen av 

                                                           
13 Molin, Märta & Wittgren, Bengt (red.) 2005. Om ABM: En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och 
museer. Härnösand: ABM Resurs.  
14 Johansson, Anna Lena (2003) ABM: En studie om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. 
Magisteruppsats, Borås Högskola. 
15 Tångeberg, Karin (2004) Arkiv, bibliotek och museer – samarbete på gott och ont. C-uppsats, Uppsala 

universitet.  
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information och kultur. Sven Nilsson är en svensk kulturpolitisk skribent och författare till 

bland annat Kulturens nya vägar och Manuel Castells är en spansk sociolog mest känd för 

boken Nätverkssamhällets framväxt ur trilogin Informations-åldern: ekonomi, samhälle och 

kultur. Maktperspektivet på information är intressant i förhållande till ABM-tanken och de 

samsökningsvisioner som jag undersöker även om det ligger lite utanför min egen uppsats-

rams syfte. Sven Nilsson menar att ett nytt slags klassamhälle kan komma att uppstå till följd 

av samhällets nya krav på informationskompetens. Denna aspekt är relevant att förhålla sig 

till i något avseende när man talar om de digitala samsökningsvisioner som finns inom ABM 

även om den inte hör till huvudsyftet med denna uppsats. 

Teorier 

Min uppsats använder sig av en kombination av olika kunskapssociologiska teorier, bland 

annat Ludwik Flecks begrepp tankestilar och tankekollektiv. Ett tankekollektiv beskrivs som 

ett slutet sammanhang, exempelvis en sektor, institution eller ett forskningsområde, där ett 

gemensamt åsiktssystem, en tankestil, utvecklas. Tankestilar är föränderliga men förändras 

sällan drastiskt. I stället har tankekollektiv ofta en ”tröghetstendens” med fler passiva än 

aktiva tendenser, vilket innebär att det etablerade sättet att uppfatta sig själv (som kollektiv) 

och sin omgivning, sällan utmanas. Fleck skriver följande i boken Uppkomsten och 

utvecklingen av ett vetenskapligt faktum från 1935: 

Tillhörigheten till en gemenskap medför att tankestilen utsätts för en social förstärkning på samma sätt 

som sker i alla sociala bildningar och att den under generationer är underkastad en självständig 

utveckling. Den blir till ett tvång för individerna och bestämmer ”vad som inte kan tänkas på ett annat 

sätt”.16 

Ludwik Fleck var läkare och biolog och gav under 1930-talet upphov till den kunskaps-

teoretiska modellen som senare skulle anammas av Thomas Kuhn i hans teori om paradigm-

skiften. Fleck uppmärksammade förekomsten av en vetenskapshistoria och ifrågasatte de 

positivistiska dragen som länge ansågs prägla både den naturvetenskapliga forskningen.17 Ett 

mer nutida exempel som kan sägas vara en vidareutveckling av Flecks teori är Susan Leigh 

Stars artikel ”Institutional Ecology, `Translations' and Boundary Objects: Amateurs and 

                                                           
16 Fleck, Ludwik. 1997 (1935) Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum – Inledning till läran om 

tankestil och tankekollektiv. Övers. Bengt Liliequist. Stockholm: Brutus Östlings Bokförlag Symposium. 100. 
17 Liliequist, Bengt (1997) Inledning. Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum – Inledning till 
läran om tankestil och tankekollektiv. 9-10. 



8 

Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology, 1907-39” från 1989. Artikeln är 

bland annat en fallstudie av ett naturhistoriskt museum i Berkley som uppstod på initiativ av 

en privat samlare. När det gäller museer har det länge varit vanligt att både s.k. amatörer 

och professionella samarbetar kring uppbyggnaden av samlingarna. Dessa aktörer 

representerar olika sociala världar (social worlds) men har gemensamt att de rör sig kring ett 

och samma objekt, i detta fall den naturhistoriska museisamlingen. Leigh Stars teori bygger 

på begreppen standardization of methods (standardisering av metoder) och boundary 

objects. Leigh Star beskriver strukturer av kommunikation som sker inom olika vetenskapliga 

discipliner eller institutionella miljöer. Inom dessa slutna sammanhang pågår en ständig 

process där en standardisering av metoder formas. Begreppet boundary objects är den 

kunskap som skapas (men även de konkreta objekt som samlas) inom exempelvis ett 

vetenskapligt sammanhang, medan standardisering av metoder är de kommunikations-

strukturer som ligger till grund för skapandet av ny kunskap. Processen standardisering av 

metoder är jämförbar med Flecks begrepp tankestilar då den också avser ”vad som inte kan 

tänkas på ett annat sätt” som tidigare citat av Fleck lyder. Leigh Stars teori betonar däremot 

att det inte nödvändigtvis behöver råda total konsensus inom ett vetenskapligt sammanhang 

utan man kan till och med tänka sig att de olika aktörerna arbetar utifrån olika syften och 

mål. Dessa teoretiska perspektiv är intressanta i denna uppsats sammanhang eftersom den 

undersöker sektorernas olika förhållningssätt till kulturarv och den digitala katalogen.   

Metod och disposition 

Uppsatsen består av fyra avsnitt. Förutom inledningen som beskriver forskningsämnets 

bakgrund, syfte, teori och metod så finns en undersökningsdel som är uppdelad i två 

sektioner (avsnitt två och tre). Materialgenomgången (avsnitt 2) separeras från uppsatsens 

inledning och integreras i stället med själva undersökningen. I avsnitt tre fördjupar jag mig i 

de olika begrepp och företeelser som jag fann i dokumentanalyserna i avsnitt 2. Detta görs 

med hjälp av den tidigare forskningen kring ABM och kulturarv. Uppsatsen avslutas med en 

kort sammanfattning av undersökningen och en avslutande diskussion (avsnitt fyra).  

Min uppsats hämtar sin metodik från textanalys. Förhållningssättet till textanalys är öppet, 

vilket innebär att jag fokuserar på vissa aspekter av textanalys, mestadels den så kallade 

innehållsanalysmodellen. Som Göran Bergström och Kristina Boréus skriver i Textens mening 

och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys innebär innehållsanalys 
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att vissa delar av texten såsom värdeladdade ord och fraser lyfts fram.18 I avsnitt två lyfter 

jag således fram vissa citat samt uppskattar hur frekvent olika begrepp används i texten. För 

att beräkna hur ofta vissa ord förekommer i dokumenten används kodning vilket innebär att 

särskilt värdeladdade ord markeras och infogas i en tabell (en separat tabell för de två 

analyserade dokumenten). På så sätt är det enkelt att jämföra frekvensen av olika begrepp 

både inom ett och samma dokument och i jämförelse mellan båda dokumenten. Den 

kvantitativa aspekten av innehållsanalysen som jag beskriver här är dock inte helt 

dominerande i min undersökning utan den kompletteras även av en djupare diskussion kring 

användningen av olika formuleringar och argumentationer. Syftet med denna metodik är att 

undersöka vad som sägs explicit i texterna vilket utgör underlag för min förståelse av vad 

som menas implicit. 

Begreppsanvändningen som identifieras i de politiska dokumenten blir senare föremål för en 

vidare analys som sker i uppsatsens tredje avsnitt (Kulturarvet – ABM:s minsta gemensamma 

nämnare?). Här tittar jag på vilka nyckelbegrepp som är tydligt kopplade till de olika 

sektorerna. Olika ”röster” från yrkesverksamma inom kultursektorn ställs mot varandra i ett 

försök att urskilja vanligt förekommande tankestilar gällande ABM-frågan. Diskussionen 

anknyter även till begreppsanvändningen i de två politiska dokumenten. Rösterna inom en 

viss tankestil är däremot inte representativa för någon specifik sektor eller ett specifikt 

tankekollektiv utan de används i huvudsak som underlag för en vidare diskussion kring det 

digitala ABM-samarbetet som behandlas i dokumenten. Med anledning av C-uppsatsens 

begränsade omfång går jag inte djupare in i en diskursanalytisk metodik som den beskrivs av 

Bergström och Boréus. För att på ett omfattande sätt urskilja tankekollektiv inom ABM-

sektorerna bör först och främst ett större urval debattörer lyftas fram. Därutöver bör även 

en mer fördjupad diskussion föras kring de idéer som styr inom samtliga tre sektorer. Målet 

för min studie är snarare att föra en diskussion kring den kulturpolitiska synen på ABM 

genom att belysa olika delar av de kulturpolitiska dokument som är representativa för det 

digitala ABM-projektet. Användning av övrig litteratur kring digitalt ABM-samarbete och 

kulturarvsaspekten sker i syfte att belysa den kulturpolitiska argumentationen utifrån olika 

                                                           
18 Bergström, Göran & Boréus, Kristina (2012) Textens Mening och Makt : Metodbok i Samhällsvetenskaplig 
Text- och Diskursanalys. 3. uppl. Lund: Studentlitteratur. 
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tankemässiga vinklar. På så sätt framträder vissa urskiljbara tankestilar som inte nödvändigt-

vis behöver vara antingen kulturpolitiskt eller ABM-sektoriellt anknutna utan som kan åter-

finnas i olika former inom båda dessa sammanhang. 
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DOKUMENTANALYS 

SOU 2009:15 Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat. Del 1 

Denna utredning från 2009 representerar de idéer och visioner som är förbundna med 

projektet K-samsök och i förlängningen ett framtida digitalt ABM-samarbete. Det digitala 

ABM-samarbetet gör sig synligt vid ett flertal tillfällen i denna utredning, exempelvis i 

följande citat: 

Att Riksantikvarieämbetet har tagit på sig en nyckelroll i projektet som långsiktig förvaltare av K-

samsök har varit en avgörande faktor för funktionens stabilitet. Till denna stabilitet bidrar också den 

med Kungl. biblioteket och Riksarkivet gemensamma planeringen för att på sikt åstadkomma samsök-

ningskapacitet inom hela ABM-området (Arkiv, Bibliotek, Museer).19 

Enligt utredningen är projektets uppdrag att hitta tekniska standarder och termbeskrivningar 

som är överförbara mellan museisystemen. Det skrivs en hel del om vinsterna med det 

långsiktiga bevarandet av ”kulturarvet” och projektet Centrum för långsiktigt bevarande 

(LDB-centrum) nämns ofta i det sammanhanget.20 Genom en enkel dokumentsökning 

återfanns ordet ”kulturarv” på drygt femtio ställen i olika ordsammansättningar. Begreppen 

”Kulturarvet”, ”kulturarvsområdet”, ”kulturarvssektorn”, ”kulturarvsinstitutioner” etc. i olika 

former är vanligast förekommande och därefter följer benämningar av projekt och 

organisationer såsom Kulturarvs-IT och Kulturarvsstyrelsen. Det faktum att utredningen intar 

ett museiperspektiv med en museikoordinator och Riksantikvarieämbetet som företrädande 

aktörer, kan eventuellt förklara den frekventa användningen och betoningen av kulturarvs-

begreppet. ”Kulturarvet” representeras i utredningen av tre olika typer av objekt: föremål, 

fotografier och arkivhandlingar. Dessa kan sägas vara vanligast förekommande i musei-

samlingar, medan vissa inte alls förekommer i arkiv- eller bibliotekssamlingar (i bibliotekens 

fall föremål samt till viss del även fotografier och i arkivens fall främst föremål). Böcker 

nämns överhuvudtaget inte som objekt för bevarande i detta sammanhang.  

Utredningen ser vissa positiva utvecklingstendenser. ABM-centrum (se vidare avsnitt 5.2.2) har t.ex. 

med stöd av Access-satsningen under en period 2006–2007 kraftigt kunnat öka utbudet av fort-

bildning med koppling till IT-frågor. [...] På bevarandeområdet finns goda skäl att dra nytta av erfaren-

heter från bl.a. arkiv och bibliotek, såväl inom som utom landet. En viktig utmaning på området är 

                                                           
19 SOU 2009:15. 15. 
20 SOU 2009:15. 43. 
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t.ex. att ta fram tekniska standarder för format, bildupplösning och metadatataggning, anpassa dem 

till museisektorns behov och sprida dem brett så att alla berörda vet vad som gäller. 21 

Syftet med K-samsök och den framtida ABM-samverkan som projektet på sikt hoppas leda 

till är i första hand att bevara kulturarvet. Detta skall ske genom samarbete mellan de så 

kallade kulturarvsinstitutionerna eftersom de innehar det kulturarvsmaterial och de kompe-

tenser som krävs för detta bevarande arbete. Dessa (arkiv, bibliotek och museer) kallas i 

utredningen ofta för ”minnesinstitutionerna” vilket tyder på en genomgående kulturarvssyn 

i projektet. Vidare menar man att samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer ska ske 

särskilt när det gäller fotografier. Fotografi betraktas i utredningen som ett ABM-gemensamt 

medium då fotografier förekommer i samtliga sektorers samlingar.  

Fotografi är ett område som ämnesmässigt delvis sammanfaller med arkivsektorn, men också med ett 

par bibliotek i landet som har stora fotografiska samlingar. [...]Utredningen har dock valt att avgränsa 

sitt intresse till bevarande på svenska museer av fotografiska samlingar [...].22 

Inställningen till samverkan kring fotografier är att museerna kan dra nytta av arkiven och 

bibliotekens kunskaper kring exempelvis tekniska standarder för format och metadata samt 

bildupplösning. Tanken är i praktiken att de tre sektorerna ska fortsätta att ha varsitt system 

med intern samordning, men att dessa tre ska arbeta utifrån sådana tekniska standarder och 

termbeskrivningsregister så att information kan bli överförbart mellan olika system. När och 

hur detta ska ske är oklart i utredningen men den visar att det finns en mer kortsiktig plan 

för vad som behövs göras konkret från museisektorns sida för att uppnå en motsvarande 

intern museisamverkan som finns för arkiven och biblioteken. Förhållandevis lite skrivs om 

det sektorsövergripande samarbete som ABM-begreppet står för, vilket förstås är förväntat 

eftersom ABM inte är det konkreta syftet med K-samsök (utan i första hand 

museisamverkan). Projektets uppdrag är enligt utredningen att utveckla ett system som på 

sikt blir kompatibelt med forskningsbibliotekens och arkivens samsökningssystem LIBRIS och 

NAD. En dokumentsökning på ordet ”ABM” ger drygt femtio träffar, alltså ungefär lika 

många som på ”kulturarv”. De vanligaste ordsammansättningarna som innehåller ABM är 

däremot inte begrepp såsom ABM-institution, ABM-sektor eller ABM-område, etc. utan 

”ABM” nämns främst vid benämningen av olika projekt. Det norska projektet ABM-utvikling 

nämns vid tjugotre tillfällen och det svenska projektet ABM-centrum (2004-2010) vid tolv 

                                                           
21 SOU 2009:15. 76, 84. 
22 SOU 2009:15. 83. 
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tillfällen.23 Att ABM-utvikling nämns många gånger i dokumentet beror dock inte på att det 

omskrivs särskilt mycket i själva brödtexten utan snarare på att det flitigt refererar till olika 

politiska dokument som rör ABM-utvikling. Detta förhållande indikerar ändå på något vis att 

Norge betraktas som en förebild när det gäller arbetet för ABM-samverkan. Även Europeana 

som är en internationell samsökningstjänst för olika europeiska institutioner nämns som 

inflytelserik och viktig i ABM-sammanhang.24 Varje gång Europeana-projektet omnämns i 

brödtexten görs detta i samband med hävdandet av det framtida ABM-samarbetets viktiga 

roll inom kulturpolitiken. 

Vidare ställer det ökande internationella samarbetet, inte minst inom Europeiska Unionen, nya krav 

på nationella ingångar som kan förmedla och processa förfrågningar, kontakter och projekt mellan 

museisektorerna i olika länder. Detta gäller inte bara för IT-området men har aktualiserats bl.a. 

genom det för närvarande intensiva arbetet med ABM-portalen Europeana/European Digital Library 

(EDL) där Kungl. biblioteket är svensk part i samarbetet.25 

ABM-samverkan återkopplas i utredningen främst till teknikens roll att utveckla standarder 

för katalogisering, samverkan till förmån för arbetet med de juridiska frågorna kring 

digitalisering och tillgängliggörande samt framtida gemensamma samsökningskapaciteter 

som en betydelsefull vinst för forskningen. Utvecklingen av universella tekniska standarder 

och termbeskrivningar anses vara en viktig aspekt av samarbetet mellan arkiv, bibliotek och 

museer. För att på sikt kunna sammanlänka resurser från hela ABM-sektorn och på ännu 

längre sikt även med internationella samsökningsinitiativ som Europeana krävs ett ökat sam-

arbete kring dessa aspekter. Detta nämns vid flertalet tillfällen i dokumentet. Man nämner 

till exempel ett projekt på initiativ av Nordiska museet, Vitterhetsakademin och Riksbanken 

där sjutton femåriga postdoktorala tjänster tillsattes vid olika ABM-institutioner.26 Viktiga 

frågor att samverka kring är alltså enligt denna utredning fortbildning, digitalisering och 

forskning. I samband med fortbildning nämns upprepade gånger satsningen Access (2005-

2009) som gav många akademiker arbete med att digitalisera och tillgängliggöra material 

från hela ABM-sektorn.27  

                                                           
23 Kungliga biblioteket. http://www.kb.se/om/Samarbete/ABM-centrum/ (hämtad 2015-01-08. 
24 SOU 2009:15. 38, 43. 
25 SOU 2009:15. 43. 
26 SOU 2009:15. 73. 
27 Statens kulturråd. Access – delutvärdering av sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet. Kulturrådets 
skriftserie. Stockholm: Statens kulturråd. 2007:6.  

http://www.kb.se/om/Samarbete/ABM-centrum/
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Initiativet till K-samsök tyder ändå på att det finns en vision om samsökningstjänster mellan 

olika institutioner som ännu inte fått tydlig praktisk förankring i den kulturpolitiska agendan. 

Att man dessutom påtalar att Sverige har ett ansvar gentemot detta internationella projekt 

att utveckla motsvarande nationella tekniska lösningar betraktar jag som ett starkt argument 

för att ABM, och inte enbart museisamverkan, är viktigt inom K-samsöks agenda. Det tyder 

på att det även finns märkbara kulturpolitiska visioner om ett sektorsövergripande digitalt 

samarbete. En tredje aspekt som är särskilt central i utredningen är samordningens 

betydelse för forskningen och det ”livslånga lärandet”. Vid en dokumentsökning efter ord 

som började på ”forskning” eller ”forska” fick jag över hundra träffar. Forskning och lärande 

sker i många olika sammanhang, exempelvis inom kulturinstitutionerna, på högskolor och 

universitet, i grundskolan och på fritiden, vilket utredningen tar hänsyn till. Däremot 

förtydligas inte vilka de olika forsknings- och lärandemiljöerna är som man anser viktigast att 

utveckla K-samsök eller ABM-överskridande söktjänster för. Enligt utredningen kan man 

dock urskilja en särskild inriktning mot universitetsforskningens mångfacetterade och ofta 

tvärvetenskapliga discipliner. 

I korthet kan konstateras att intresset för, och behovet av, forskning med anknytning till kultur-

området är både omfattande och mångfasetterat. Den forskning som bedrivs är dock splittrad i 

många och små miljöer utan överskådliga inbördes sammanhang. Fältet är lämpat för en typ av tvär-

vetenskapliga forskningsinsatser som är svåra att finansiera inom nuvarande system. Värt att upp-

märksamma är också att universitetsforskningen i relativt liten utsträckning utnyttjar de resurser som 

finns inom museer, arkiv och bibliotek.28 

Innan denna utredning skrev museikoordinatorn Christina von Arbin även en promemoria 

inför 2008 års forskningsproposition (prop. 2008/09:50) som efterfrågade ”forskning uti-

från behov och problem som identifieras inom kulturområdet” samt utveckling av en 

gemensam ”forskningsinfrastruktur” vilket innebär en gemensam katalogisering för 

forskningens behov av museer, arkiv, bibliotek och andra aktörers samlingar.29 När det 

kommer till främjandet av forskningen och utvecklingen av en öppen informations-

infrastruktur görs några internationella utblickar. Liknande insatser har till exempel gjorts 

i Storbritannien i ett initiativ som kallas Strategic Content Alliance (SCA) och som arbetar 

med fortbildning inom upphovsrättsfrågor för att möjliggöra tillgängliggörandet av 

                                                           
28 SOU 2009:15. 69. 
29 SOU 2009:15. 69. 
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digitala resurser till gagn för en så kallad ”common information environment”.30 I 

utredningen nämns tidigare projekt såsom Sesam – öppna museisamlingarna (1995-98), 

Samordningsgruppen för dokumentationsfrågor vid museerna (SAMOREG) och 

Informationssystem i samverkan vid svenska museer (INSAM).31 Samtliga projekt 

arbetade i någon bemärkelse för att ”öppna upp” samlingar för allmänhetens bruk. Även 

1965 års museiutredning, som bidrog med förslag till utveckling av gemensamma tekniska 

standarder för katalogisering och klassifikation inom museisektorn, nämns som ett 

föredöme. 

Frågan om tillgänglighet kan även ses ur ett medborgarperspektiv då man kan hävda att allmänhet 

och forskare bör erbjudas möjlighet att ta del av de samlingar vars bevarande bekostas med offent-

liga medel.32 

Några ytterligare begrepp som nämns vid flera tillfällen i dokumentet är ”medborgarnyttan” 

eller ”medborgarperspektivet”. Museernas resurser ska genom satsningar som K-samsök 

”komma medborgarna till godo” och ”främja medborgarnas tillgång till samlingarna”. Jag kan 

inte hitta någon konkret definition i dokumentet utan av citatet ovan att döma syftar man på 

forskare och allmänhet generellt. Vilka målgrupperna inom kategorin ”allmänhet” är förblir 

oklart. Det finns ingen antydan om huruvida tjänsterna riktar sig mot vuxna eller barn, 

personer inom akademiska yrken eller övriga yrkesgrupper, etc. Det står däremot klart att 

forskningen inom universitet och högskola är ett prioriterat område för K-samsök. Inom 

dessa sammanhang har den ökade tillgängligheten dessutom en omedelbar praktisk nytta, 

speciellt för de forskare och studenter som ägnar sig åt kulturvetenskapliga forsknings-

ämnen. Digitalisering och fortbildning i upphovsrätt är frågor som ofta återkommer. Det 

skrivs även mycket om tillgängliggörande av material för forskare och allmänheten. När det 

gäller kulturarvet handlar det dels om att bevara och dels om att tillgängliggöra. Dessa två 

principer tycks ofta krocka med varandra inom kulturarvspolitiken. Men även om det finns 

svårigheter med att digitalisera känsligt material samt att hantera upphovsrättsfrågor för att 

                                                           
30 SOU 2009:15. 40. 
31 SAMOREG var en arbetsgrupp som tog fram en handbok för digitalisering och registrering av metadata för 
föremål. SAMOREG ersattes under 1990-talet av INSAM som utvecklade en moderniserad version av 
SAMOREG-systemet. INSAM-gruppen utvecklade bland annat termbeskrivningssystemet SWETERM för museer. 
Se http://remus.meta.se/samoreg/rapport.html samt http://remus.meta.se/insam/information/index.html. 
32 SOU 2009:15. 49. 

http://remus.meta.se/samoreg/rapport.html
http://remus.meta.se/insam/information/index.html
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kunna tillgängliggöra dessa digitala resurser, bär utredningen på en optimism kring vad de 

olika ABM-kompetenserna tillsammans kan tillföra när det gäller fortbildning i dessa frågor.  

Prop. 1998/99:114 Kulturarv, kulturmiljöer och kulturföremål 

Denna proposition används som kulturpolitiskt underlag till diskussionen om 

kulturarvets roll i förhållande till det digitala ABM-samarbetet. Eftersom bevarandet av 

”kulturarvet” är en central aspekt av den samsökningsidé som projektet K-samsök står 

för är det av vikt att presentera de politiska idéer som råder kring kulturarvsbegreppet.  

Kulturarvet är både det materiella och det immateriella, det skolat konstnärliga och det folkliga, det 

unika och det vanliga. Det bevaras i institutioner som arkiv, bibliotek och museer och i utvalda kultur-

miljöer, men det finns också runtom oss i vardagslandskapet, i hemmen och på arbetsplatserna.33 

Kulturarvsbegreppet definieras här som något väldigt brett och allomfattande. Kulturarv kan 

ytterst definieras som ”faktorer som vittnar om människans villkor i olika tider och 

civilisationer”. Kulturarvet utgörs alltså av både det materiella och det immateriella, av före-

mål såväl som miljöer. Det återfinns i princip var som helst ”runtom oss” och det bevaras och 

förvaltas gemensamt av ett flertal institutioner och sektorer. Några textrader efter detta 

utdrag kan man läsa att ”kulturarvsinstitutionerna” har ett viktigt uppdrag när det gäller 

”arbetet med att framhäva kulturarvets betydelse för demokratin”. Det är underförstått att 

kulturministern med ”kulturarvsinstitutionerna” avser arkiv, bibliotek och museer eftersom 

hon i citatet ovan nämner just dessa sektorer i samband med kulturarvsbegreppet. 

Kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet är den verksamhet som bedrivs för att främja kultur-

miljöns värden. Det innefattar således såväl vård och levandegörande som nyttjande, d.v.s. sådana 

aktiviteter som syftar till att kulturmiljövärdena tas till vara och integreras i samhällsutvecklingen.34 

Det finns en idé om att ”allt” runtom oss kan vara ett kulturarv och att sektorerna därför 

behöver samarbeta för att förvalta dessa mångfaldiga resurser. I propositionen kallas detta 

synsätt på kulturarvet och kulturarvsförvaltningen för ”ett samlat kulturarvsperspektiv”. För-

valtningen av kulturarvet kallas i propositionen för ”kulturmiljöverksamhet” eller ”kultur-

miljöarbete”. När det gäller detta arbete eller verksamhet talas det främst om förvaltningen 

av kulturmiljöer och kulturminnen. 

                                                           
33 Prop. 1998/99:114. 20. 
34 Prop. 1998/99:114. 21. 
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Kulturmiljöer är områden där det finns historiskt och geografiskt samband betingat av den mänskliga 

påverkan och prägling som utformat eller bidragit till att utforma platsen eller på annat sätt ge den en 

mening.35 

Som antyds i detta citat är kulturmiljöer platsbestämda föremål. De kan alltså inte i 

fysisk bemärkelse förvaltas av biblioteken eller arkiven utan enbart kunskapen om dem. 

Museerna har däremot möjlighet att levandegöra kulturmiljöer på ett annat sätt genom 

att exempelvis återskapa vissa delar inom en museikontext. De förvaltas även på sina ur-

sprungliga geografiska platser av kulturvårdande institutioner eller organisationer. 

Genom att samla, klassificera och namnge kan dessutom ”rena naturformer” bli ansedda 

som del av kulturarvet. 36 I den gemensamma ”kulturmiljöverksamheten” ingår att vårda, 

levandegöra och skapa möjlighet för allmänheten att nyttja kulturarvsresurserna. När 

det gäller levandegörande kan biblioteken och arkiven förmedla litteratur och arkiv-

handlingar som bär på kunskap om exempelvis kulturmiljöer. 

För Riksantikvarieämbetet, länsstyrelserna och länsmuseerna har det breddade perspektivet inne-

burit ökade krav på fördjupning, men också nya möjligheter att se och utveckla sambanden mellan 

det yttre kulturmiljöarbetet och den kulturhistoriska museiverksamheten i övrigt samt en strävan 

efter integration över tidigare sektorsgränser inom kulturområdet [mina kursiveringar].37 

Enligt ovanstående citat återfinns kulturarvet i olika former vid både arkiv, bibliotek och 

museer vilket gör att samtliga institutioner bör omfattas av kulturmiljöarbetet eller 

kulturmiljöverksamheten i någon bemärkelse. Kulturmiljöarbetet är alltså enligt 

propositionen sektorsövergripande. På vilka sätt biblioteken kan vara delaktiga i detta 

arbete ska utredas närmare här nedan.  

Det är sektorns ansvar att sprida de kunskaper och perspektiv som kulturarvet – manifesterat i våra 

kulturmiljöer – möjliggör. Kulturmiljöarbetet syftar till att göra kulturarvet i form av kulturmiljöer och 

kulturminnen tillgängligt för hela befolkningen, för nu levande och kommande generationer. Det 

innebär att kulturarvet i sina väsentliga delar skall fortleva, vara väl dokumenterat, väl tolkat och väl 

presenterat [mina kursiveringar] samt i tillämpliga delar fortsatt brukat på ett sätt som inte bryter ner 

dess väsentliga värden.38 

                                                           
35 Prop. 1998/99:114. 21. 
36 Prop. 1998/99:114. 20. 
37 Prop. 1998/99:114. 20. 
38 Prop. 1998/99:114. 28. 
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Det är här det digitala ABM-samarbetet kommer in som en aspekt i dokumentet. Idén om 

kulturarvet som ”väl dokumenterat” och ”väl presenterat” har mycket att göra med hur 

det samlas och katalogiseras i bibliografiskt och/eller digitaliserat format. Idén om in-

samling, klassificering och tillgängliggörande är aktiviteter som traditionellt varit en 

betydande del av biblioteksverksamheten. Biblioteken eller arkiven nämns däremot inte 

explicit vid något ytterligare tillfälle än i det första citatet under denna rubrik (se fotnot 

33, sida 16). 

Verksamheten skall i god tid uppmärksamma och påtala hoten mot kulturmiljön och den lokala 

miljöns identitet. [...] Ett effektivt försvar av kulturvärden liksom en kvalitetsmässig förnyelse kan inte 

åstadkommas utan djup kunskap om sådana processer och deras historiska betingelser. Forskning 

och kunskapsinhämtning om kulturarvet och dess villkor är därför av grundläggande betydelse.39 

Att forskning och kunskapsinhämtning tas upp som viktiga aspekter bidrar till min förstå-

else av bibliotekens roll i detta kulturmiljöarbete. Det går inte att förstå biblioteks-

verksamheten (eller arkiv- och museiverksamheten för den delen) utifrån enbart ett 

bevarandeperspektiv. Även om bevarandeperspektivet är en del av bibliotekens verk-

samheter kan man säga att den generellt är mer komplex än inom museiverksamheten. 

Den är komplex i det avseendet att det fysiska bevarande av gamla exemplar av böcker 

inte är en lika utbredd skyldighet inom bibliotekssektorn som bevarandet av arkivalier är 

inom museisektorn. Följande citat ur propositionen sammanfattar vad jag uppfattar som 

bibliotekets roll i kulturmiljöverksamheten/kulturarvsverksamheten, fast på ett omvänt 

vis. Kulturarvsverksamheten bygger på bibliotekets, snarare än kulturarvets, förut-

sättningar att skapa levande kunskap om kulturarv och historia. 

Kulturmiljöns förutsättningar att skapa levande kunskap om kultur och historia hos alla måste tas till 

vara. Kulturmiljöverksamhetens uppgift är därför att ge perspektiv på samhällsutvecklingen och 

underlätta förståelsen för miljöns kulturvärden så att de kan engagera oss, leva vidare och på så sätt 

berika våra upplevelser av och vår förankring i den egna miljön, samt sätta oss i stånd att försvara 

kulturmiljöns väsentliga värden mot förfall och förödelse [mina kursiveringar].40

                                                           
39 Prop. 1998/99:114. 29. 
40 Prop. 1998/99:114. 30. 
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KULTURARVET – ABM:S MINSTA GEMENSAMMA NÄMNARE? 

Bevarande och brukarperspektiv 

Stefan Bohman beskriver ”kulturarvsvetenskapen” som ABM-institutionernas ”torso av 

teoribildning”, och menar då att arkiv, bibliotek och museer i grunden arbetar med 

kunskapen om vår historia och samtid. 41 I teorin handlar samtliga verksamheter enligt 

Bohman om hur kulturarvet (i form av böcker, arkivalier eller föremål) identifieras, isoleras 

och symboliseras vid kulturarvsinstitutionerna (arkiv, bibliotek och museer). Identifieringen 

handlar om bestämmandet av ett objekts status som ”kulturarv”. Isoleringen innebär att 

objektet genomgår ett kontextbyte, dvs. att objektet isoleras inom en vissa geografisk, tids-

mässig och användningsmässig kontext. Ett objekt kan lyftas ur sin geografiska omgivning, 

låsas till en speciell tidsrymd (t.ex. genom att klassificeras som 1800-talslitteratur) samt för-

lora sambandet med sin ursprungliga användning/användare. Och symboliseringen är när ett 

objekt omkodas med en samtida betydelse utifrån en samtida värderingsgrund. 42 Den sam-

tida värderingsgrunden är en avgörande faktor för hur både identifieringen, isoleringen och 

symboliseringen av kulturarvsobjekt skiftar genom historien. Det faktum att kulturarvs-

institutionerna alltjämt fortsätter att bevara och tillgängliggöra kulturarvsobjekt i linje med 

denna historiska process menar Bohman är det som håller dem samman. De teoretiska och 

praktiska greppen går hand i hand och kretsar kring begrepp som kulturarv, bevarande och 

historieanvändning. Kulturarvsinstitutionerna har kort sagt en så kallad ”vetenskaplig 

professionalism” som ger dem tolkningsföreträde när det gäller att identifiera kulturarvet. 43 

Identifiering, isolering och symbolisering sker till exempel vid verksamheter som 

klassificering, katalogisering, hylluppställning och utställningsarrangering. 

Inom museiverksamhet finns däremot generellt en tydligare tradition av kontextbyte än 

inom både arkiv- och biblioteksverksamhet. Värt att uppmärksamma är att museiobjektet 

även kan få en annorlunda symbolik när det förflyttas mellan olika utställningsarrangemang. 

Detta blir särskilt tydligt vid konstmuseet där mötet mellan olika verk kan bidra till nya sym-

bolspråk. Men även historiska museiutställningar kan berätta olika historier med hjälp av 

                                                           
41 Bohman, Stefan (2000) ”Kulturarv – ABM:s minsta gemensamma nämnare!” Kunskapens källor – om 
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Red. Peter Almerud. Stockholm: DIK-förbundet. 42. 
42 Bohman, Stefan (2000) 37-38. 
43 Bohman, Stefan (2000) 42. 
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utställningsarrangemangets uppbyggnad. Samma rumsliga premisser gäller däremot inte för 

böcker och andra medier på ett bibliotek eller i ett arkiv. Visst kan böcker eller arkivalier få 

en särskild signifikans beroende på vilket bibliotek eller arkiv de förvaras vid eller enligt vilket 

system de ordnas. Hylluppställningen har en betydelse för det symbolinnehåll en bok till-

skrivs inom en bibliotekskontext men boken i sig ändrar aldrig funktion exempelvis från 

”vardagsobjekt” till ”biblioteksbok” på samma sätt som ett föremål ”omvandlas” vid förflytt-

ningen från en autentisk kulturmiljö till en museikontext. En annan skillnad mellan 

biblioteksboken och museiobjektet är att med hjälp av katalogsökning (i databaser eller 

kortkataloger) spelar bokens ämnesspecifika placering inte alltid så stor roll för biblioteks-

besökarens upplevelser av boken medan museiobjektet alltid är beroende av utställnings-

kontexten vilken i sin tur spelar en stor roll för betraktarens upplevelser av verket. Som 

biblioteksbesökare reflekterar vi inte alltid över bokens placering i biblioteket eftersom 

placeringen ofta utgörs av en bokstavs- eller siffersammansättning. Som museibesökare 

utgår vi alltid ifrån att museiobjekten visas i en utställning (med undantag för permanenta 

utställningar där grupperingen av verk ibland inte motiveras). 

Att hävda att kulturarvet utgör den minsta gemensamma nämnaren för arkiv, bibliotek och 

museer är en vågad ståndpunkt då det går att urskilja specifika uppdrag och funktioner som i 

grunden skiljer verksamheterna åt. Det är därför intressant att jämföra de olika sektorernas 

respektive kärnverksamheter. Detta är förstås en svår uppgift eftersom det förekommer va-

riationer även inom en och samma sektor. Däremot kan man dra vissa slutsatser om det 

generella ansvaret för (det tvetydiga begreppet) ”kulturarvet” inom respektive sektor. Peter 

Almerud pekar på några särskilt intressanta punkter där arkiv, bibliotek och museer skiljer sig 

åt. Exempelvis arbetar inte alla med tolkning eller levandegörande av samlingar såsom 

museerna gör.44 Museerna arbetar aktivt med tolkning av samlingarna genom utställnings-

verksamhet, medan arkiven och folkbiblioteken inte gör det i samma utsträckning, även om 

de ibland anordnar externa utställningar för att belysa särskilda författare eller andra 

personer som omfattas av samlingarna. Biblioteken levandegör ofta sitt material i form av 

pedagogiska aktiviteter såsom boksamtal med inslag av till exempel teater eller lek. På 

samma sätt arbetar även museerna med pedagogiska aktiviteter som knyter an till 

                                                           
44 Almerud, Peter (2000) ”ABM eller A, B och M? – Låt innehållet avgöra” Kunskapens källor – om samarbete 
mellan arkiv, bibliotek och museer. Red. Peter Almerud. Stockholm: DIK-förbundet. 14. 
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utställningarna, exempelvis i form av skaparverksamheter för barn. Det finns kort sagt 

många beröringspunkter mellan verksamheterna men huvudfokus och syfte skiljer sig allt-

jämt åt. Bohmans text är ett exempel på en tankestil som utgår ifrån att institutionerna 

tänker och arbetar lika kring ett slags boundary object som är ”kulturarvet”. På så sätt flyttar 

denna tankestil fokus från institutionerna för att isolera och applicera en särskild ABM-tanke 

på institutionerna. Denna tankestil liknar den inom SOU 2009:15 eftersom båda 

argumenterar för kulturarvets betydelse för ABM-samarbetet. Den enklaste förklaringen till 

detta förhållande är att både SOU 2009:15 och Bohmans text utgår från en museikontext. 

Enligt prop. 1998/99:114 är kulturmiljöarbete eller kulturmiljöverksamhet sektorernas 

arbete med att göra kulturarvet (i form av kulturmiljöer och kulturminnen) ”tillgängligt för 

hela befolkningen” samt att verka för att värdet av dessa utvalda kulturmiljöer och kultur-

minnen ska ”fortleva, vara väl dokumenterade, väl tolkade och väl presenterade”. Kultur-

arvet ska alltså inte enbart bevaras utan även ”integreras i samhällsutvecklingen” och detta 

arbete har arkiven, biblioteken och museerna gemensamt ansvar för.45 Jag väljer att tolka 

kulturarvsarbete som det fysiska bevarandet av kulturarvet. Kulturmiljöverksamhet i sin tur 

är den verksamhet som bidrar med att skapa kunskap om detta kulturarv. Den senare upp-

giften är inte enbart intressant för museer utan kan lika väl vara del av arkivens och 

bibliotekens verksamheter. Man kan till och med säga att denna kulturmiljöverksamhet, som 

även skulle kunna kallas ”kulturarvsverksamhet” eftersom kulturmiljöer inordnas under 

kulturarvsbegreppet, är en viktig kärna i biblioteksverksamheten. Den är även att betraktas 

som generellt viktigare än bevarandet av kulturarvet i fysisk bemärkelse. Men kan man då 

alls säga att biblioteken arbetar med kulturarv? 

Inom bibliotekssektorn och framför allt folkbiblioteken har man, enligt min erfarenhet, svårt att fullt 

ut relatera kulturarvsbegreppet till den egna institutionen, dess samlingar och dess verksamhet. 

Orsaken till detta är i första hand att man identifierar andra aspekter av den egna verksamheten som 

sin huvudinriktning. Kulturarvsbegreppets oklara definition och relevans för verksamheten inverkar 

säkert också.46  

Både ja och nej. Biblioteken arbetar egentligen inte med det fysiska bevarandet av historisk 

litteratur. Kort sagt arbetar de inte med böcker som fysiska objekt i direkt bemärkelse utan 

                                                           
45 Prop. 1998/99:114. 21. 
46 Tiger, Roland (2005) ”Folkbiblioteken och kulturarvet”. Om ABM: en antologi om samverkan mellan arkiv, 
bibliotek och museer. Red. Märta Molin och Bengt Wittgren. Härnösand: ABM Resurs. 140. 
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enbart med böckernas innehåll. Bibliotekens tre övergripande uppgifter är enligt Roland 

Tiger utbildning och lärande, information och upplysning samt kulturell verksamhet. Det är 

förstås Kungliga bibliotekets roll att spara alla så kallade pliktexemplar, det vill säga alla 

böcker och övriga tryck som produceras i Sverige, men detta arbete är begränsat till Kungliga 

bibliotekets samt depåbibliotekens lokaler. Alla bibliotek arbetar med en sorts kulturarvs-

verksamhet vilken i propositionen representerar arbetet för att ”kulturarvet i sina väsentliga 

delar skall fortleva, vara väl dokumenterat, väl tolkat och väl presenterat”. Detta är i stort 

sett samma sak som att ”identifiera, isolera och symbolisera”, eller att ”samla, vårda och för-

medla”.  När det gäller biblioteken utgör generellt arbetet med att samla (dokumentera) och 

förmedla (presentera) största delen av verksamheten. 

 Katalogens betydelse för brukarperspektivet 

I den SOU som tidigare analyserats finns en tydlig betoning av vad som inom ABM-sektorn 

ofta kallas brukarperspektivet, även om begreppet inte används uttryckligen i utredningen. 

Det talas däremot åtskilliga gånger om katalogernas betydelse för tillgängliggörandet av 

kulturarvet samt om demokratiaspekten av detta. Det finns således en stark tilltro till den 

universella (dvs. sektorsövergripande) digitala katalogen när det gäller bevarandet av 

kulturarvet men även folkbildningen. De digitala katalogerna existerar inte enbart vid 

institutionerna eller i människors vardagsliv utan snarare i ”mellanrummet” mellan dessa 

sammanhang – mellan individ och institution. Kulturen är i någon mening beroende av detta 

förhållande. Detta är en tankestil som i flera avseenden återfinns i utredningen, inte minst 

då man talar om ”medborgarnyttan” och ”medborgarperspektivet”. Som tidigare har nämnts 

menar utredningen att frågan om tillgänglighet även kan ses ur ett medborgarperspektiv 

eftersom ”man kan hävda att allmänhet och forskare bör erbjudas möjlighet att ta del av de 

samlingar vars bevarande bekostas med offentliga medel”.47 

Men detta medborgarperspektiv har två olika sidor; Å ena sidan framställs kunskapen om 

”kulturarvet” som en sorts plikt eftersom bevarandet för framtida generationer är viktigt; Å 

andra sidan betraktas kunskapen om vad som klassificeras som kulturarv som en 

demokratisk rättighet då detta anses bidra till det livslånga lärandet. Tom Sahlén, arkivchef i 

Sundsvalls kommun med ansvar för Medelpads arkiv och projektet Sundsvallsminnen.se, 

                                                           
47 SOU 2009:15. 49. 
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sammanfattar det kulturpolitiska perspektivet som ”Arkiv, Bibliotek och Museer i 

Utveckling”. Han menar alltså att det finns en tonvikt på utvecklingen av institutionen och 

bevarandet snarare än brukarens plats i institutionen. Men när det gäller 

kulturarvsinstitutionerna finns det inte enbart ett utvecklingsperspektiv utan både ett 

samhällsperspektiv och ett sektorsperspektiv.48 

När vi talar om kultur är det många som menar institutioner. Man refererar till de hus som ger oss 

omedelbar service som medborgare. Huset där vi lånar en bok, huset där vi ser en utställning eller 

föreställning, huset där arkivhandlingarna är bevarade. Vi tänker alltför sällan på att husen hänger 

samman med omgivningen. I mellanrummet mellan alla husen utspelar sig det liv som är förutsätt-

ningen för verksamheten i husen. I mellanrummet utspelar sig det liv som beskrivs i böcker, filmer 

och teaterpjäser. I mellanrummet finns den värld som dokumenteras genom museer och arkiv. I 

mellanrummet finns de människor som skall nyttja våra kulturinstitutioner. Vad kan då vara 

naturligare än att utveckla sambandet mellan hus, verksamheter, aktörer och publik. Vad kan vara 

naturligare än att göra mellanrummet till det naturliga rummet för utvecklingen av kulturen och 

institutionerna.49 

När vi talar om ABM idag menar vi ofta de digitala kataloger som existerar vid sidan om 

kulturinstitutionerna. Eftersom institutionerna representerar olika traditioner och arbets-

uppgifter blir det ofta svårt att tänka sig ett genomgående fysiskt ABM-samarbete. Däremot 

har det digitala samarbetet fått en ökad relevans i en tid då antalet filialer minskar och de 

fysiska avstånden mellan människor och kulturinstitutioner därför växer. Detta ”mellanrum” 

representerar allt vi människor gör utanför institutionella sammanhang. En stor del av detta 

mellanrum utgörs idag av virtuella informationsmiljöer.  

I mellanrummet är vi alla verksamma på kulturområdet, som enskilda personer, i studiecirklar, i före-

tag och inte minst i skolor och högskolor. Vi skapar kultur och vi konsumerar kultur. Oberoende av 

hur vi definierar kultur är vi alla delaktiga spelet i om kulturen. I mellanrummet lever vi och skapar 

förutsättningarna för vad som händer på institutionerna.50 

Avstånden till institutionerna beskrivs ofta som ett historiskt fenomen. Man menar att 

avstånden generellt upplevdes som större förr av de människor som levde på landsbygden 

till skillnad från idag då människor i större utsträckning har tillgång till digitaliserat material 

                                                           
48 Sahlén, Tom (2005) ”ABM – Utveckling”. Om ABM: En antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och 
museer. Red. Märta Molin & Bengt Wittgren. Härnösand: ABM Resurs. 50. 
49 Olsson, Tomas (2005) ”Vad händer i mellanrummet?” Om ABM: En antologi om samverkan mellan arkiv, 
bibliotek och museer. Red. Märta Molin & Bengt Wittgren. Härnösand: ABM Resurs. 36. 
50 Olsson, Tomas (2005)  
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och bibliografiska kataloger på internet.51 Detta påstående är till viss del riktigt men en 

problematisering krävs likväl av de digitala katalogtjänsternas betydelse för människors del-

aktighet i kulturlivet. Vilka aspekter av kunskaps- och kulturinstitutionerna är det egentligen 

som har betydelse för människors delaktighet i samhälls- och kulturlivet? Här kan man fråga 

sig vilken roll de digitala katalogerna egentligen har.  

Manuel Castells beskriver de nya digitala kommunikationsformerna som ”den verkliga 

virtualitetens kultur” vilken omfattar alla möjliga medier, budskap, uttryck, etc. från olika 

tider och olika platser. Han menar att internet innebär både en medverkan från den stora 

vetenskapsvärlden och en motkulturell uppfinningsrikedom.52 Katalogen har idag som syfte 

att integrera institutionen med vardagslivet och i vissa avseenden att öppna upp ett 

medskapande rum för människor. Men som tidigare diskuterats involverar katalogerna både 

ett samhällsperspektiv och ett sektorsperspektiv vilket innebär att deras mål inte enbart är 

att tillgodose medborgarperspektivet. Dessutom kan nämnas att institutionernas kataloger 

sällan har en interaktiv funktion utan att interaktiviteten för det mesta sker inom 

institutionernas fysiska miljöer, dvs. inom programverksamheterna på arkiv, bibliotek och 

museer. Däremot inte sagt att en fri tillgång till information om institutionernas samlingar, 

och kanske även möjligheten att genom samsökning se sambandet mellan de samlade 

objekten, har en demokratisk betydelse. Men är detta allt för forskningen och det livslånga 

lärandet? 

Ibland tappar debatten bort självklarheterna. Demokratins kris har varit ett diskussionstema i 

åtskilliga år, men alldeles för sällan ställs de två grundläggande frågorna: Vad har vi att säga? Var ska 

vi säga det? Om medborgarna ska kunna delta, så måste deltagandet ha ett innehåll och en arena.53 

Gunnar Wetterberg, historiker och numera samhällspolitisk chef på SACO, argumenterar för 

vikten av att institutionernas samlingar i stor utsträckning tillgängliggörs digitalt. Han menar 

att sökkunskaperna är särskilt viktiga i en tid då skolelever allt mer löser sina uppgifter med 

hjälp av nätet. Det livslånga lärandet (det vill säga det självständiga sökandet efter kunskap) 

är därför enligt Wetterberg på ett sätt beroende av ”En ABM-institution i varje hem”.54 Det 

                                                           
51 Tidström, Roland (2005) ”Öar når folket med ny teknik”. Om ABM: En antologi om samverkan mellan arkiv, 
bibliotek och museer. Red. Märta Molin & Bengt Wittgren. Härnösand: ABM Resurs. 30. 
52 Castells, Manuel (1999) Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur: Nätverkssamhällets framväxt. 
Övers. Gunnar Sandin. Göteborg: Daidalos. 351. 
53 Wetterberg, Gunnar (2000) ”De bortglömda institutionerna – demokratin och det långa lärandet” Kunskapens 
källor – om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer. Red. Peter Almerud. Stockholm: DIK-förbundet. 9. 
54 Wetterberg, Gunnar (2000) 10-11. 
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är just denna roll man kan säga att katalogen har idag i relationen mellan institution och 

individ.
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SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

Målet för detta arbete har varit att med hjälp av kodning analysera innehållet i dokumenten 

och på så sätt lägga grunden för en vidare diskussion kring den kulturpolitiska synen på det 

digitala ABM-samsökningsprojektet. Dokumenten talar i stor utsträckning för museernas syn 

på bevarandet av kulturavet samt tillgängliggörande av resurser till gagn för forskningen och 

det livslånga lärandet. Detta förhållande har lagt grunden för mitt intresse för bibliotekens 

roll i det digitala ABM-samarbetet. Dokumentanalyserna visar att kulturarvsbegreppet i stor 

utsträckning präglar synen på A, B, och M (arkiv, bibliotek och museer) såväl som på ABM. 

Inom kulturpolitiken och museisektorn finns föreställningen om kulturarvet som ett slags 

boundary object som genomsyrar hela ABM-sektorn. Enligt de två dokument som analyseras 

i denna uppsats går kulturarvsbevarandet hand i hand med framtidens digitala teknik. Detta 

trots att biblioteksverksamheten sällan handlar om bevarandet av det materiella kulturarvet 

utan snarare om att ge förutsättningar att skapa kunskap om kultur och historia. De senare 

årens arbete med att samordna kulturinstitutionerna har, av det skäl att museisektorn haft 

ett underläge när det gäller olika former av intern samordning, varit övervägande fokuserat 

på den digitala samsökningen mellan museernas kataloger. Detta har i sin tur lett till att 

generellt museiinriktade verksamhetsmål har fått dominera idén om ett framtida digitalt 

ABM-samarbete, medan generellt biblioteksspecifika verksamhetsmål har hamnat i skugga. 

I denna uppsats har jag argumenterat för att den digitala katalogen har en speciell roll i 

relationen mellan individ och institution. Detta gäller både arkiv, bibliotek och museer. 

Katalogen har både en bevarande och en tillgängliggörande funktion. Tillgängliggörandet av 

kulturarvet i fysisk bemärkelse sammanfattar däremot inte hela det tillgängliggörande 

arbetet utan det är mer komplext än så, vilket jag argumenterat för med hjälp av Peter 

Almeruds text om bibliotekens, arkivens och museernas olikartade verksamhetsinriktningar. 

Det räcker inte med att, som uttrycks i propositionen om förvaltningen av kulturarv och 

kulturmiljöer, tillgodose ”kulturmiljöns förutsättningar att skapa levande kunskap om kultur 

och historia hos alla måste tas till vara”.55 Förståelsen för kulturarvets värden försvaras i 

huvudsak inte enbart genom att bevara det i fysisk bemärkelse; inte heller enbart genom att 

det tillgängliggörs i digitaliserat format och/eller bibliografiska söktjänster. Synen på kultur-

                                                           
55 Prop. 1998/99:144. 30. 
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arvet i prop. 1998/99:114 Kulturarv – kulturmiljöer och kulturföremål är att förvaltningen är 

som sagt att det fysiska bevarandet av föremål och miljöer bidrar till representationen av 

kulturarv från olika tider, platser och kulturer. Detta är till viss del sant även om betydelse-

fulla aspekter av att ”skapa kunskap” om olika kulturarv utelämnas i propositionen. 

Kulturinstitutionernas uppgift att ”skapa kunskap” om kulturarven begränsas naturligtvis 

inte till det fysiska bevarandet av kulturföremål och kulturmiljöer utan det krävs ett mer 

intellektuellt arbete inom institutionernas programverksamhet för att uppnå detta mål. I 

propositionen finns trots detta ingen redogörelse för hur denna mer intellektuellt beskaffade 

verksamhet skall se ut. Representationen av kulturarven beskrivs således enbart i termer av 

fysiskt bevarande, att kulturmiljöer och kulturföremål ska finnas tillgängliga för folk att ta del 

av i fysisk såväl som digitaliserad form. 

Det har visat sig vara svårt – men inte desto mindre viktigt – att föra en diskussion kring de 

aspekter av kulturpolitiken som utelämnats i dokumenten. Bibliotekens roll och villkor är en 

sådan aspekt. Inom bibliotekssektorn (framförallt inom folkbibliotekssektorn) råder en 

generell tankestil som präglas av främst ett förmedlings- bildnings- och demokratiperspektiv. 

Bevarande- och kulturarvsperspektivet är, enligt Almeruds undersökning av sektorernas 

verksamhetsinnehåll, generellt underordnade inom bibliotekssektorn. Museisektorn 

däremot, vilken i mångt och mycket representerat det jämförande objektet till biblioteks-

sektorn i denna uppsats, har bevarande- och kulturarvsperspektivet som högsta prioritet. 

Men detta är inte en komplett beskrivning av museisektorn utan den innefattar, enligt 

Almerud, faktiskt även alla bibliotekens perspektiv. 56  Detta innebär att museerna även 

arbetar utifrån ett förmedlings- bildnings och demokratiperspektiv. På så sätt förefaller 

museisektorn som mer mångfasetterad än bibliotekssektorn. Dock visar debatten kring ABM 

som tidigare förts av representanter från museisektorn att kulturarvsbegreppet har en 

huvudsaklig funktion inom museiverksamheten. Denna tankestil är, som jag tidigare 

argumenterat för, vanligt förekommande inom museisektorn vilket inte minst manifesteras i 

Stefan Bohmans text och SOU 2009:15 Kraftsamling! Museisamverkan ger resultat. Del 1. 

De digitala katalogtjänsterna är i grunden skapade för att tillgängliggöra material enligt 

förmedlings- bildnings- och demokratiperspektivet (i annat fall hade de utgjorts av slutna, 

interna system). Tillgängliggörande är en alternativ term för dessa tre perspektiv. Eftersom 

                                                           
56 Almerud, Peter. (2000) 19-20. 
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ABM-sektorerna hittills haft olika traditioner av att arbeta med tillgängliggörande är det 

rimligt att tro att det digitala ABM-samarbetet nu används som ett verktyg för att föra 

samman tre olika tankekollektiv (arkiv, bibliotek och museer). Man kan alltså säga att målet 

med digitalt ABM-samarbete är att skapa en sektorsövergripande tankestil kring bevarande 

och tillgängliggörande. Det finns flera exempel på debattörer som hävdar att den digitala 

katalogen blivit en mäktig symbol för det livslånga lärandet och i förlängningen för 

demokratin. Idén om sömlösa och enade ABM-institutioner är i grunden lika med drömmen 

om digital samordning; kanske mer än drömmen om verksamhetsbetonad samverkan i form 

av exempelvis kulturella aktiviteter. Trots detta arbetar de flesta regioner i Sverige som 

anammat ABM-tanken för det mesta med pedagogisk verksamhet och kulturella aktiviteter 

som ledord. Detta gör sig tydligt i de två antologierna om ABM som tidigare nämnts. Projekt 

såsom ABM Resurs involverar som sagt gemensamma bilddatabaser men de har även ett 

pedagogiskt syfte. Att många ABM-projekt idag också har någon form av digital ABM-

plattform såsom en gemensam bilddatabas eller bibliografisk samsökningskatalog tyder på 

att tekniken spelar en viktig roll i ABM-samverkan. Idén om den digitala ABM-katalogens 

betydelse för tillgängliggörande av arkivens, bibliotekens och museernas respektive 

samlingar är den tredje och sista tankestil som jag tar upp i detta arbete. Teknik och 

pedagogik ska komplettera varandra i målet att uppnå ett omfattande livslångt lärande och 

en kulturhistorisk forskning rik på en mångfald av kunskaper. Förutom bibliotekens och 

museernas respektive syn på bevarande och tillgängliggörande så framträder alltså denna 

ytterligare tankestil. De senaste decenniernas utveckling av ABM-tanken kan sägas ha gett 

upphov till en ny sektorsövergripande tankestil som i viss mån anammats av delar av 

samtliga ABM-sektorer, men som inom kulturpolitiken har en övervägande central roll. 

Utvecklingen av denna tankestil har även gått hand i hand med idén om kulturarvet som en 

gemensam nämnare. Kulturarvsbegreppet representerar således ett sorts boundary object 

runt vilket idén om den digitala ABM-katalogen kretsar. Detta torde vara en av 

förklaringarna till att man sällan talar om bibliotekets roll i det digitala ABM-samarbetet i de 

kulturpolitiska dokumenten som analyserats i denna uppsats. 
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