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1 Inledning  

Då jag för några år sedan arbetade på Aguélimuseet i Sala deltog museet i det 
riksomfattande projektet Sverige och den islamiska världen – ett svenskt 
kulturarv. Det var ett projekt i vilket ett trettiotal museer, arkiv och bibliotek 
samarbetade för att genom olika slag av utställningar och föreläsningar visa det 
rika kulturarv som berättar om de svenska kontakterna med den islamiska 
världen, om vilka kunskaper vi haft under tidigare århundraden och hur vi i 
vårt land sett på den islamiska kulturen.1 Detta ABM-samarbete, det vill säga 
ett samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, fick stor uppmärksamhet och 
det var ett projekt som synliggjorde och visade viktig kunskap och lyfte fram 
en del av vårt kulturarv. 

Begreppet kulturarv ger möjligen i första hand associationer till den 
verksamhet som bedrivs runt om i landet på våra museer och i våra arkiv. 
Kulturarvssamlingar på forskningsbibliotek som Kungliga Biblioteket och 
Carolina Rediviva är kanske något som många känner till. Men också 
folkbiblioteken är bärare av vårt gemensamma kulturarv och det är vad som 
kommer att avhandlas i denna uppsats.  

Biblioteken, arkiven och museerna har en gemensam samhällsfunktion i 
det att de alla ska samla, vårda och förmedla källorna till vår historia, det som 
vi kallar vårt kulturarv. Detta kulturarv utgörs av allt från föremål och 
arkivalier till böcker. Mellan arkiv, museer och bibliotek finns viktiga 
skillnader, men också den likhet att samtliga dessa tre utgör en gemensam 
grund för kunskap om vår historia och vår samtid.2 Folkbiblioteken är en av 
grundstenarna i vårt svenska kulturliv och de mest välbesökta kultur-
institutionerna3. Därför känns det angeläget att fokusera på och att lyfta fram 
folkbiblioteken som kulturarvsbärare. 

                                                 
1 Till projektet producerades ett omfångsrikt verk med titeln: Sverige och den islamiska världen: Ett 
svenskt kulturarv, redaktion: Karin Ådahl, Suzanne Unge Sörling; Viveca Wessel, redaktör (Stockholm 
2002). 
2 Bohman, Stefan, ”Kulturarv – ABM:s minsta gemensamma nämnare!”, Kunskapens källor – om 
samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, red. Peter Almerud (Nacka 2000), s. 31. 
3 Kulturpolitik i praktiken, en översikt från statens Kulturråd (Stockholm 1989), s. 49. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Forskningen om kulturarv och historiebruk är ett växande akademiskt fält.4 I 
den forskning som bedrivs finns det, med undantag för några uppsatser i 
Biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar äldre boksamlingar på 
folkbibliotek, emellertid inte något skrivet om folkbiblioteken. Skall det tolkas 
som att man inte anser att folkbiblioteken har ett kulturarv att förvalta? Att 
folkbiblioteken inte anses vara kulturarvsinstitutioner på samma sätt som 
övriga institutioner inom ABM-området dvs. som museerna, arkiven och 
forskningsbiblioteken5? Vad tänker och tycker de professionella yrkesutövarna, 
bibliotekarierna, ute på folkbiblioteken om detta? Tycker de att folkbiblioteken 
har ett kulturarv att förmedla och/eller visa, vårda, bevara och förvalta eller 
anser man att folkbiblioteken främst har andra uppdrag? 

Syftet med detta arbete är att lyfta fram folkbiblioteken som bärare av 
kulturarv och att undersöka hur man ser på folkbiblioteken som kulturarvs-
institutioner. Mitt intresse fokuserar på hur folkbiblioteken ser på sin egen 
verksamhet avseende dessa frågor men det kommer också att behandlas hur 
man från andra håll, i synnerhet kulturpolitiskt ser på folkbiblioteken i 
förhållande till kulturarven. 

1.2 Disposition 
Efter det ovan inledande avsnittet samt avsnittet med syfte och frågeställningar 
kommer närmast ett stycke som redogör för tidigare forskning om kulturarv, 
däribland uppsatser i Biblioteks- och Informationsvetenskap som på ett eller 
annat sätt behandlar kulturarv. Därefter presenteras teoretiska utgångspunkter 
för uppsatsen, metoder och avgränsningar och ett avsnitt som behandlar för 
arbetet centrala begrepp. Ett avsnitt om folkbibliotekens historia samt ett 
avsnitt som berör bland annat kulturpolitik innefattas också i det första kapitlet. 

I kapitel två beskrivs den undersökning som har genomförts, nämligen en 
enkätundersökning som gått ut till folkbibliotek i hela landet. Frågorna som 
ställdes berör folkbibliotekens syn på sig själva som kulturarvsinstitutioner 
bland annat i förhållande till andra kulturarvsinstitutioner inom ABM-området. 
I kapitlet redogörs för det material som erhållits genom enkätundersökningen, 

                                                 
4 ”Förord”, Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, red. Peter 
Aronsson & Magdalena Hillström (Norrköping 2005), s. 7. 
5 Bokstavskombinationen ABM står för arkiv, bibliotek och museer. 
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bland annat presenteras några kulturarvsprojekt som pågår på folkbibliotek 
runt om i landet.  

Det tredje kapitlet består av analys och diskussion av det material som 
presenterats i kapitel två. Arbetet avslutas med en sammanfattning. Allra sist 
återfinns en käll- och litteraturförteckning samt bilagor. 

1.3 Tidigare forskning 
Någon tidigare forskning avseende kulturarv och folkbibliotek ur mitt aktuella 
perspektiv har jag inte hittat.  

I augusti 2004 arrangerade Tema Kultur och Samhälle, Tema Q, vid 
Linköpings universitet en nationell konferens under rubriken Kulturarvens 
dynamik: Det institutionaliserade kulturarvens förändringar. Så kallade papers 
presenterade vid konferensen finns omskrivna till antologiartiklar i Tema 
Kultur och Samhälles skriftserie 2005:2, med samma namn som konferensen. I 
antologin, under redaktion av Peter Aronsson och Magdalena Hillström finns 
ett trettiotal artiklar där artikelförfattarna utifrån olika perspektiv behandlar 
kulturarv och kulturarvsbegreppet. Antologin har varit en viktig källa i mitt 
arbete. Två tidigare antologier i ämnet är Kulturarvets natur från 19986 samt 
Modernisering och kulturarv från 19937. Inte i någon av de uppräknade 
antologierna finns emellertid texter som behandlar kulturarv och folkbibliotek. 

Några uppsatser i Biblioteks- och informationsvetenskap som behandlar 
kulturarv ur olika aspekter är Nicholas Haldosens uppsats Att bevara en 
konstart – om teater i kulturarvsperspektiv, från 2001, där Haldosen analyserat 
teatermemorabilia samt undersökt hur de svenska teatrarna arbetat med 
bevarandet av desamma8. Sabina Andersson lade 2002 fram uppsatsen 
Lokalsamlingen – biblioteksresurs i samverkan, där hon undersöker hur och 
när åtta stadsbiblioteks lokalsamlingar byggts upp och klargör bibliotekens mål 
och syfte med att tillhandahålla en lokalsamling9. Mi Brötegård och Clas 
Karlsson skrev 2004 uppsatsen Äldre boksamlingar på kommunala bibliotek – 
resurs eller belastning där de belyser rådande förhållanden för äldre 

                                                 
6 Kulturarvets natur, Ahlzén, Annika och Hedrén Johan, red. (Stockholm 1998). 
7 Modernisering och kulturarv: essäer och uppsatser, red. Jonas Anselm (Stockholm 1993). 
8 Haldosen, Nicholas, Att bevara en konstart – om teater i ett kulturarvsperspektiv, Magisteruppsats i 
Biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Institutionen för ABM vid Uppsala universitet 2001. 
9 Andersson, Sabina, Lokalsamlingen – biblioteksresurs i samverkan, Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap framlagd vid Institutionen för ABM vid Uppsala universitet nr 2002:118. 
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boksamlingar på kommunala bibliotek10. Från samma år är Malin Gumaelius 
uppsats Vad innebär digitalisering av kulturarvet i vilken hon undersöker vilka 
ideologier som styr arbetet med digitalisering av kulturarvet och vilka 
konsekvenser som kan följa därav11. 

Studier i kulturarv bedrivs idag på grundnivå vid ett flertal universitet. Ett 
nationellt tvärsnitt av senare års forskning finner man i det ovan nämnda verket 
Kulturarvens dynamik. Idag finns det endast en forskarutbildning i kulturarvs-
studier vid Linköpings universitet, Tema Kultur och Samhälle. Vid 
institutionen för kulturvård i Göteborg och vid Umeå universitet (inom studier 
för museologi) har avhandlingar i ämnet lagts fram, dock i begränsat antal och 
inom ett större institutionellt och tematiskt sammanhang där kulturarv är ett 
delämne. På KTH, vid avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, har 
också några avhandlingar med kulturarvsperspektiv lagts fram. Också här har 
det varit fråga om delelement i ett större kunskapsfält.12  

Begreppet kulturarv har en ganska kort forskningshistorik. Den sträcker sig 
inte längre tillbaka än till 1980-talet. Exempel på frågor och teman som har 
tagits upp inom den kulturarvsvetenskapliga forskningen är kulturarv som 
resurs och uttryck för identitetspolitik, produktion av institutionellt kulturarv 
och konsumtion av kulturarv inom populärkultur.13

1.4 Teoretiska utgångspunkter 
Folkbiblioteken är ett slag av kulturarvsinstitutioner med sina specifika förut-
sättningar och begränsningar. Detsamma gäller forskningsbiblioteken, arkiven 
och museerna. Vi ser, av skilda anledningar, på dessa institutioner på olika sätt. 
Vi ser skillnader mellan ett museum, ett arkiv, ett forskningsbibliotek och ett 
folkbibliotek, inte bara så till vida att de olika institutionerna delvis har olika 
uppdrag och olika slag av samlingar, det finns faktorer som makt, status och 
tolkningsföreträde, huruvida man vid institutionen ifråga bedriver forskning 
                                                 
10 Brötegård, Mi och Karlsson, Clas, Äldre boksamlingar på kommunala bibliotek - resurs eller 
belastning?, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, nr 2004:25. 
11 Gumaelius, Malin, Vad innebär digitalisering av kulturarvet? En ideologianalys av tre svenska 
digitaliseringsprojekt, Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås, nr 2004:53. 
12 Kristiansen, Kristian Förslag till institut för kulturarvsforskning (2006), s. 7. 
http://www.kulturarv.org/res/slutrapportjanuari2006/slutrapportwebbpubl.pdf [2006-02-23] 
13 Grundberg, Jonas, Kulturarvbegreppets forskningshistorik, bilaga till Förslag till institut för 
kulturarvsforskning, (2006), s. 26-27. 
http://www.kulturarv.org/slutrapportjanuari2006/forskningshistorikfrjonasgrundberg.pdf. [2006-02-23] 
 

 6

http://www.kulturarv.org/res/slutrapportjanuari2006/slutrapportwebbpubl.pdf
http://www.kulturarv.org/slutrapportjanuari2006/forskningshistorikfrjonasgrundberg.pdf


eller inte, synen på dessa institutioner i fråga om öppenhet, tillgänglighet osv. 
Om vi tittar på de olika institutionernas yrkesprofessioner så finns skillnader 
mellan exempelvis en bibliotekarie på ett folkbibliotek och en museiintendent 
på ett konstmuseum. Skillnader som inte bara handlar om att det är fråga om 
skilda professioner utan också tankar som berör exempelvis status och 
speciella kunskaper. Vanligt förekommande inom konstvärlden är bruk av 
specialtermer och facktermer både i texter och vid muntliga presentationer. Det 
är något som kan göra det svårt att ta till sig information om man inte besitter 
en viss bakgrundskunskap, är bekant med terminologin eller är insatt i det 
ämne som avhandlas. Detta signalerar att det rör sig om ett område som är 
komplicerat och som det kvävs specialkunskap för att kunna tillägna sig. 
Härigenom upprätthålls och skapas fältets status. Detta är viktig för en 
konstinstitution inte minst eftersom det som presenteras innanför institutionens 
väggar samtidigt utnämns till konst. 

Om en bibliotekarie på ett folkbibliotek vid ett referenssamtal skulle 
krydda sitt språk med termer hämtade från biblioteks- och informations-
vetenskapens område såsom varianstitel, annotation och tesaurus skulle det 
förmodligen inte uppfattas som att bibliotekarien utförde sitt arbete på bästa 
sätt. 

Det är lätt att föreställa sig att det olika större forskningsbibliotek emellan, 
härmed avses universitets- och högskolebibliotek, kan vara viktigt med 
anseende, renommé, nära kontakter till universitetet liksom att positionera sig. 
Det är svårare att tänka sig att dylika positioneringar är av samma vikt för folk-
biblioteken. Folkbiblioteken har ett annat fokus och min uppfattning är att man 
inte betraktar folkbiblioteken i kraft av sig själva på samma sätt som man be-
traktar exempelvis museerna. Fokus ligger på att folkbiblioteken finns för att vi 
alla ska få tillgång till många olika slags kunskaper och kanske är det också 
därför vi inte lika lätt räknar folkbiblioteken till övriga kulturarvsinstitutioner, 
utan betraktar dem mer som ett slags serviceinrättningar, något vi inte gör med 
de andra institutionerna. Min uppfattning är att de övriga kulturarvs-
institutionerna har en annan slags legitimitet än vad folkbiblioteken har. De har 
ett existensberättigande i sig själva oavsett hur publika de är. Ett folkbibliotek 
utan besökare vore däremot inte tänkbart. 

Det torde inte vara alltför vågat att påstå att de personer som besöker 
konstmuseer och konsthallar i stor utsträckning också besöker folkbibliotek, 
men att långtifrån alla personer som besöker folkbiblioteken också besöker 
konsthallar och konstmuser, eller för den delen forskningsbibliotek, arkiv eller 
andra museer. 
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När vi i det följande tittar på folkbiblioteken i förhållande till andra 
kulturarvsinstitutioner, på folkbibliotekarierna i förhållande till andra yrkes-
grupper som arbetar med kulturarv och på folkbibliotekens tillgängliggörande 
av kulturarv ur olika perspektiv är det lämpligt att finna en teori som vi kan 
pröva argument och uppfattningar emot och som kan fungera som ett över-
gripande stöd. 

Som en övergripande teori för detta arbete har valts Pierre Bourdieus 
modeller som behandlar kultur- och samhällslivet, och särskilt några nyckel-
begrepp i Bourdieus sociologi som är relevanta i denna kontext, nämligen 
begreppen kapital, habitus och fält. Till del har originalkällor studerats, men 
huvudsakligen har litteratur om Bourdieus sociologi författad av Donald 
Broady använts. Broady är professor i pedagogik vid Institutionen för lärar-
utbildning vid Uppsala universitet och en av landets främsta Bourdieuuttolkare. 

Enligt Broady får Bourdieus nyckelbegrepp sin fulla mening ”när de sätts i 
rörelse i undersökningar, som verktyg eller kanske hellre som sökarljus”.14 Det 
är i det sistnämnda avseendet dvs. som ett slags sökarljus, där ljuskäglan sätter 
vissa fenomen eller tillstånd i fokus, som Bourdieus teorier förhoppningsvis 
kommer att vara till glädje för detta arbete. 

1.4.1 Kapital 
Termen kapital hos Bourdieu kan översättas till värden, resurser eller till-
gångar. Dessa tillgångar kan vara symboliska eller ekonomiska. Bourdieu an-
vänder begreppet symboliskt kapital för att visa att vissa människor eller 
institutioner, examina, titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten uppbär 
tilltro, prestige, aktning, renommé och anseende det vill säga att de erkänns 
som hedervärda, aktningsvärda, överlägsna och så vidare. En definition på 
symboliskt kapital är enligt Broady ”det som av sociala grupper igenkännes 
som värdefullt och tillerkännes värde”15.  

Som en underavdelning till det symboliska kapitalet hör det kulturella 
kapitalet som är en art av symboliskt kapital som dominerar i länder som till 
exempel Frankrike. Det kulturella kapitalet handlar om bildningsnivå och 
kunskaper såsom examina från respekterade läroanstalter, att vara välbekant 
med klassisk musik eller litteratur och att uttrycka sig bildat i tal och skrift. 
Andra slag av symboliskt kapital är utbildningskapital, vetenskapligt kapital 

                                                 
14 Broady, Donald Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den historiska 
epistemologin, (Stockholm 1990), s. 169. 
15 Broady, 1990, s. 171. 
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och så vidare. Bourdieu talar också om ett socialt kapital varmed han avser 
tillgångar i form av släktrelationer, personkontakter och liknande förbindelser.  

Bourdieu har även laborerat med ett alternativ till termen kulturellt kapital 
nämligen informationskapital. Att besitta ett stort kulturellt kapital innebär inte 
minst att vara välinformerad och att vara bekant med och kunna bedöma till 
exempel det spektra av möjligheter som utbildningsväsendet, yrkeslivet och 
den sociala världen i övrigt bjuder. 16

I slutet av 60-talet genomförde Bourdieu en studie av universitetslärares 
symboliska tillgångar och utkristalliserade fem arter av kapital nämligen: 
kapital knutet till universitetsmakt, kapital knutet till vetenskaplig makt, kapital 
knutet till vetenskaplig prestige, kapital knutet till intellektuellt anseende och 
kapital knutet till den politiska och ekonomiska makten. 17 I detta sammanhang 
kan man dra en parallell till bibliotekarieprofessionen. Tidigare var det inte 
ovanligt att en person, oftast en man, som skrivit en licentiatavhandling eller 
disputerat inom ett visst ämnesområde anställdes som bibliotekarie vid ett 
forskningsbibliotek och hade sitt ämne som sin specialkompetens. Om man 
jämför en sådan äldre tiders forskningsbibliotekarie18 med en folkbibliotekarie, 
innehade den förstnämnde åtminstone de första fyra arterna av kapital som 
ovan uppräknats, medan detta förmodligen inte var fallet för den sistnämnda 
bibliotekarien. 

Idag kan man på utbildningen i Biblioteks- och informationsvetenskap vid 
Uppsala universitet inte välja inriktning mot forsknings- eller folkbibliotek, 
samtliga studenter utbildas till specialister i informationssökning och 
-förmedling och specifika kunskaper som senare kommer att behöva får man 
tillägna sig på sina respektive kommande arbetsplatser. Detta skifte tycks 
emellertid inte riktigt ha slagit igenom i den rådande synen på forsknings- 
respektive folkbibliotekariens symboliska kapital och den färgar ännu av sig på 
den syn som finns på forsknings-, respektive folkbiblioteken. De båda 
bibliotekens delvis skilda samlingar, där forskningsbiblioteken ofta i högre 
utsträckning än folkbiblioteken innehar bestånd av äldre, värdefulla och unika 
boksamlingar är naturligtvis också något som spelar in liksom att forsknings-
biblioteken är knutna till universiteten. Detta ger forskningsbiblioteken ett stort 

                                                 
16 Broady, 1990, s. 171-176. 
17 Broady, 1990, s. 178-179. 
18 Med forskningsbibliotekarie avses i detta arbete en bibliotekarie verksam vid ett universitets- eller 
högskolebibliotek. 
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symboliskt kapital, ett stort kulturellt kapital och ett kapital knutet till uni-
versitetet. 

Kapitalen är inga statiska resurser utan föremål för ständiga strider. Olika 
grupper, exempelvis yrkesgrupper utvecklar tillvägagångssätt på vilka de kan 
bevara eller öka sina egna innehav och hindra andra grupper från att göra det-
samma. Broady skriver att många sociala strider gäller hur man ska värdesätta 
olika kapitalarter.19  

1.4.2 Habitus 
Med begreppet habitus avser Bourdieu ”system av dispositioner som tillåter 
människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen”.20 Dessa 
system är resultatet av kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka och sociala 
erfarenheter som är internaliserade i människors sinnen och kroppar.21 Habitus 
kan också översättas med ”inlärd läggning” eller kollektiv livsstil. Det handlar 
således om människors konsumtionsvanor och smak, deras sätt att klä sig och 
att röra sig.22 Habitus handlar om vad människor har med sig i bagaget och om 
deras föreställningsvärldar. Habitus är språklig kompetens och förmågan att 
särskilja och värdera t.ex. musikaliska verk och stilar och habitusbegreppet är 
nära sammanlänkat med kapitalbegreppet. Habitus är enligt Bourdieu en av 
kapitalets existensformer. Förkroppsligat kapital är habitus, men habitus är inte 
alltid kapital, då vissa personers habitus värderas högre än andras.23 Vi har alla 
en habitus men marknaden eller fältet är det som avgör vad i vårt habitus som 
kan fungera som kapital.24  

Bourdieus habitusbegrepp omfattar både individer och grupper exempelvis 
yrkesgrupper. Enligt Bourdieu finns det ”’klasser’ av sociala betingelser och 
’klasser’ av erfarenheter som ger upphov till ’klasser’ av habitus.”25 Begreppen 
kapital och habitus är nära knutna till varandra och den skillnad som finns 
mellan människors habitus kan relateras till hur deras ärvda eller förvärvade 
kapital är sammansatt. Om man vänder på resonemanget så kan studiet av 
habitus förklara att människor hanterar sina innehav av kapital på olika sätt.26

                                                 
19 Broady, 1990, s. 181. 
20 Broady, 1990, s. 228. 
21 Broady, 1990, s. 228. 
22 Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle, (Lund 1997) Furuland, Lars och Svedjedal, 
Johan, (red), s. 131. 
23 Broady, 1990, s. 229 och s. 268. 
24 Broady, 1990, s. 229. 
25 Broady, 1990, s. 230. 
26 Broady, 1990, s. 230-231. 
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Om vi fortsätter vår jämförelse mellan folk- och forskningsbibliotekarierna 
så kan vi föreställa oss att forskningsbibliotekarierna i synnerhet ”äldre tiders” 
men även än i dag i olika grad är specialister på ett avgränsat kunskapsområde 
som exempelvis, om vi hämtar exempel från typiska kulturarvsdomäner, 
musikalier och noter, kartor och bilder eller handskrifter. På ett folkbibliotek 
kan vi förmoda att det p.g.a. ekonomiska resurser är betydligt svårare för 
bibliotekarier att få specialisera sig inom avgränsade kulturarvsområden och 
det är sannolikt att folkbibliotekarierna här i större utsträckning är generalister 
i det avseendet att de måste kunna och veta mycket om mycket. Detta 
resonemang mynnar ut i tanken att forskningsbibliotekariernas habitus p.g.a. 
att de har och har haft större möjligheter att specialisera sig värderas högre än 
folkbibliotekariernas.  

1.4.3 Fält 
Ett socialt fält existerar i Bourdieus mening ”när en avgränsad grupp 
människor och institutioner strider om något som är gemensamt för dem”.27 
Enligt honom kan hela vårt mänskliga liv förstås som olika fält där vi samlas 
kring olika slag av gemensamma intressen och inom vart och ett av dessa fält 
pågår en kamp om makten över normbildningen och över smakbildning. 
Inflytande i dessa fält får människor genom olika slag av kapital.28 Kampen i 
fältet handlar om huruvida man ska bevara eller avsevärt förändra sättet på 
vilket kapitalet är fördelat inom fältet. Det specifika kapitalet är grunden till 
makten eller den särskilda auktoritet som är karakteristisk för ett fält.29 I fältet 
ställs de som har mest specifikt kapital mot dem som är nyinkomna och 
uppkomlingar och inte har mycket specifikt kapital. De äldre har 
konserveringsstrategier medan uppkomlingarna har omkastningsstrategier.30 
Villkoret för att komma in i fältet är att man erkänner det som kampen står om 
och samtidigt erkänna de gränser som man inte får överskrida om man inte vill 
uteslutas ur spelet. Denna kamp inom fältet är dess motor.31

Här kan vi tänka oss att folkbiblioteken ingår i fältet kulturarvsinstitutioner 
där bland andra museer, arkiv och forskningsbibliotek ingår och att 
bibliotekarier verksamma på folkbibliotek ingår i fältet bibliotekarier där bland 
andra också forskningsbibliotekarier ingår. I egenskap av yrkesgrupp som 

                                                 
27 Broady, 1990 s. 270. 
28 Litteratursociologi, texter om litteratur och samhälle, s.131. 
29 Bourdieu, Pierre, Kultur och kritik: anföranden av Pierre Bourdieu (Göteborg 1992), s132-133. 
30 Bourdieu, 1992, s. 218-219. 
31 Bourdieu, 1992, s. 220-221. 

 11



arbetar med kulturarv ingår bibliotekarierna på folkbiblioteken också i ett fält 
tillsammans med forskningsbibliotekarier, antikvarier och museiintendenter 
från skilda discipliner. 

Min förhoppning är att dessa Bourdieus begrepp skall vara till glädje för 
det fortsatta utforskandet av ämnet. 

1.5 Metod och avgränsningar 
Ansatsen för detta arbete har huvudsakligen varit kvalitativ. I undersökningen 
har en enkät använts men frågorna har övervägande varit öppna och syftet med 
dem har varit att få en bild av och en insikt i hur man på folkbiblioteken ser på 
sig själva som kulturarvsinstitutioner. Anledningen till att valet föll på enkäter 
istället för intervjuer var att användandet av enkäter gjorde det möjligt att 
erhålla ett bredare urval än vad som hade varit fallet med intervjuer. 
Härigenom har arbetet fått en större relevans och jag har kunnat skapa mig en 
bättre bild av ämnet. Undersökningen är tänkt som ett nedslag här och nu hos 
ett antal utvalda bibliotek. Dokumentstudier har också varit viktiga för att ge 
mig en uppfattning om och en förståelse för ämnet. Sökandet och insamlandet 
har inte varit en rak väg, då ämnet är tämligen outforskat. Processen kan 
snarast liknas vid en snöbollseffekt, där en källa lett mig vidare till en annan. 

 Som bakgrund till arbetet och för att få en bättre förförståelse har jag 
deltagit i ett seminarium om kulturarv på Nordiska museet i Stockholm, 
arrangerat av ABM-centrum.32 Vidare har jag gått med på en visning av lokal-
samlingen på Uppsala Stadsbibliotek.33

Folkbibliotekens roll som kulturarvsinstitutioner spänner över ett brett fält 
och hela fältet kommer inte att redovisas. I undersökningen har valts att 
fokusera på vad man ute på folkbiblioteken tänker kring folkbibliotek och 
kulturarv. 

Undersökningen som genomförts är avgränsad så till vida att den är tänkt 
som ett nedslag i samtiden. Ett utskick i form av en enkät bestående av nio 
frågor har gjorts till ett antal folkbibliotek runt om i landet. Frågorna har till 
övervägande del varit öppna och tanken har varit att få en bild av hur man idag 

                                                 
32 Seminariet var ett heldagsseminarium och hette ”När det regnar manna: Kulturarvet, tillgängligheten 
och upphovsrätten”. Det hölls den 27 januari 2006 på Nordiska museet i Stockholm och var arrangerat av 
ABM-centrum. Seminariets målgrupp var beslutsfattare vid arkiv, bibliotek och museer. Ett övergripande 
fokus på seminariet var upphovsrätt. Då detta inte är något som behandlas i uppsatsen kommer det inte att 
redogöras närmare för seminariets upplägg och innehåll. I processen att utkristallisera och avgränsa mitt 
arbete var seminariet dock av vikt för detsamma. 
33 Visningen ägde rum den 8 februari 2006 och hölls av bibliotekarie Monica Fällman.  
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på folkbiblioteken ser på sin kulturarvsbärade roll. Studien har avgränsats till 
att omfatta ett antal folkbibliotek spridda över hela landet. Inom ramen för 
detta arbete har det inte varit möjligt att göra ett utskick till landets samtliga 
290 folkbibliotek. Istället har enkäten skickats till 62 folkbibliotek, nämligen 
till de tre största biblioteken i 19 av landets 21 län, till ett bibliotek i Gotlands 
län och till de fyra största biblioteken i Kalmar län för att också kunna göra ett 
utskick till Ölands kommun. Svar har erhållits från 28 folkbibliotek spridda 
över samliga län med undantag av Kalmar-, Gotlands-, Skåne-, och Västra 
Götalands län. Avsikten med undersökningen har inte varit att försöka få fram 
en korrekt speglad bild av vad folkbiblioteken anser om sin kulturarvsbärade 
roll utan att få en uppfattning om hur man just nu tänker och resonerar kring 
dessa frågor. Undersökningen är ett nedslag här och nu med ett begränsat antal 
informanter. 

1. 6 Centrala begrepp 
Några för arbetet centrala begrepp kommer här närmare att definieras och 
problematiseras, nämligen: kultur, kulturarv, kulturarvsinstitutioner och 
kulturarvsprocesser.  

1.6.1 Kultur 
Begreppet kan härledas från latinets cultu´ra som betyder bearbetning, odling 
och bildning. Cicero talade om att odla själen och Kant definierade kultur som 
”något högre än vad naturen själv kan åstadkomma”34. 

Som ett modernt begrepp har termen kultur använts sedan slutet av 1700-
talet.35 I en snäv betydelse kan uttrycket få innebörden av andlig och 
konstnärlig verksamhet. En vidare betydelse låter begreppet omfatta ett folks 
sammanlagda karakteristiska uttryck av kulturella, ekonomiska och politiska 
aktiviteter och mentaliteter.36 I Nationalencyklopedin definieras kultur som 
sammanfattningen av allt som skapats av människor för att ge (högre) andliga 
upplevelser särkskilt om konst, litteratur, musik o.d. men även om vetenskap; i 
allmänhet el. under viss tid inom visst område etc.: kulturarv; kulturdebatt;..”37  

                                                 
34 Nationalencyklopedins ordbok, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=233228 [2006-02-26] 
35 Grundberg, Jonas, Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en introduktion till 
kulturarvsförvaltningens teori och praktik (Göteborg 2000), s. 25. 
36 Grundberg, 2000, s. 25  
37 Nationalencyklopedins ordbok, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=0220267 [2006-03-16]
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Under 1800- och 1900-talen präglas stora delar av Europa och resten av 
världens kulturella och politiska utveckling av en kulturnationalism som inte 
stötte på någon betydande kritik förrän efter andra världskriget. Då uppstår en 
kritik mot denna syn. Kultur som ett uttryck för människors delade 
värdesystem kan inte betraktas som orörliga och avgränsade system som 
definieras av en inre essens.38

På 1960-talet kom med den norske antropologen Fredrik Barth ett genom-
brott för ett nytt kulturbegrepp. Kultur blev något som ”uttrycktes i 
kommunikation gentemot andra grupper av människor av sociala, politiska och 
ekonomiska skäl.”39 Under 1970- och 80-talen blev kultur något flytande och 
dynamiskt som var ett uttryck för ekonomisk och social konkurrens mellan 
grupper av varierande slag. Nu försvann likhetstecknet mellan kultur och 
nationell, etnisk grupp och kunde istället ses som något dynamiskt, föränderligt 
och socialt grundat inom och mellan grupper av olika slag.40  

1.6.2 Kulturarv 
Begreppet kulturarv har en drygt hundraårig historia och nämns enligt Ordbok 
över svenska språket, utgiven av svenska akademien, för första gången av 
Victor Rydberg i en föreläsning år 1887. I SAOB definieras kulturarv som 
”Vad ett folk o.d. i fråga om (andlig) kultur övertagit från tidigare 
generationer.41 I Nationalencyklopedin definieras kulturarv som idéer och 
värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam 
referensram.42 Men vad är då kulturarv och vad är det inte? I arbetet kommer vi 
att använda oss av en kulturarvsdefinition från 2005 hämtad från Stefan 
Bohman, docent i museologi och chef för Musikmuseet i Stockholm. Först 
emellertid ett citat av Bohman från 1997 som träffande fångar upp 
komplexiteten i det som vi i det följande ska försöka bena ut. 

Kulturarv är idag nästan ett modeord, i utredningar och propositioner, hos 
Riksantikvarieämbetet bland flera. Men vad är vårt kulturarv? Nynäs slott och/eller 60-
talshus i Haninge? En jugendvas eller en plastbunke? Hjort-Anders eller Leif-Sunes 
dansband? Midsommarfirande eller fyllekväll i statarlängan? Föreningsvana eller 
barnaga. Kärlek till naturen eller självmordsbenägenhet? 

                                                 
38 Grundberg, 2000, s. 26. 
39 Grundberg, 2000, s. 26. 
40 Grundberg, 2000, s. 26.  
41 Ordbok över svenska språket, XV Kram-Leuterera, (Lund 1939), s. 3168-3169. 
42 Nationalencyklopedins ordbok, http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O220283  [2006-03-
16]
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Allt detta tillhör vårt kulturarv säger den vidsynte. Det är en del av vår historia, vårt 
arv och har bidragit till formandet av vad vi är idag! Men är det så enkelt? Och framförallt 
– används begreppet så? Efter läsning av utredningar, propositioner och 
programförklaringar blir jag fortfarande inte riktigt klok på vad man menar med 
kulturarv.43

Att instämma i det ovanstående är inte svårt. Vi fortsätter därför att försöka 
ringa in begreppet. 

Agenda Kulturarv, som är ett samarbetsprojekt mellan länsstyrelser, läns-
museer och Riksantikvarieämbetet, presenterade 2004 en programförklaring 
för arbetet med kulturarv. I Agenda Kulturarvs idéskrift fann jag följande 
öppna definition av kulturarv: 

Kulturarv är ett sätt att se och ett sätt att minnas, det handlar inte om att ta föremål, 
företeelser eller traditioner ur cirkulation. Pågående processer måste få verka i samhället 
där människor lever sitt liv.44

Denna definition ger oss inte någon vidare vägledning. I kulturutredningens 
slutbetänkande, SOU 1995:84, är man emellertid lite mer konkret. Där 
definierar man bland annat dialekter, ortnamn, personnamn, folkminnen musik 
och sånger som immateriella kulturarv.45 Man skriver: 

I ordet kulturarv ligger immateriella begrepp som religion, språk, historia, traditioner, 
livsformer, idéer och samhällsstrukturer samt de fysiska uttryck människans verksamhet 
givit upphov till i form av konstverk, litteratur, film, foto, föremål, byggnader, 
fornlämningar, anläggningar och kulturlandskap46.  

Man talar om de konstnärliga kulturarven i teater, dans, musik, litteratur, konst 
och konsthantverk, om de folkliga kulturarven i slöjd, berättande, dans musik 
och folktro och man talar om dokument, byggnader och lämningar om vår 
gemensamma kulturmiljö materiellt och immateriellt.47

Jens Thorhauge, direktör för den danska biblioteksstyrelsen, definierar 
kulturarv som den mängd av objekt, den fasta massa (fornminnen, byggnader, 
kulturlandskap) och nu även virtuella produkter som vi väljer att betrakta som 
                                                 
43 Bohman, Stefan, ”Kulturarv i teori och praktik”, Forskningens roll i offensiv kulturarvsvård, Södertälje 
1997, s. 19. 
44 Agenda kulturarv, ”Agenda Kulturarv - Inspiration & Diskussion, nr 2”, s. 90.  
http://ux-ra-kmsap2.raa.se/opencms/export/agendakulturarv//dokument/Inspirationsskrift_nr_2.pdf [2005-
11-21]
45 Kulturpolitikens inriktning: Slutbetänkande av Kulturutredningen, SOU 1995:84 (Stockholm 1995), s. 
46-47. 
46 SOU 1995:84, s. 295. 
47 SOU 1995:84, s. 295. 
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kulturarv och som vi därför tar ett ansvar för. Han anser att det med en bred 
karakterisering handlar om spår efter människors liv och verk som har en 
kvalitet och signifikans som uttryck för del av en kultur. Han talar om redskap 
och objekt skapade av mänsklig fantasi och kreativitet och nämner det skrivna 
kulturarvet, den konstnärliga skriftkulturen, forskning och facklitteratur och 
vardagslivets skriftuttryck, såsom tidningar, tidskrifter och småtryck, vidare 
arkivalier, film, radio och tv liksom övriga ljudupptagningar såsom musik samt 
bildkonst och estetiska uttryck i många former.48

Thorhauge talar om det vi väljer att betrakta som kulturarv. Vi måste vara 
medvetna om att det görs ett urval och att det är någon eller några som gör 
detta urval. 

Stefan Bohman definierar kultur som det värdesystem som grupper av 
människor delar. Han menar att dessa värdesystem avsätter olika kulturuttryck 
och att en del av dessa kulturuttryck anses ha speciella symbolvärden och 
därför utnämns till kulturarv. Dessa av oss definierade kulturarv får en särskild 
institutionaliserad omsorg. Som exempel på möjliga kulturarv nämner han 
lämningar av både materiellt och andligt slag såsom bruksföremål, konst, 
byggnader, arkivalier, kultur- och naturmiljöer, skriftliga och muntliga minnen, 
traditioner, språk och seder.49

Enligt Bohman finner man i de utredningar, skrifter och diskussioner där 
kulturarv behandlas tre huvudbetydelser av begreppet som han kallar den 
föredömliga, den allomfattande och den analytiska. Enligt den föredömliga 
betydelsen är kulturarv de lämningar vi ser som vårt eller andras positiva arv 
vilka därför ska prioriteras i bevarande och förmedlande. Denna betydelse kan 
liknas vid finkulturbegreppet. Tolkningen bygger på en värdering av något man 
tycker är politiskt, ideologiskt eller socialt positivt. Enligt den allomfattande 
definitionen är kulturarv i grund och botten allt vi ärvt. Denna betydelse kan 
enligt Bohman liknas vid det antropologiska kulturbegreppet, nämligen en 
betydelse som är allomfattande. Enligt den analytiska betydelsen slutligen är 
kulturarv det som vi menar är de mest symbolbärande lämningarna, som format 
oss eller andra och som därför ska prioriteras i bevarandet. Det är på denna 
tredje betydelse som Bohmans definition vilar.50  

                                                 
48 Thorhauge, Jens, ”Hvad er vores fælles kulturarv og hvad bruger vi kulturarven til?”, DF Revy nr 5 
2001, s. 128-129. 
49 Bohman, 2000, s. 33. 
50 Bohman, 2000, s. 33-34. 
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Detta innebär att definitionen av kulturarv alltid är något subjektivt. 
Bohman anser att ett val alltid måste ske då det inte finns någon möjlighet att 
bevara och förmedla allt och han anser att det finns en analytisk poäng med att 
kulturen står för totaliteten och kulturarvet för det subjektiva urvalet, att allt 
inte är men kan bli kulturarv.51 Stefan Bohman definierar kulturarv som: 

[…]de kulturuttryck människor pekar ut som särskilt bevaransvärda, ger en speciell 
omsorg (ofta institutionell) och kodar, tillskriver vissa symbolvärden.52

Kulturarv är som sagt det kulturuttryck som speciellt pekats ut och som ofta får en 
institutionell vård, där de konserveras och bevaras för forskning, där de visas upp och 
förmedlas på skilda sätt.53  

Denna kulturarvsdefinition kommer att vara vår utgångspunkt i detta arbete 
och denna definition har också presenterats för de informanter som deltagit i 
den enkätundersökning som kommer att presenteras längre fram i arbetet. 

Arkeologen och forskaren Jonas Grundberg anser även han att man genom 
att analysera vad kulturarvet är endast når fram till en viss gräns och därefter är 
det fråga om en relativ värde- och tolkningsfråga. Han anser att det är ”mer 
fruktbart att problematisera och fråga vad det som identifieras som kulturarvet 
gör, med vilken betydelse, vad det används till och uttrycker, än att hänga upp 
sig vid vad det ’är’”.54 Grundberg uppfattar det som identifieras som kulturarv 
som en ”komplex, öppen, dynamisk och kontinuerligt pågående kulturprocess i 
hela samhället”.55 Han presenterar dock en kulturarvsdefinition och jag vill 
återge även denna, för att visa på begreppets komplexitet och öppenhet. 

Kulturarv är ett sätt för minnen att genom metaforiska transformeringar, överföringar av 
betydelser, uttryckas i konkreta kulturyttringar. Genom denna process blir minne 
materialiserat till något som kan ses, upplevas eller höras av en eller, oftast, flera 
människor.”56

                                                 
51 Bohman, 2000, s. 34. 
52 Bohman, Stefan, ”Den minsta gemensamma nämnaren. Eller - hur ser vårt kunskapsfält ut?”, 
Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, red. Peter Aronsson & 
Magdalena Hillerström, (Norrköping 2005), s. 203. 
53 Bohman, 2005, s. 204. 
54 Grundberg, 2000, s. 8. 
55 Grundberg, 2000, s. 9. 
56 Grundberg, 2000, s. 17. 
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1.6.3 Kulturarvsinstitutioner 
Kulturarvsinstitutioner inbegriper enligt Stefan Bohman bland annat museer, 
kulturmiljövårdande institutioner, hembygdsgårdar och arkiv.57 Biblioteken 
ingår också i denna grupp. Enligt Bohman blir dessa institutioners personal en 
maktgrupp för tolkningsföreträde av kulturarv och han hävdar, då dessa 
institutioner är en väsentlig part i samhällets historieanvändande, att man inte 
kan förstå vare sig historieanvändande eller kulturarv utan att ha kunskap om 
kulturarvsinstitutionerna58

Peter Aronsson, professor i historiebruk och kulturarv vid Tema Q, 
Linköpings universitet, innefattar i det offentligt organiserade kulturarvet 
kulturhistoriska, naturhistoriska, tekniska och konsthistoriska museer, kultur-
miljövård, skola, universitetsdisciplinerna samt arkiv och bibliotek. Till en 
kategori benämnd utmanare för han fornminnesföreningar, privata samlare, 
utställningar, temaparker, enskilda museer, gallerier, film, litteratur, musik, 
hembygdsföreningar, statyresande, folkbildning, grävrörelse, lokalhistoria, be-
rättarnätverk, genealogi, turism och populär masskultur. Mellan dessa båda 
grupperingar pågår en rörelse som för in eller ut delar från det institutionellt 
erkändas rum.59 Om vi använder oss av Bourdieus begrepp så pågår här en 
kamp i fältet. 

Historikern Leif Gidlöf anser att begreppet kulturarv är något som fört 
ABM-institutionerna närmare varandra under det senaste årtiondet då 
begreppet idag uttrycker en gemensam målbild.60  

När man jämför arkiv, museer och bibliotek visar det sig att metoderna att 
organisera verksamheten liksom att lyfta fram, beskriv, dokumentera och 
registrera det kulturarv man har att vårda till del skiljer sig åt i teknisk och 
juridisk mening. Det finns ett politiskt regelverk bestående av Arkivlagen, 
Tryckfrihetsförordningen och övrig offentlighetslagstiftning, lagstiftningen om 
pliktexemplar, Bibliotekslagen och Kulturminneslagen. Detta regelverk skapar 
olika utgångspunkter inte bara för tillhandahållandet utan också för tillväxten.61

Likheter som finns de tre institutionstyperna emellan är bland annat att 
deras villkor och verksamhet i stor utsträckning bestäms genom kultur- och 

                                                 
57 Bohman, 2005, s. 204. 
58 Bohman, 2005, s. 204. 
59 Aronsson, Peter, ”Ett forskningsfält tar form”, Kulturarvens dynamik: Det institutionaliserade 
kulturarvets förändringar, red. Peter Aronsson & Magdalena Hillström (Norrköping 2005), s. 12. 
60 Gidlöf, Leif, ”Informationsfrihet eller historiedidaktik. Arkivens kulturarvsbevarande roll i egna och 
andras ögon, i Kulturarvens dynamik, Det institutionaliserade kulturarvets förändringar, red. Peter 
Aronsson & Magdalena Hillerström (Norrköping 2005), s. 226. 
61 Gidlöf, 2005, s. 226. 
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utbildningspolitiska beslut, att de alla har stor betydelse ur ett demokratiskt 
perspektiv och att de har stor betydelse för utbildning och forskning. En 
skillnad är att de har olika professions- och institutionskulturer. Den bas för 
samarbete som man dock kan se är enligt Peter Almerud, utredare inom det 
kulturpolitiska området, att kulturarvsinstitutionerna ska arbeta utifrån ett: 

Bevarandeperspektiv 

Förmedlingsperspektiv 

Bildningsperspektiv 

Tolkande perspektiv 

Demokratiperspektiv62  

Kulturarvsinstitutionernas grundläggande roll presenterar Leif Gidlöf som tre 
nivåer lagrade på varandra: Den första nivån utgör ”ett förråd av lagrad 
historisk information med det minimum av metadata som krävs för själva fram-
sökandet, öppen för alla men i övrigt passiv”.63 Här är det fysiska bevarandet i 
fokus. Den andra nivån är en aktivt verkande kraft för att förklara och sprida 
informationen i olika former för intressemobilisering, forskningsstöd och kul-
turverksamhet. Här är tillgängliggörandet och användningen i fokus. Den 
tredje nivån är rollen som ”ett verktyg för att i första hand stimulera och 
förstärka debatten kring samtida existentiella frågor i stort med kulturarvet 
mindre som egenvärde än som illustrerande eller aktiverande bakgrund”.64 Här 
är det instrumentella värdet satt i fokus. 

Gidlöf hävdar att ett professionellt och ett politiskt synsätt gärna 
konfronteras i dessa frågor, men att det är viktigt att kulturarvet inte används 
som förevändning eller kuliss för andra syften, hur sakliga de än må vara, utan 
tillmäts en självständig betydelse.65

Ett AMB-centrum bildades år 2004 av Kungliga Biblioteket, National-
museum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet och Statens Kulturråd. Sedan 
2005 ingår också Naturhistoriska Riksmuseet och Statens ljud- och bildarkiv. 
Syftet med AMB-centrum är att främja samarbete och förståelse mellan arkiv, 

                                                 
62 Almerud, Peter, ”ABM eller A, B och M? Låt innehållet avgöra”, Kunskapens källor – om samarbete 
mellan arkiv, bibliotek och museer, red. Peter Almerud (Nacka 2000), s. 14 och s. 21. 
63 Gidlöf, 2005, s. 228. 
64 Gidlöf, 2005, s. 228. 
65 Gidlöf, 2005, s. 228. 
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bibliotek och museer och att inledningsvis särskilt stimulera utvecklingen av 
digitalisering hos de skilda institutionerna.66  

1.6.4 Kulturarvsprocesser 
Hur går processen att definiera kulturarv till? Stefan Bohman anser att både 
processerna vid definition och förmedlande är dåligt utforskade, men att det 
går att ställa upp en hypotes om att det vid definitionen av kulturarv finns ett 
samband med den tid som gått efter en händelse. Som exempel tar han bland 
annat historieanvändandet efter nazismens fall i Tyskland. Nära inpå en 
förändring är en tydlig tendens att man vill förstöra kulturuttrycken då de 
representerar en ond tid. En viss tid efter förändringen finns en större tendens 
till bevarande. En längre tid efter förändringen finns en tendens att omkoda 
lämningarna och ge dem ett annat symbolvärde än tidigare. Det finns också ett 
fjärde förhållningssätt som löper parallellt med dessa faser och det är att se 
kulturuttrycken med dess ursprungliga symbolvärde och därför värda att 
förmedla och bevara.67

Bourdieus nyckelbegrepp är intressanta i diskussionen kring vad som ut-
nämns till kulturarv, av vem och på vilka grunder. Jonas Grundberg skriver om 
Bourdieus habitusbegrepp, att känslor av identifikation skapas inom den grupp 
som delar samma habitus och vissa företeelser ur ett stort utbud av 
kulturyttringar väljs ut i kraft att vara typiska för en grupp av människor. Detta 
identitetsbehov kan vara riktat mot ett ”oss” inom ett gemensamt habitus, men 
också riktas utåt mot andra så vi får ett ”vi” mot ”de andra”.68 Grundberg anser 
att: 

Denna framställning av kulturen kan överföras direkt till diskussionen om kulturarvets art 
och karaktär. Det som identifieras som kulturarvet blir en kategori utvalda yttringar som 
tillskrivs centrala symbolvärden. De skapas i en mycket mångtydig och komplex process 
som alltid är historiskt placerad i en viss situation.69

Vad som ska bli kulturarv är politiskt laddat och omstritt och man kan inte på 
objektiva och entydiga sätt definiera kulturarv. Frågan om hur de subjektivt 
utnämnda kulturarvsvärden ska värderas kan enligt Grundberg endast avgöras i 
ett politiskt sammanhang.70

                                                 
66 ABM-centrum  www.http://abm-centrum.se/bakgrund.htm  [2006-04-07]
67 Bohman, 2000, s. 34-35. 
68 Grundberg, 2000, s. 28. 
69 Grundberg, 2000, s. 28. 
70 Grundberg, 2000, s. 28. 
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Grundberg anser att det som identifieras som kulturarv är en öppen, 
komplex, dynamisk och ständigt pågående kulturprocess i hela samhället. Att 
framställa begreppet som ett substantiv i bestämd person singularis, 
”kulturarvet” anser han vara missvisande och ett uttryck för en bestämd 
värdering och syn på kulturarvsprocesserna, inte ett uttryck för något sakligt 
förhållande.71 Kulturarvsprocessen definierar Grundberg som hur minne ut-
trycks genom skapande av kulturarv, och härmed avser han ett aktivt, 
föränderligt uttryck för i första hand det kollektiva minnet.72  

1.7 Begrepp som påverkar kulturarvsprocessen 
Ideologi, makt och tid är tre viktiga aspekter vid definition och kodning av 
kulturarv. Stefan Bohman har grundligt tagit sig an dessa begrepp..73 Nedan-
stående stycken redogör för och utgår från hans uppställningar och 
definitioner.  

1.7.1 Ideologi 
Bohman har schematiskt formulerat de viktigaste ideologiska fokuseringarna 
som i olika tider, ibland samtidigt, styrt kulturarvsarbetet. Med fokusering av-
ser han ”huvudsaklig inriktning och syfte för historieanvändande och definition 
av kulturarv.”74 Tematisering syftar på ”delar inom den givna fokuseringen 
man koncentrerar sig kring.”75 Han listar fem olika slag av fokusering vid 
definition och kodning av kulturarv nämligen ett nationellt, ett tidsmässigt, ett 
klassmässigt, ett etniskt och ett genusrelaterat fokus.76

För den nationella, territoriella fokusering är temana det typiskt nationella, 
svenska och det typiskt regionala och lokala. För den ursprungs-, och tids-
mässiga fokuseringen är temana ”Gesunkenes Kulturgut”77 och ursprungs-
former, urtyper. För den social, klassmässig fokuseringen är temana industri-
miljö, arbetarhistoria och arbetarrörelsens historia. För den etniska 
fokuseringen är temana folkslag, raser och kulturell hemmahörighet och för 

                                                 
71 Grundberg, 2000, s. 9. 
72 Grundberg, 2000, s. 17 
73 Bohman, 2005, s. 199-203.  
74 Bohman, 2005, s. 199. 
75 Bohman, 2005, s. 199. 
76 Bohman, 2005, s. 200.  
77 Ung. ”sjunket kulturarv” (min övers). 
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den genusrelaterad fokusering är temana kvinnohistoria och genusaspekter i 
allmänhet.78

Bohman frågar sig vilka det är som bestämmer vilken ideologi som skall 
råda och vilka det är som har tolkningsföreträde vid definition av kulturarv? 
Han listar några dominanta maktsektorer i vårt samhälle i fråga om kulturarvs-
definiering. Dessa följer härnäst. 

1.7.2 Makt 
Bohman nämner fem maktcentra för kodning och definition av kulturarv. 
Dessa maktcentra utgörs av grupper som har anspråk på tolkningsföreträde. För 
det första nämner han den politiska och officiella makten som utgörs av hovet, 
riksdagen och regering. För det andra nämner han professionella kulturarvs-
förvaltare såsom museianställda, arkivarier, kulturmiljövårdare, forskare. För 
det tredje nämner han en allmänhet som utgörs av ”Grävare”, entusiaster, pu-
blik/brukare och betalare. För det fjärde nämner han ekonomiska intressenter 
det vill säga turism och affärsintressen. Den femte och sista gruppen som 
nämns är den offentliga kultursektorn som utgörs av media, offentliga 
debattörer och olika intressegrupper.79

1.7.3 Tid 
Ytterligare en aspekt som är viktig är tidens relation till kulturarv. Också för 
tidsaspekter vid kodning och definition av kulturarv har Stefan Bohman ställt 
upp en modell. Han listar fyra tidsaspekter. Den första tidsaspekten utgörs av 
levande, funktionella kulturuttryck som visas som samtida föredömen eller är 
osynliga som möjliga kulturarv pga. sin vardaglighet. Den andra tidsaspekten 
är nära efter en förändring, när ursprungsfunktionen just har upphört. Här 
nämner han lämningar som är fortsatt föredöme som kulturarv eller lämningar 
som betraktas som ointressanta eller belastande. Den tredje tidsaspekten är en 
viss tid efter en förändring när ursprungsfunktionen börjar glömmas. Här är 
tendensen att kanoniseringen kan ifrågasättas eller att ”lämningarna kan ses 
som mindre belastande och fungera som påminnelse och bildningsgrund och 
definieras som kulturarv”80. Den fjärde tidsaspekten är en längre tid efter för-

                                                 
78 Bohman, 2005, s. 200. 
79 Bohman, 2005, s. 201. 
80 Bohman, 2005, s. 202. 
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ändringen, där ursprungsfunktionen är mer än en generation gammal, och här 
är tendensen att lämningarna kan omkodas och ges ett nytt symbolinnehåll.81  

1.8 Folkbibliotekens historia 
Detta avsnitt har tagits med som en bakgrund till den övergripande diskuss-
ionen. Tanken med att lyfta fram folkbibliotekens historia och att de är 
sprungna ur folkrörelserna är att denna historia enligt min uppfattning dels har 
betydelse för hur vi idag ser på folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner, 
dels har betydelse för folkbibliotekens position i förhållande till övriga 
kulturarvsinstitutioner.  

Folkbiblioteken växte fram ur tre olika kategorier av bibliotek nämligen de 
kommersiella eller privata lånebiblioteken, sockenbiblioteken och folkrörelse-
biblioteken d.v.s. väckelserörelsens, nykterhetsrörelsens och arbetarrörelsens 
bibliotek.82  

Under 1600-talet bygger församlingar i vårt land stiftsvis upp små bok-
samlingar avsedda för prästerna men även för allmänheten. Folkbildningen 
lydde under kyrkan och beståndet var först enbart religiöst. Under 1700-talet 
spelade det enskilda bokägandet en viktig roll, en växande medelklass tog själv 
hand om sitt behov av böcker, inte minst lånar man böcker från grannar och 
vänner. Läsesällskap bildas och de får begära tillstånd för att få låna ut böcker. 
De kunde utvecklas till något av affärsföretag, vilket var fallet när biblioteket 
drevs av en bokhandel. Dessa kommersiella lånebibliotek fanns först enbart i 
storstäderna och universitetsstäderna, men från mitten av 1800-talet fanns de i 
hela landet.83 I 1842 års folkskolestadga lägger man på prästerskapet att inrätta 
sockenbibliotek. Enligt Åke Åberg är detta samhällets första erkännande av 
folkbibliotek.84  

Sockenbiblioteksrörelsen hörde landsbygden till. I städerna växer först för-
samlings- och sedan bildningscirklarnas och arbetarföreningarnas bibliotek 
upp.85 Folkrörelsernas bibliotek växer fram ur ett behov hos eftersatta grupper 
att hävda sig och att skaffa sig ett vetande för detta. Biblioteken ville även 
missionera för sin rörelse. I synnerhet arbetar- och nykterhetsrörelsen var 

                                                 
81 Bohman, 2005, s. 202. 
82 Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län, ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Uppsala 
län, (Uppsala 1995), s. 8. 
83 Åberg, Åke, ”Folkbibliotekens historia intill 1960-talet”, i Folkbibliotek i tal och tankar. En 
faktarapport från folkbiblioteksutredningen (Stockholm 1982), s. 48-50. 
84 Åberg, 1982, s. 53. 
85 Åberg, 1982, s. 55. 
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viktiga för utvecklingen mot modena bibliotek, men också bonderörelsen 
byggde upp bibliotek.86 Industrialiseringen slår igenom under de sista år-
tiondena av 1800-talet, klassamhället ifrågasätts alltmer och man strider för 
demokrati med religions-, yttrande-, tryckfrihet och rösträtt.87

År 1907 reser Valfrid Palmgren, en av förgrundsgestalterna inom det 
svenska biblioteksväsendet, till USA för att studera folkbibliotek. Hon 
föresatte sig att driva igenom den amerikanska biblioteksidén i Sverige, vilket 
bland annat innebar bibliotek för alla med hög inre och yttre standard, med 
öppna hyllor som en symbol för den medborgerliga friheten, med 
informationsservice och barnavdelning. Palmgren lade fram sina förslag i 
artiklar och föredrag och år 1911 lade hon fram en utredning som blev en 
milstolpe i utvecklingen av de svenska folkbiblioteken.88 En kungörelse kom 
1912 där man stadfäste en tradition av dubbla bibliotekssystem som kom att bli 
utmärkande för Sverige ett femtiotal år framöver. Detta innebar att man inte 
bara gav statsbidrag till bibliotek som drevs av kommunerna utan även till de 
bibliotek som drevs av folkrörelserna. 

År 1930 antog man ett förslag till nya bestämmelser för statens stöd för 
folkbiblioteken. Alltjämt gav man bidragsberättigande till båda typer av bibli-
otek, till de kommunala biblioteken och till studiecirkelbiblioteken. Denna för-
fattning hade stor betydelse för biblioteksväsendet, inte så mycket ekonomisk 
som ideell och organisatorisk och den kom att gälla fram till år 1965.89 Det 
moderna folkbiblioteket skapades på 1950- och 60-talen och deras utveckling 
räknas till de mest betydelsefulla kulturpolitiska insatser som gjorts i vårt 
land.90

De svenska folkbibliotekens historia och de samlingar som folkbiblioteken 
besitter har betydelse för hur vi ser på folkbiblioteken som kulturarvsbärare. 
Det är min uppfattning. Det skulle i sammanhanget vara intressant att exempel-
vis jämföra svenska och franska folkbibliotek utifrån denna aspekt. I Frankrike 
innehar stadsbiblioteken ofta mycket stora kulturarvssamlingar vilket kommer 
sig av att man under franska revolutionen konfiskerade de samlingar som fanns 
i slotts- och klosterbiblioteken. Samlingarna kom sedermera i kommunernas 

                                                 
86 Åberg, 1982, s. 58-60. 
87 Glimtar ur folkbibliotekens historia i Uppsala län, ett samarbetsprojekt mellan biblioteken i Uppsala 
län, (Uppsala 1995), s. 10. 
88 Åberg, 1982, s. 64-65. 
89 Åberg, 1982, s. 65-66. 
90 Folkbibliotek i Sverige:betänkande av folkbiblioteksutredningen, SOU 1984:23 (Stockholm 1994), s. 
31. 
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förvaltning.91 Inom ramen för detta arbete saknas dock möjlighet för en sådan 
jämförelse. 

1.9 Folkbibliotek, kulturarv och kulturpolitik 
I det följande kommer vi att titta närmare på några offentliga utredningar, på 
lagrum i Bibliotekslagen och på Unescos folkbiblioteksmanifest för att se vad 
vi där kan hitta om folkbiblioteken som bärare av kulturarv. 

År 1972 publiceras en omfattande utredning, Ny kulturpolitik, SOU 
1972:67. Den sändes på remiss till 450 myndigheter och organisationer. År 
1974 fastställde riksdagen målet för den statliga kulturpolitiken och dessa 
kulturpolitiska mål gäller fortfarande.92 I 1974 års kulturpolitiska reform 
använder man inte ordet kulturarv, men man skriver att kulturpolitiken skall 
garantera att äldre tiders kultur tas tillvara och levandegörs.93

År 1995 kom Kulturutredningens slutbetänkande Kulturpolitikens in-
riktning, SOU 1995:84. Som ett av fem kulturpolitiska mål anges i betänkandet 
att kulturpolitiken skall ta ansvar för kulturarven och främja ett positivt bruk av 
dem.94 Man talar om att vi idag lever i ett mångkulturellt samhälle och : 

Oavsett ursprung är de kulturarv som format ens omvärld en baskunskap som berör alla. 
Kunskap om och förståelse för det samhälle man lever i och de historiska skeenden som 
format det är förutsättningar för att kunna delta aktivt i den demokratiska processen95.  

 
I själva kulturbegreppet har man lagt in kulturarven som en beståndsdel jämte 
konstarterna, medierna och bildningssträvanden.96 Vidare säger man att de 
kulturarv som format vår omvärld är allas vår grund och en baskunskap som 
berör alla. Att kunskap om och förståelse för det samhälle vi lever i och de ske-
enden som format vårt samhälle är en förutsättning för att vi aktivt ska kunna 
delta i den demokratiska processen. Man betonar att ett aktivt förhållningssätt 
till kulturarven måste prägla ett humanistiskt samhälle. Man säger också att 
kulturarven ska vara tillgängliga för alla, något som ställer krav på museer, 

                                                 
91 Chevallier, Caroline, Harry Martinsson i Marseille- Rapport från en stipendieresa 2-5 februari 2006,  
(2006) http:// intranet.ub.uu.se/nyheter/nya/marseillefeb20061.doc [2006-02-16] 
92 Kulturpolitik i praktiken, en översikt från statens kulturråd (Stockholm 1989), s.7-8.  
93 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994, En rapport från Kulturutredningen, SOU 1995:85 (Stockholm 
1995), s. 63. 
94 SOU 1995:84, s. 16. 
95 SOU 1995:84, s. 295. 
96 SOU 1995:84, s. 40. 
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arkiv, bibliotek, kulturvårdsmyndigheter och konstnärliga institutioner.97 
Utredningen betonar att kunskap om det förflutna måste vara åtkomligt för alla. 
Man talar om de immateriella kulturarven och här nämner man dialekter, 
ortnamn, personnamn, folkminnen, musik, sånger, kunskap om arbetets villkor, 
näringarnas utveckling, religion, politik och sociala förhållanden. Som det 
kanske mest påtagliga delen av kulturarvet nämner man det av människor 
bearbetade landskapet, byarnas och städernas strukturer, de offentliga rummen, 
enskilda byggnader och anläggningar för olika ändamål. Man nämner även 
folkmusik, folklig dans, hemslöjd och hantverk.98

I utredningen sägs att bland annat museer och bibliotek i sitt utbud bör 
hålla både det nya och det gamla aktuellt och för framtiden dokumentera och 
bevara det som görs.99 I målet att ta ansvar för kulturarven och att främja ett 
positivt bruk av desamma finns krav att dokumentera, värdera och bevara, lik-
som att bygga vidare på genom att levandegöra och inspirera till förnyelse. 
Denna uppgift lägger man på kulturmiljövårdsmyndigheterna, vilka utgörs av 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna, samt på museerna, arkiven och bib-
lioteken.100 Utredningen ser samspelet på lokal och regional nivå mellan 
museer, bibliotek och arkiv som ett utvecklingsområde som är nära kopplat till 
skolans verksamhet och till folkbildningen.101 När utredningen går in på kultur-
politikens olika verksamhetsområden räknar man de lokala folkbiblioteken till 
förmedlande institutioner. Man trycker på att även om folkbiblioteken har ett 
omfattande mediebestånd och ett praktiskt, men inte formellt, bevarande-
intresse så ligger tyngdpunkten på förmedlarrollen.102

I betänkandet av folkbiblioteksutredningen från 1984 står inget om kultur-
arv. Man talar där om att biblioteket har ett brett kulturansvar, men att kärnan i 
folkbibliotekens kulturuppgift är ett ansvar för läsning och böcker.103  

I kulturutredningens slutbetänkande noterade vi att kunskap och förståelse 
för det samhälle som vi lever i idag samt kunskap om den historia som format 
samhället är en förutsättning för att vi aktivt ska kunna delta i den 
demokratiska processen. Det är inte minst i kontexten demokrati och 
tillgänglighet som jag anser att det är viktigt att lyfta fram folkbibliotekens roll 

                                                 
97 SOU 1995:84, s. 25. 
98 SOU 1995:84, s. 46-47. 
99 SOU 1995:84, s. 298. 
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som kulturarvsbärare. Om vi tittar på statistik från statens kulturråd finner vi 
att under år 2004 hade landets bibliotek 73 miljoner besök dvs. 8,1 besök per 
invånare104, medan motsvarande siffra för 232 institutioner bestående av 206 
museer och 26 konsthallar var 17,2 miljoner besök.105 Om vi tittar på Uppsala 
stad, så hade folkbiblioteken i Uppsala år 2004 inte mindre än 1 521 000 
besökare medan Uppsala museer hade 419 000 besökare.106 Om vi jämför 
arkiv, museer och bibliotek så behöver vi kanske inte ta fram ytterligare siffror. 
Det torde vara allmänt bekant att folkbiblioteken har en inte bara större utan 
även mer heterogen och mångfacetterad publik än de andra institutionerna. 
Folkbiblioteken besökas av människor i alla åldrar, människor ur alla 
samhällsklasser och människor med olika etnisk bakgrund.  

Bibliotekarieyrket liksom bibliotekarieutbildningen har genomgått stora 
förändringar under senare decennier. Från att tidigare i stor utsträckning ha 
betraktats mer som något av ett hantverksyrke är bibliotekarien idag en uni-
versitetsutbildad specialist inom informationssökning och -förmedling. Det 
verkar som att detta skifte inte riktigt satt sig avseende den syn som råder på 
den egna kompetensen och vikten av det arbete man utför som professionell 
yrkesutövare vid en kultur- och kulturarvsinstitution. I kulturarvssammanhang 
tycker jag mig se en bild träda fram av de övriga kulturarvsinstitutionerna som 
de verkliga kulturarvsinstitutionerna hos vilka de värdefulla samlingarna och 
den samlade kunskapen finns. Här finns föremålen, antikvarierna och inten-
denterna och kanske är det så att man på folkbiblioteken inte alltid ser hur stor 
kunskap som finns inom bibliotekens väggar och hur kulturarvsbärande folk-
biblioteken i själva verket är. Det förefaller finnas en högtidlig syn på vad som 
är, utgör och räknas som kulturarv och denna spelar in i sammanhanget.  

I Bibliotekslagens andra paragraf står att alla medborgare skall ha tillgång 
till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, infor-
mation, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Där står 
också att folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs till-
gänglig för alla medborgare. I lagens sjätte paragraf står att 
högskolebiblioteken i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt skall ge 

                                                 
104 Statens kulturråd, Statistik om biblioteken, www.kulturradet.se/index.php?realm=392 [2006-04-10] 
105 Statens kulturråd, Statistik om museer och utställningar, www.kulturradet.se/index.php?realm=397 
[2006-04-10]. 
106 Statens kulturråd, Tabeller efter län samt museet och konsthallar. Tabell 5:9. Antal besök fördelat på 
betalande, avgiftsfria samt från skolor/förskolor fördelade efter län, s. 10, 
www.kulturradet.se/ovfiles/Bilaga-5.pdf [2006-04-10] samt Statens kulturråd, Tabeller på kommunnivå, 
Tabell 7:12. Besök på bibliotek samt antal aktiva låntagare efter kommun. Antal i 1000-tal, s.124, 
www.kulturradet.se/ovfiles/Bil_7_tab_kommun.pdf, [2006-04-10]. 
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biblioteksservice. I lagens sjunde paragraf står det att det är kommunerna som 
ansvarar för folkbiblioteksverksamheterna och i paragraf sju a står att bibliotek 
och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall 
samverka.107  

I Bibliotekslagen talar lagstiftaren om samarbete och att vi alla skall ha till-
gång till ett bibliotek bland annat till främjande av kulturell verksamhet i 
övrigt. Vi får ingen närmare precisering. Lagstiftaren talar om 
tillgängliggörande men inte om bevarande. Om vi istället tittar på Unescos 
folkbiblioteksmanifest kommer vi att finna mer konkreta formuleringar. 

Unesco grundades 1945 med en övergripande målsättning att bidra till 
säkerhet och fred genom att främja ett internationellt samarbete inom veten-
skap, utbildning, kommunikation och kultur. Sverige anslöt sig 1949. Mellan 
Unesco och IFLA, International Federation of Library Associations, utveckla-
des tidigt ett nära samarbete avseende biblioteksfrågor.108

Unescos folkbiblioteksmanifest publicerades för första gången 1949. Man revi-
derade texten 1972 och en andra revision genomfördes i november 1994. Syftet 
med manifestet var en önskan om att i medlemsländerna öka förståelsen för 
och insikten om folkbibliotekens betydelse för bildning, utbildning och demo-
krati.109

I manifestet kan vi läsa att medborgarnas deltagande i utvecklingen av de-
mokratin är beroende av en fri och obegränsad tillgång till kunskap, tankar, 
information och kultur och man ser folkbiblioteken som en kraft för främjandet 
av bland annat kultur. Man säger att folkbiblioteket är till för alla oavsett kön, 
ålder, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass och att man ska erbjuda 
särskilda tjänster åt dem som inte kan utnyttja det gängse utbudet såsom språk-
liga minoriteter, personer med handikapp av något slag, patienter på sjukhus 
och interner inom kriminalvården. Man säger vidare att samlingarna skall 
spegla samhällsutvecklingen och tidsandan men även tjäna som minne för 
mänsklig strävan och fantasi. 

I manifestet listas tolv punkter genom vilka folkbiblioteken skall uppfylla 
sina huvuduppgifter. Huvuduppgifterna är att verka för läskunnighet, informa-
tion, utbildning och kultur och detta skall uppnås bland annat genom att främja 
kunskap om kulturarvet. Man uttalar att folkbiblioteket som ett lokalt 
kunskapscentrum är en grundförutsättning för ett självständigt ställnings-

                                                 
107 Bibliotekslag: SFS 1996:1596, Regeringskansliets rättsdatabas, http://62.95.69.15/ [2006-04-24] 
108 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 (Stockholm 1995), s. 6-7. 
109 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, s. 5. 
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tagande, för ett livslångt lärande och för en kulturell utveckling för olika 
grupper i samhället såväl som för den enskilde. Man uttrycker sin tilltro till 
folkbiblioteket som en levande kraft bland annat för främjandet av utbildning, 
information och kultur.110

                                                 
110 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, s. 17-19. 
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2 Undersökning 

2.1 Fältet 
Folkbiblioteken har liksom övriga ABM-institutioner ett kulturarv att 
förmedla, tillgängliggöra, vårda och bevara, men i den forskning om kulturarv 
jag studerat saknas folkbiblioteken och i de kulturarvsprojekt och ABM-
projekt som jag fått kännedom om finns folkbiblioteken inte med i samma 
utsträckning som de övriga kulturarvsinstitutionerna. Vad anser man ute på 
folkbiblioteken om detta? Tycker man att folkbiblioteken har ett kulturarv att 
förmedla och/eller visa, vårda, bevara och förvalta eller anser man att 
folkbiblioteken främst har andra uppdrag? Vilka slag av kulturarvsprojekt 
pågår på folkbiblioteken runt om i landet? Som inledningsvis sagts är syftet 
med detta arbete att lyfta fram folkbiblioteken som bärare av kulturarv och att 
undersöka synen på folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner. Mitt intresse 
riktar sig till hur biblioteken ser på sig själva och sin verksamhet i förhållande 
till dessa frågor. Därför utformade jag en enkät som jag sedan skickade ut till 
ett antal av landets folkbibliotek. Jag begränsade mig till nio frågor som 
presenteras i det nedanstående. Frågorna är utformade utifrån iakttagelser jag 
gjort vid studiet av ämnet. Jag har funnit det intressant att se om det går att få 
belägg för tendenser jag tyckt mig skönja vid dessa iakttagelser, exempelvis att 
jag oftare stött på de övriga kulturarvsinstitutionerna än folkbiblioteken i olika 
kulturarvssammanhang. 

Vid en självkritisk granskning kan frågorna tyckas ledande, men detta för-
svaras av att de på samma gång är mycket öppna och lämnar ett stort utrymme 
för respondenterna att komma med egna synpunkter, ståndpunkter och kom-
mentarer. Kanske kan några frågor anses alltför öppna exempelvis när respon-
denterna tillfrågas hur de ser på folkbibliotekens lokalsamlingar ur ett kultur-
arvsperspektiv. Fördelen har varit att svaren blivit högst individuella och i 
många fall har besvaras med personliga reflexioner och synpunkter av skilda 
slag bland annat avseende folkbibliotekens lokala bestånd. 
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Sammanlagt ställdes nio frågor varav tre av frågorna, fråga två, fråga tre 
och fråga åtta, vardera innehöll en följdfråga. De frågor som ställdes är 
följande: 

1. Pågår det/har det nyligen pågått någon form av kulturarvsprojekt i er 
kommun? 

2. Deltar/deltog biblioteket? Om ja, hur deltar/deltog biblioteket, om nej, varför 
deltar/deltog inte biblioteket? 

3. Anser Du att stat och kommun i sina kulturarvssatsningar i större 
utsträckning adresserar och riktar sig mot övriga ABM-institutioner (arkiv, 
forskningsbibliotek och museer) än mot folkbiblioteken? Om ja, vad tror 
Du att det beror på?  

4. Skulle det vara önskvärt med ett större samarbete mellan folkbiblioteken och 
övriga kulturarvsinstitutioner (arkiv, forskningsbibliotek och museer) kring 
kulturarv? 

5. Anser du att folkbiblioteken är bärare av kulturarv på samma sätt som övriga 
ABM-institutioner (arkiv, forskningsbibliotek och museer) eller ser Du 
skillnader? 

6. Vilka delar i folkbibliotekens verksamhet anser Du vara kulturarvsbärande? 

7. Vore det enligt Din mening önskvärt att folkbiblioteken skulle ha en större 
plats i kulturarvsdebatten, -forskningen och -projekten än vad som är fallet 
idag? 

8. Har biblioteket någon lokalsamling? Hur ser du på lokalsamlingar ur ett 
kulturarvsperspektiv? 

9. Ge gärna eventuella synpunkter/kommentarer till frågorna och eller ämnet. 

I Sverige finns det 290 folkbibliotek och att skicka ut frågorna till samtliga 
bibliotek var inte rimligt i förhållande till studiens omfång. För att begränsa 
mig till ett mindre urval har jag valt ut de tre största biblioteken i varje län. För 
att hitta dessa har jag först valt ut de tre kommuner i varje län som har flest 

 31



årsverken avseende bibliotekspersonal. Biblioteken har jag funnit genom att 
använda mig av statistik från Kulturrådet111. Enkäten har därefter skickats till 
kommunens huvudbibliotek. Inga utskick har gjorts till filial- eller stadsdels-
bibliotek. Enkäten har skickats till tre folkbibliotek i vart och ett av landets 
tjugoen län, Gotlands län undantaget. Gotlands län fick endast ett utskick och 
det gick till Almedalsbiblioteket som både är ett folk- och forskningsbibliotek. 
Avseende Kalmar län har jag tagit med fyra bibliotek för att få med Borgholms 
kommun. Gotlands kommun fanns med i utskicket och ur ett kulturarvs-
perspektiv ansåg jag det intressant att också göra ett utskick som innefattade 
Öland.  

Totalt har enkäten gått ut till 62 folkbibliotek. Enkäten skickades ut via e-
post den 19 och 20 februari och jag bad om svar innan månadsskiftet. I e-
postmeddelandet, som var adresserat personligen till respektive bibliotekschef, 
presenterade jag kort mig själv och uppsatsarbetet, se bilaga två. Enkäten med 
frågor och en närmare presentation av mitt arbete bifogade jag som en fil till e-
postmeddelandet, se bilaga tre. Vid månadsskiftet hade 11 svar inkommit och 
jag skickade ut en påminnelse den 5 mars, två veckor efter det första utskicket. 
Efter påminnelsen erhöll jag ytterligare 17 svar. Jag erhöll därutöver två svar 
där informanterna meddelade att de inte önskade delta i undersökningen. Dessa 
”svar” har inte räknats med i svarsfrekvensen. Två av informanterna har också 
ringt till mig och bett att få besvara frågorna muntligen över telefon. I dessa 
fall har jag nedtecknat svaren under samtalets gång. Merparten av informanter 
har besvarat samtliga frågor. Detta kommer emellertid närmare att redovisas 
längre fram i kapitlet. Totalt har 28 svar inkommit vilket innebär en 
svarsfrekvens om 45 procent. Forskaren och sociologen Jan Trost anser att man 
idag får räkna med svarsfrekvenser på mellan 50 och 75 procent på många 
enkätundersökningar.112 Svarsfrekvensen i detta fall ligger således något under 
den lägre nivån, men torde ändå anses vara acceptabel om än inte god. Syftet 
med enkäten har inte varit att försöka få en korrekt speglad bild över hur 
kulturarvsverksamheten ser ut vid landets folkbibliotek, utan snarare att få 
någon slags uppfattning av vad som är på gång, att få reflektioner kring 
kulturarvsarbetet liksom hur man ser på folkbiblioteket som 
kulturarvsinstitution. 

                                                 
111 Statens kulturråd, Folkbiblioteken 2004. Kulturen i siffror 2005:2, Bilaga 7, Tabell 7:2. Personal, 
andel kvinnor, män samt antal årsverken efter kommun, 
www.kulturradet.se/ovfiles/Bil_7_tab_kommun.pdf [2006-02-17] 
112 Trost, Jan, Enkätboken ( Lund 2001). 
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Enkäten skickades till bibliotekscheferna vid respektive bibliotek och jag 
bad att enkäten skulle besvaras antingen av chefen eller att hon eller han skulle 
vidarebefordra den till lämplig person på biblioteket. Anledningen till att 
enkäten skickades till bibliotekscheferna var att jag föreställde mig få en bättre 
svarsfrekvens om jag adresserade enkäten till en namngiven person. Att valet 
föll på bibliotekscheferna berodde på att det via Bibliotekskalendern, som 
innehåller en förteckning över samtliga biblioteksansvariga vid landets folk-
bibliotek, och därefter bibliotekens hemsidor relativt enkelt gick att få fram 
namnen på och i de flesta fall även e-postadresserna till dessa personer och en 
tanke var också att dessa personer var de som bäst visste vem som var rätt 
person att vända sig till avseende kulturarvsfrågor.113 Min förhoppning var att 
bibliotekscheferna skulle vidarebefordra enkäten om de ansåg att någon annan 
på biblioteket bättre kunde besvara frågorna. Ett alternativ hade varit att göra 
ett mindre urval, kanske ett bibliotek per län och därefter ringa till vart och ett 
av biblioteken för att få namnet på den lämpligaste adressaten samt att etablera 
en första kontakt och kort presentera undersökning. I efterhand kan man 
spekulera i, men förstås inte veta, om detta tillvägagångssätt skulle ha medfört 
ett erhållande av en högre svarsfrekvens än vad som nu blev fallet. 

Svaren har lämnats av bibliotekschefer med också av andra personer verk-
samma vid biblioteken, såsom ansvariga för lokalsamlingarna. En lista på 
samtliga bibliotek som enkäten skickats till återfinns som bilaga ett längst bak i 
arbetet. Informanterna har utlovats anonymitet så svaren har vare sig länkats 
till en bestämd person eller ett namngivet bibliotek. Emellertid har enkätsvaren 
använts som källa för den redogörelse av några kulturarvsprojekt på folk-
bibliotek som i det nedanstående kommer att presenteras. 

Svar har erhållits från folkbibliotek i samtliga län med undantag av 
Kalmar-, Gotlands-, Skåne-, och Västra Götalands län. De 28 bibliotek som 
svarat på enkäten är länsvis: 

 
Stockholms län 

• Stockholms stadsbibliotek 

Uppsala län 

• Uppsala stadsbibliotek 

• Enköpings kommunbibliotek 

                                                 
113 Bibliotekskalendern 2006 (Lund 2006), s. 85-89. 
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• Tierps folkbibliotek 

Södermanlands län 

• Eskilstuna stads- och länsbibliotek 

• Nyköpings stadsbibliotek 

Östergötlands län 

• Norrköpings stadsbibliotek 

• Linköpings stadsbibliotek 

• Motala bibliotek 

Jönköpings län 

• Jönköpings stadsbibliotek 

• Värnamo kommunbibliotek 

• Gislaveds bibliotek 

Kronobergs län 

• Växjö bibliotek 

• Alvesta bibliotek 

Blekinge län 

• Ronneby stadsbibliotek 

• Karlshamns bibliotek 

Hallands län 

• Varbergs bibliotek 

Värmlands län 

• Arvika bibliotek  

• Torsby bibliotek 

Örebro län 

• Askersunds kommunbibliotek 

Västmanlands län 

• Västerås stadsbibliotek 

• Köpings stadsbibliotek 

Dalarnas län 

• Ludvika bibliotek 

Gävleborgs län 

• Gävle stadsbibliotek 
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Västernorrlands län 

• Örnsköldsviks kommunbibliotek  

Jämtlands län 

• Östersund Jämtlands läns bibliotek 

Västerbottens län 

• Umeå stadsbibliotek 

Norrbottens län 

• Piteå stadsbibliotek 

2.2 Folkbiblioteken och kulturarvsprojekten 
Det pågår kulturarvsprojekt runt om i vårt land, på de olika kulturarvs-
institutionerna, däribland på folkbiblioteken. Den första frågan som ställdes i 
enkäten var om det i respondenternas hemkommuner pågår eller nyligen pågått 
någon form av kulturarvsprojekt. Då svaren kommit in förstod jag att frågan 
var tämligen vag och otydligt formulerad. Min tanke var att försöka få en upp-
fattning om också folkbiblioteken deltog i större kulturarvsprojekt eller om det 
företrädesvis var övriga ABM-institutioner som samarbetade kring dylika 
projekt. Så som frågan ställdes kan den innefatta alla slag av kulturarvsprojekt 
även sådana som folkbiblioteken driver på egen hand. Inte heller fanns i fråge-
ställningen några kriterier för vad som avses med projekt. Samtliga 28 respon-
denter har besvarat på frågan och i 17 fall besvarades frågan med ett ja. Av 
erhållna svar svarade 60 procent ja, dvs. att det pågår eller nyligen pågått 
någon form av kulturarvsprojekt i deras hemkommuner och 40 procent 
besvarade frågan med ett nej. 

Den andra frågan innehöll en följdfråga. För det första efterfrågade jag, i 
de fall det pågick kulturarvsprojekt i kommunen, om folkbiblioteket deltagit i 
projektet. I följdfrågan önskade jag veta på vilket sätt deltagande folkbibliotek 
deltagit i projekten samt anledningen till att folkbibliotek som besvarade frågan 
nekande inte deltagit i projekten. Frågans första led besvarades av samtliga 
respondenter. Av 28 svarande svarade 11 respondenter att biblioteken deltagit i 
kulturarvsprojekten och 17 respondenter svarade att man inte deltagit. Av 17 
pågående projekt har folkbiblioteken således deltagit i 11 av dessa. Följdfrågan 
hade en lägre svarsfrekvens, den besvarades endast av nio respondenter eller 
32 procent. Av dessa nio svarade två respondenter att folkbiblioteket deltagit 
genom att bistå projekten bland annat genom att ta fram information, tre 
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svarade att man drivit egna projekt, av dessa var två projekt så kallade 
Accessprojekt, och tre respondenter svarade att man deltagit i projekten som 
samarbetspartner. Den respondent som besvarade frågan nekande svarade att 
folkbiblioteken har egna projekt som man arbetar med. 

2.2.1 Accessprojektet 
Ett stort rikstäckande projekt som innefattar både folk- och 
forskningsbibliotek, arkiv och museer är det så kallade Accessprojektet. 

Regeringen har i år gett Statens kulturråd i uppdrag att fördela 250 
miljoner kronor till sysselsättningsskapande åtgärder som syftar till att bevara, 
tillgängliggöra och vårda föremål, samlingar och arkivalier. En första 
ansökningsomgång är nu klar och man har fördelat 225 miljoner kronor.114 
Ytterligare medel ur anslaget kommer att fördelas senare under året. Inom 
biblioteksområdet har 34 bibliotek fått bidrag för att tillgängliggöra ”äldre och 
värdefulla” samlingar av olika slag. Ett urval av de biblioteksprojekt som er-
hållit medel från Accessprojektet är:115

Bibliotek Gävleborg, Hillboms länsbibliografi, 360 000 kr. 

Jämtlands läns bibliotek, Zetterströmska biblioteket, 600 000 kr. 

Karlstads stadsbibliotek, Värmlandssamlingen, 300 000 kr. 

Kultur Jönköping, Stadsbiblioteket i Jönköpings gamla samlingar, 360 000 kr. 

Malmö stadsbibliotek, katalogisering i Malin, 360 000 kr. 

Norrköpings stadsbibliotek, katalogisering av äldre samlingar, 700 000 kr. 

Regionbibliotek Halland, digitalisering av Hallandsbibliografin, 720 000 kr. 

Regionbibliotek Kalmar, OS Gothia, 810 000 kr. 

                                                 
114 Statens kulturråd, ”225 miljoner till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet”, (2006-02-20), 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2619 [2006-04-10] 
115 Statens kulturråd, ”Fördelning av bidrag inom Accessprojektet”, (2006-02-20), 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2618 [2006-04-10] 
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Stockholms stadsbibliotek, Lyrik och visor, 420 000 kr. 

Västerås stadsbibliotek, katalogisering och digitalisering av äldre bok- och 
handskriftssamlingar, 360 000 kr. 

Växjö Stadsbibliotek, digitalisering och katalogisering av de äldre bok- och 
handskriftssamlingarna, 350 000 kr. 

Örebro universitetsbibliotek i samarbete med Örebro stadsbibliotek, Mörner-
samlingen, 360 000 kr. 

Kungliga Biblioteket är det bibliotek som beviljats det största anslaget för tre 
olika projekt nämligen, Öppna samlingar, (7 200 000 kr), FIA, framtid i 
Access, (960 000 kr) och Digitalisering av svenska klassiker, (1 440 000 kr). 
Sammanlagt har biblioteksområdet beviljats 22 560 000 kr. Arkivområdet har 
erhållit 35 643 000 kr, och musei- och kulturarvsområdet 122 046 000 kr.116

2.2.2 Kulturarvsprojekt på folkbibliotek 
Några av de kulturarvsprojekt som pågår i vårt land och där folkbiblioteken 
deltar kommer nu mycket kortfattat att presenteras för att ge en uppfattning om 
vilka slag av projekt det kan röra sig om. Uppgifterna är hämtade från de 
enkätsvar som erhållits. 

2.2.2.1  Växjö- och Västerås stadsbibliotek 
Växjö stadsbibliotek deltar i ett samverkansprojekt tillsammans med Stifts- och 
landsbiblioteket i Skara och Västerås stadsbibliotek. Projektet handlar om 
katalogisering och digitalisering av bibliotekens äldre samlingar och man har 
fått bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Samtliga tre bibliotek har även 
erhållit medel från Kulturrådets Accessprojekt för ytterligare katalogiserings- 
och digitaliseringsarbete. Tillsammans med Jönköpings-, Kalmar-, och 
Blekinge län arbetar stadsbiblioteket i Växjö, som tillhör Kronobergs län, med 
en gemensam databas för lokal litteratur kallad Gothicaprojektet. 

                                                 
116 Statens kulturråd, ”Fördelning av bidrag inom Accessprojektet”, (2006-02-20), 
http://www.kulturradet.se/index.php?pid=2618 [2006-04-10] 
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2.2.2.2  Linköpings stadsbibliotek 
Stadsbiblioteket i Linköping har erhållit medel till egna kulturarvsprojekt, både 
till utställningar och för att kunna katalogisera de äldre samlingarna. Man har 
samverkat med andra institutioner och bibliotekets samlingar har utnyttjats 
som en resurs i olika sammanhang. I Östergötlands län finns en gemensam, 
lokal plattform för kulturarvsfrågor som heter Kulturarv Östergötland.117 Läns-
biblioteket finns representerat i plattformens styrgrupp och Linköpings stads-
bibliotek ingår i plattformens referensgrupp där även universitetet, museerna, 
arkiven, bildningsförbund, Länsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet ingår. Ut-
över möten med dessa grupper arrangerar man årligen en större samling för 
kulturaktörer i länet där aktuella projekt presenteras. 

2.2.2.3  Jämtlands läns bibliotek 
Jämtlands läns bibliotek i Östersund har beviljats medel från Accessprojektet. 
Här handlar det om ett projekt där en boksamling från 1820-talet skall kata-
logiseras och läggas in i Libris. Boksamlingen tillhörde Carl Zetterström. Han 
föddes i Jämtland 1767 och blev professor i medicin i Uppsala. Den 
Zetterströmska boksamlingen låg till grund för skapandet av Jämtlands biblio-
tek år 1833. Samlingen innehåller ca 12 000 band och mycket unikt material 
främst från 1700-talet. I samlingen ingår bland annat en större samling lik-
predikningar samt manuskript, däribland anteckningar från föreläsningar som 
Linné hållit i Uppsala. 

2.2.2.4  Stockholms stadsbibliotek  
Stockholms stadsbibliotek har varit med om att skapa Stockholmskällan som är 
Stockholms kulturarv på nätet. Här hittar man ett urval av källmaterial såsom 
bilder och dokument som berättar om Stockholms historia. Källmaterial från 
arkiv och museum kompletteras med litteraturtips, statistik och webblänkar.118 
Stockholmskällan är ett ABM-samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek, 
Stockholms stadsarkiv, Stockholms stadsmuseum, utrednings- och statistik-
kontoret och utbildningsförvaltningen. Stadsbiblioteket har ansvarat för att 
välja ut, lägga in samt annotera stockholmiana. Biblioteket svarade även för 
den del som handlade om källkritik. Stockholms Stadsbibliotek deltog i pro-
jektets styrgrupp som en av fem verksamhetsansvariga förvaltningar. 

                                                 
117 Kulturarv Östargötland, www.kulturarvostergotland.se [2006-03-13] 
118 Stockholmskällan, www.stockholmskallan.se [2006-03-13] 
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Stockholms stadsbibliotek har även fått medel från Accessprojektet för att 
digitalisera indexeringen av lyrik och visor. 

2.3 Folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner 
Kan det vara så att stat och kommun i sina kulturarvssatsningar i större ut-
sträckning riktar sig till övriga ABM-institutioner, nämligen till arkiven, 
forskningsbiblioteken och museerna, än till folkbiblioteken och om så är fallet 
vad skulle det kunna bero på?  Det föreföll mig intressant att höra vad man 
anser om detta ute på folkbiblioteken. Jag bad också dem som besvarade frågan 
jakande att ange vad de i så fall tror att detta beror på. 

Diagram 1. Anser Du att stat och kommun i sina kulturarvssatsningar i större utsträckning 
adresserar och riktar sig mot övriga ABM-institutioner än mot folkbiblioteken? 
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Källa: Enkät till folkbibliotek, fråga 3. 

Av de 28 respondenterna besvarade 26 denna fråga vilket utgör en svars-
frekvens på 93 procent. Det visade sig att 17 av respondenterna eller 65 
procent besvarade frågan jakande, tre respondenter dvs. 12 procent svarade att 
så möjligen är fallet och fyra respondenter eller 15 procent svarade att de inte 
visste. Slutligen besvarade två respondenter eller 8 procent frågan nekande. De 
65 procent som besvarade frågan jakande uppgav flera orsaker som anledning 
till att det skulle kunna vara på detta sätt. I det nedanstående redogörs för 
informanternas uppfattningar och några nyckelord och utsagor som det 
kommer att återknytas till i analyskapitlet har kursiverats.  

En informant anser att det verkar lättare för forskningsbiblioteken att få bi-
drag för olika projekt och att en anledning skulle kunna vara att de anses ha 
högre status och att de är kopplade till forskning. Man menade också att det 
skulle kunna bero på tradition och okunskap om folkbibliotekens verksamhet. 
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En av informanterna ansåg att folkbibliotekens roll i kulturarvsarbetet är bort-
tappad och hon tror att det kan bero på att folkbiblioteken de senaste åren haft 
fullt upp med att utveckla stöd för information och lärande och att man inte 
haft tid och kanske även varit lite orolig för att hamna i en luddig kulturarvsroll 
igen, när man nu fokuserar på det livslånga lärandet. Några svarade att fallet 
förmodligen är att stat och kommun satsar mindre kulturarvsmedel på 
folkbiblioteken än de övriga kulturarvsinstitutionerna, men att detta inte torde 
vara anmärkningsvärt då folkbiblioteken bortsett från eventuella satsningar på 
lokalhistorisk litteratur och ibland arkiv inte i första hand arbetar med kultur-
arv. Någon menade att digitaliseringsbehovet var större hos de andra 
kulturarvsinstitutionerna då man ansåg att folkbiblioteken inte så ofta har 
originalhandlingar som behöver digitaliseras eller bokrariteter som behöver 
konserveras. 

Några ansåg att folkbiblioteken ju har så många andra uppgifter, att kul-
turarv inte är folkbibliotekens största uppdrag och att mycket av kulturarvs-
satsningarna faller utanför bibliotekens verksamhet. En informant ansåg att 
folkbiblioteken är kulturarvsbärare på samma sätt som de övriga kulturarvs-
institutionerna, men att de olika institutionerna har olika huvuduppgifter. En 
annan tänkte sig att folkbiblioteken väl anses ta mer hand om nuet och t.o.m. 
framtiden, men menade samtidigt att biblioteket ofta är mer levande och aktivt 
och att det skulle ge mer resultat om en del av de medel som går till museerna 
istället kom biblioteken tillgodo. Någon påpekar att vi nog ofta har en alltför 
snäv definition av begreppet kulturarv och att man ofta tänker enbart på mil-
jöer, byggnader och föremål. 

 Ett liknande svar gavs av en annan informant som nämnde att kulturarv 
ofta förknippas med samlingar av museityp, historiska byggnader eller miljöer 
och att man därför kanske inte tänker på att biblioteken också kan ha kultur-
arvssamlingar, och att folkbiblioteken nog glöms bort i många sammanhang. 
Någon menar att det kanske finns en tendens att anse att kompetens i kultur-
arvsfrågor finns utanför biblioteket t.ex. på museerna eller att det skulle kunna 
bero på att folkbiblioteket har en otydligare roll i detta sammanhang. 

Ytterligare en förklaring som ges är att det skulle kunna bero på att biblio-
tekarier i allmänhet inte är intresserade av lokalhistoria. En informant skriver 
att hon inte vet, men att hon kan tänka sig att det är så att kulturarvs-
satsningarna riktas mer mot övriga ABM-institutioner och att det till del skulle 
kunna bero på ordet kultur i kulturarv. Hon anser att man talar om bibliotek 
och allmänkultur som två separata företeelser och att litteratur inte anses vara 
allmänkultur på samma sätt som musik, teater, film och konst. Hon menar att 
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när vi talat om kulturprogram menar vi inte litteratur och ger följande exempel: 
En författare som presenterar sitt författarskap kan möjligen få en plats i ett 
kulturprogram men aldrig en bibliotekarie som bokpratar. 

2.4 Folkbiblioteken och ABM-samarbeten kring kultur-
arv 

Tidigare i arbetet har redogjorts för några pågående kulturarvsprojekt tillika 
ABM-samarbeten där folkbiblioteken finns representerade. Skulle man ute på 
folkbiblioteken önska sig ett större samarbete med de övriga kulturarvs-
institutionerna än vad man har idag? 

Diagram 2. Skulle det vara önskvärt med ett större samarbete mellan folkbiblioteken och 
övriga kulturarvsinstitutioner (arkiv, forskningsbibliotek och museer) kring kulturarv? 
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Källa: Enkätundersökning till folkbibliotek, fråga 4. 

Denna fråga besvarades av samtliga informanter och 21 informanter eller 75 
procent besvarar frågan jakande. Endast en informant svarar nej och av övriga 
sex informanter har en ingen uppfattning, en skriver att samarbete är viktigt 
och de resterande fyra skriver att det fungerar bra hos dem som det är, att 
samarbete är bra om man har något att samarbeta kring och att man inte 
nödvändigtvis önskar sig ett större samarbete. Också i den nedanstående 
sammanställningen har några ord och fraser kursiverats som jag anser det 
intressant att återknyta till i analysdelen. 

En informant skriver att biblioteken är självklara när det handlar om att ta 
fram bakgrundsmaterial och att samarbete alltid är av godo. Någon vill ha ett 
ökat samarbete, medan en annan anser att man tycker att samarbetet i kommun-
en är bra och att frågorna hålls levande. En informant anser att samarbete är 
bra om man har något konkret att samarbeta kring och att ett bra samarbete 
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leder till att man känner till varandra och varandras verksamheter och styrkor 
och på så sätt enklare får idéer till och genomför nya samarbeten, men 
poängterar också att folkbibliotek dock är så mycket mer än kulturarv. En 
informant anser att det naturligtvis skulle vara av önskvärt med ett större 
samarbete institutionerna emellan, eftersom det handlar om att tillgängliggöra 
material och källor för alla oavsett var dessa källor finns från början.

2.5 Folkbiblioteken som kulturarvsbärare 
Anser man ute på folkbiblioteken att man är bärare av kulturarv på samma sätt 
som de övriga kulturarvsinstitutionerna eller ser man skillnader? Denna fråga 
besvarades av 25 informanter eller 89 procent. Av dessa svarar tre eller 11 
procent nej och skälen man anger för att folkbiblioteken inte är kulturarvs-
bärare på samma sätt som övriga kulturarvsinstitutioner är att folkbiblioteken 
saknar arkivansvar, att deras uppgift inte är att spara och arkivera utan att folk-
bibliotekens största uppgift är lässtimulering och informationsförmedling. 
Ytterligare tre informanter svarar varken ja eller nej, men säger att de ser skill-
nader i det att de andra institutionerna har bevarandeuppdrag och att folk-
bibliotekens bevarandeuppdrag inskränker sig till lokalanknutna media, samt 
att folkbiblioteken skall tillgängliggöra och låta använda materialet. Tre 
informanter svarar ja utan att ge några ytterligare kommentarer medan 16 in-
formanter eller 57 procent svarar ja men exemplifierar med skillnader som de 
anser finns. Också här nedan har synpunkter som det finns anledning att åter-
komma till längre fram i arbetet kursiverats. 

En av informanterna ansåg att i den mån folkbiblioteken bygger upp lokal-
historiska samlingar så är de bärare av kulturarv, men också i en mer abstrakt 
form i och med att de bevakar och tillgängliggör det ständigt pågående kultur-
livet i stort ur olika perspektiv. En annan informant ansåg inte att folk-
biblioteken är kulturarvsbärare på samma sätt som de andra kulturarvs-
institutionerna då folkbibliotekens uppgift inte i första hand är att spara och 
arkivera utan att folkbibliotekens arv framförallt är som varande en del av 
folkbildningen och förmedlare av kultur. En annan synpunkt som kom fram var 
att man ansåg att olika bibliotek har olika förutsättningar för att vara kultur-
arvsbärare, att det finns skillnader mellan Kungliga Biblioteket och ett litet 
filialbibliotek på landsbygden, men att det också här är en fråga om hur man 
definierar vad som är kulturarv. 

Två informanter som besvarar frågan nekande menar dels att folk-
bibliotekens största uppgift är att stimulera till läsning och att förmedla in-
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formation, dels att det som folkbiblioteken kan bidra med är kunskap, hämtad 
ur böcker, och sökverktyg. En annan informant menar att biblioteken naturligt-
vis är bärare av kulturarv liksom de andra ABM-institutionerna, men att man 
har olika huvuduppgifter. Man anser också att de andra ABM-institutionerna 
har ett direkt bevarandeuppdrag, vilket inte betyder att folkbiblioteken inte har 
sina samlingar att vårda och bevara, men att biblioteket främst ska tillgänglig-
göra och låta material användas. Man pekar också på att folkbiblioteken har 
många fler funktioner än de andra ABM-institutionerna, och att kulturarvs-
delen på folkbiblioteken är en del.  

En annan uppgiftslämnare menar att om man ser till Stefan Bohmans defi-
nition av kulturarv så stämmer bibliotekets samlingar väl överens med denna 
definition, att det handlar om kulturuttryck som människor vill bevara, ge en 
speciell omsorg och ger symbolvärde, de bevaras för forskning, visas upp och 
förmedlas på olika sätt. En skillnad som denne informant hittar handlar om hur 
man definierar forskning och han anser att om vi bara talar om forskning på 
hög nivå så finns alla böcker på universitetsbiblioteken som har bevarande-
ansvar och då behöver man aldrig använda folkbiblioteken. Någon svarar kort 
och koncist ja på den ställda frågan och tillägger att folkbiblioteken framför allt 
kan hjälpa till att synliggöra vårt kulturarv, en annan informant som också 
svarar ja påpekar att bokstaven b i ABM självklart även står för folkbibliotek. 

En informant som ser skillnader mellan folkbibliotekens kulturarvsbärande 
i förhållande till de andra kulturarvsinstitutionerna anser att det finns en skill-
nad mellan exempelvis ett folkbibliotek och ett lokalhistoriskt museum. Hon 
anser att det på de olika institutionerna finns helt olika kompetenser. På det 
lokalhistoriska museet finns byggnadsantikvarier och kulturvetare, medan bib-
lioteket har stor kompetens på information. Informanten upplever inte att bib-
lioteket mer generellt själv anser att kulturarvsfrågor i operativ mening är de-
ras kompetens. Informanten anser att i hennes kommun ligger den frågan 
mycket närmare den allmänkulturella avdelningen. Ytterligare en röst menar 
att folkbiblioteken visst är kulturarvsbärare liksom de andra institutionerna 
men inte på samma sätt med inriktning på samlingar och arkiv. Han anser dock 
att det alltid är folkbibliotekens uppgift att hantera lokalt material. En skillnad 
som en uppgiftslämnare nämner är att hon anser att biblioteket är mer 
tillängligt än de övriga institutionerna. 
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2.6 Det kulturarvsbärande hos folkbiblioteken 
Kan man säga att folkbibliotekens sammantagna verksamhet är kulturarvs-
bärande eller är det mer riktigt att påstå att det i synnerhet är vissa delar i bib-
liotekets verksamhet som går in under den beteckningen? Vad är det som är 
”det kulturarvsbärande” i folkbibliotekens verksamhet? Också här kommer 
vissa påståenden som vi får anledning att återkomma till kursiveras. 

Svarsfrekvensen på frågan är 100 procent, den har besvarats av samtliga 28 
informanter och samtliga är överens om att lokalsamlingarna, de lokal-
anknutna medierna är det som främst är kulturarvsbärande i folkbibliotekens 
verksamhet. Här nämner man också gamla donationer av skilda slag, gamla 
historiska kataloger, samt de historiskt sett äldre folkbiblioteken som har äldre, 
värdefulla samlingar. Därtill kommer manuskript-, handskrift-, och kart-
samlingar, gamla handskrivna kataloger, manuskriptsamlingar och 
släktforskarmaterial. 

Det påpekas dock att det inte är alla folkbibliotek som har dylika samlingar 
och någon är av den uppfattningen att somliga bibliotek inte lägger ner särskilt 
stor omsorg på sina lokalanknutna media. Den kommande redovisningen av 
enkätsvaren skall här inte förekommas, men samtliga 28 informanter svarar 
jakande på frågan om man har en lokalsamling på sitt bibliotek.  

Fem informanter anser att den klassiska litteraturen och den samlade 
litterära skatten är ett kulturarv och fyra informanter anser att det material 
som används av släktforskare, tillika själva släktforskningen är kulturarv. 

Tre informanter anser att facklitteratur inom ämnen som till exempel 
konsthistoria, historia, hembygdslitteratur, arkitektur, släktforskning, trädgård 
och byggnadsvård också är kulturarvsbärande och att det inom nästan alla 
faktaavdelningar finns ett kulturarvsperspektiv. 

En av informanterna påpekade att det för folkbiblioteken är livsviktigt med 
den goda litteraturen, att den alltid skall finnas till hands i en tid som vår när 
litteratur är färskvara i handeln. Hon anser därför också att gallring är något 
man skall vara försiktig med, medan en annan stämma anser att ett välskött 
folkbibliotek har samlingar och att dessa samlingar är ett kulturarv såtillvida att 
det inte är ett gammalt restlager utan består av ett personligt och professionellt 
urval, som förmodligen gjorts upprepade gånger. 

Tre informanter menar att det är folkbibliotekens samlingar, i synnerhet 
bokbeståndet, som är det kulturarvsbärande. Någon anser att det är att ta del 
av ett kulturarv att läsa och att besöka biblioteket och en annan informant 
svarar att det givetvis är alla delar i ett folkbiblioteks verksamhet som är 
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kulturarvsbärande. Någon nämner referensverksamheten, 
informationsförmedling i annan form samt programverksamhet om kulturarvet, 
liksom sagoberättande. En synpunkt som kommit fram är att man i en något 
mer abstrakt form kan se folkbibliotekens sammantagna verksamhet som 
kulturarvsbärande i det att folkbiblioteken bevakar och tillgängliggör det 
ständigt pågående kulturlivet i stort ur olika perspektiv. 

2.7 Folkbibliotekens osynlighet 
I kulturarvsdebatten är folkbiblioteken inte särskilt synliga och i kulturarvs-
forskningen lyser folkbiblioteken med sin frånvaro. Vad anser man om detta 
ute på folkbiblioteken? Vore det önskvärt med en större plats för folk-
biblioteken inom kulturarvsdebatten, -forskningen och -projekten än vad som 
är fallet idag? Också här har en del synpunkter som vi får anledning att åter-
komma till och närmare resonera kring kursiverats. 

Diagram 3. Vore det enligt Din mening önskvärt att folkbiblioteken skulle ha en större plats i 
kulturarvsdebatten, -forskningen och –projekten än vad som är fallet idag? 
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Källa: Enkätundersökning till folkbibliotek, fråga 7. 

Denna fråga har en svarsfrekvens om 89 procent, 25 av 28 informanter har be-
svarat frågan. Av de 28 informanterna svarar 20 informanter eller 80 procent ja 
på frågan. Tre informanter, 12 procent svarar nej och två informanter, åtta 
procent svarar att de inte vet. 

De tre informanter som besvarar frågan nekande anser att de inte tror att 
det finns något utrymme från folkbibliotekens sida, särskilt inte för de mindre, 
att ta en större plats och att det inte finns någon anledning för folkbiblioteken 
att göra detta. En av dessa informanter anser att det visst skulle vara intressant 
med forskning som tittade på folkbibliotekens samlingar, i vilken mån sam-
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tiden påverkar urvalet och vad senare generationer värderar respektive gallrar. 
Informanten saknar emellertid inte någon plats i debatten då hon anser att om 
man vill debattera så tar man sig in i debatten. 

Bland de 80 procent som besvarat frågan jakande anser man att en förut-
sättning är att någon har den tiden och kunskapen som krävs. Någon svarar 
förmodligen, men att det eventuellt finns andra som sköter den uppgiften 
bättre. En informant svarar ja, just för att vi är folkbibliotek.  

En av informanterna svarar ja med det tillägget att kulturarvet bör proble-
matiseras och kunna kritiseras. Är allt lika mycket värt, frågar han sig? Han 
anser att biblioteken med sin erfarenhet av offentlig arena och kännedom om 
vad som efterfrågas antagligen har ett annat perspektiv än andra. Han anser 
dock att detta är upp till biblioteken själva att göra. En annan informant tar 
även hon fasta på biblioteket som offentlig arena. Hon anser att det vore 
önskvärt med en större plats för folkbiblioteken eftersom biblioteken når fler 
människor och kan marknadsföra ett kulturarv tillsammans med övriga 
institutioner. Hon tror att det är lättare för vissa människor att besöka biblio-
teken än museerna och arkiven. 

Att folkbiblioteken ska ta större plats i debatten finner en av informanterna 
som självklart, men hon anser att det gäller att hitta ett bra sätt. Hon hävdar att 
det här gäller att inte trilla i fällan om hela biblioteket som kulturarv för att det 
då kan finnas risk en att folkbiblioteken inte mäktar med att vidareutveckla 
service till studerande och att vara del i den samhälleliga infrastruktur som 
stödjer människors växande.  

2.8 Folkbiblioteken och lokalsamlingarna 
Samtliga informanter som svarat på enkäten uppger att deras folkbibliotek har 
lokalsamlingar av olika slag och omfattning. Flera av informanterna anser att 
det uppkommit ett ökat intresse för dessa samlingar liksom för släkt-
forskningen, som närmast blivit något av en folkrörelse. En informant berättar 
att han arbetat på folkbibliotek sedan 1970-talet och att synen på lokal-
samlingarna förändrats över tiden, från att ha ansetts som lite ”mossiga” till att 
vara något som man idag många gånger satsar på. Många bibliotek har också 
faktarum för dessa samlingar. Informanterna anser att lokalsamlingarna utgör 
ett kulturarv. Man anser att lokalsamlingarna är mycket viktiga och en infor-
mant berättar att i hennes stad finns ett länsmuseum som både har ett bibliotek 
och ett arkiv, men folkbiblioteket är mer lättillgängligt och används mycket av 
allmänheten och av studerande på olika nivåer. 
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En uppfattning som stöds av flera informanter är den att det är lättare att gå 
till folkbiblioteket än till museer och arkiv för en del människor. Man poäng-
terar att de lokala litteratursamlingarna är ovärderliga för framtidens forskare 
på alla nivåer. En informant berättar om sitt biblioteks lokalsamling att den i 
likhet med alla andra biblioteks lokalsamlingar är enögt inriktad på svunna 
tider. Informanten anser att det skulle vara mycket intressant att komplettera 
med ett samtids- och framtidsperspektiv. Ett enda av de bibliotek som besvarat 
enkäten uppger att deras lokalsamling inte utnyttjas så mycket längre, medan 
övriga svar pekar på det motsatta, dvs. ett ökat intresse och en ökad 
efterfrågan. 

Informanterna anser överlag att lokalsamlingarna är viktiga ur ett kultur-
arvsperspektiv. 

2.9 Kommentarer från informanterna 
Som en sista fråga i enkäten fanns uppmaningen att ge kommentarer eller syn-
punkter på frågorna eller på ämnet. Frågan togs med då jag ansåg att det skulle 
vara intressant att ta del av reflexioner av skilda slag som uppkommit efter att 
informanterna besvarat de övriga enkätfrågorna. Av 28 informanter lämnades 
kommentarer av 11 informanter eller 39 procent. Då kommentarerna till stor 
del går in och behandlar tidigare frågor har de till del redan presenterats tidi-
gare i undersökningen. 

En av de synpunkter som kom fram är uppfattningen att i många kommu-
ner är biblioteket den enda kulturinstitutionen och även om bibliotekets 
personal ”bara” är bibliotekarier så får de ibland upprätthålla både musei- och 
arkivkompetensen. En annan informant berättar om samlingarna på sitt folk-
bibliotek i vilka det bland annat ingår en 1800-tals donation innehållande 
porträtt. Kommentarer har vidare varit att enkätfrågorna varit intressanta och 
aktuella, att ämnet är spännande, men också att frågorna på grund av ämnet 
varit svåra att besvara. Flera informanter verkar mycket intresserade av ämnet 
och har meddelat att jag gärna får återkomma till dem. Generellt kan sägas att 
informanterna skulle kunna delas in i två grupper. De som besvarat frågorna 
tämligen kort och koncist och de som gett mycket omfattade och uttömmande 
svar. Flera informanter har också gett mig namn på personer som de ansåg att 
jag skulle ha glädje av att kontakta. Man har även delgivit mig information om 
projekt utanför ramen för de ställda enkätfrågorna men inom en vidare ram 
omfattande ABM-samarbete. Denna information är naturligtvis mycket in-
tressant, men en begränsad tidsram liksom den avgränsning som lagts upp för 
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arbetet har medfört att det inte varit möjligt för mig att arbeta vidare med dessa 
uppslag. 
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3 Analys och diskussion 

I detta kapitel är diskussionen i huvudsak disponerad så att den följer 
ordningen för de i undersökningen ställda nio frågorna. Frågorna återfinns i 
stycke 2.1. 

3.1 Folkbibliotek och kulturarv 
Av tjugoåtta bibliotek svarade sjutton folkbibliotek att det i deras kommuner 
pågick kulturarvsprojekt. I elva fall av dessa sjutton uppgavs att 
folkbiblioteken varit delaktiga i projekten. Då närmare informationen kring 
deltagandet visade sig vara tämligen knapphändig kommer jag inte att försöka 
dra några slutsatser av detta utan endast konstatera att i över hälften av 
projekten deltog folkbiblioteken på ett eller annat sätt. 

En fråga som ställdes i enkäten var huruvida respondenterna ansåg att man 
från stat och myndighetshåll i sina kulturarvssatsningar i större utsträckning 
riktar sig till övriga kulturarvsinstitutioner än till folkbiblioteken. Av dem som 
besvarade frågan svarade 65 procent jakande medan 35 procent inte ansåg att 
man riktar sig mot folkbiblioteken i mindre utsträckning. En av de upp-
fattningar som kom fram var att folkbiblioteken ju har så många andra upp-
gifter och detta behöver kanske inte kommenteras alltför utförligt. Om vi på-
minner oss om lagtexten i bibliotekslagens andra paragraf så står där att med-
borgarna skall ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läs-
ning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verk-
samhet i övrigt. Det är en omfattande programförklaring. Inte helt oviktigt är 
att det i Bibliotekslagen inte står något om att folkbiblioteken och dess 
samlingar är ett kulturarv. I Arkivlagen, om vi gör en jämförelse, står det i den 
tredje paragrafen att myndigheternas arkiv är en del av det nationella 
kulturarvet.119 Skulle man från myndighetshåll, som den officiella synen, uttala 

                                                 
119 Arkivlag: SFS 1990:782, Regeringskansliets rättsdatabas, http://62.95.69.15/ [2006-04-24] 
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att folkbiblioteken med sina samlingar är en del av vårt kulturarv skulle detta 
naturligtvis påverka vår uppfattning och inställning. 

Ett annat argument som kom fram var att kulturarvsarbete inte är folk-
bibliotekens största uppdrag. Det är fallet, men om vi erinrar oss det som stod i 
kulturutredningens slutbetänkande så talar man där om att kulturarv är allas vår 
grund, att ett aktivt förhållningssätt till kulturarven måste prägla ett hu-
manistiskt samhälle och att kulturarven ska vara tillgängliga för alla. Man 
säger i utredningen att bl.a. biblioteken i sitt utbud bör hålla det nya och det 
gamla aktuellt och att kulturarvsinstitutionerna ska bevara och levandegöra 
kulturarven. 

En informant ansåg att folkbiblioteken är kulturarvsbärare på samma sätt 
som de övriga kulturarvsinstitutionerna, men att de olika institutionerna har 
olika huvuduppgifter. Så är fallet, men om vi påminner oss den bas av sam-
arbete som Peter Almerud pekade ut avseende kulturarvsinstitutionerna så kom 
han fram till att de alla ska arbeta utifrån ett bevarandeperspektiv, ett för-
medlingsperspektiv, ett bildningsperspektiv, ett tolkande perspektiv och ett 
demokratiperspektiv. I och med att demokratibegreppet länkats till kulturarvs-
begreppet anser jag att folkbiblioteken spelar en viktig roll i det att de når ut till 
så många människor. 

En synpunkt som kom fram var att folkbiblioteken väl anses ta mer hand 
om nuet och t.o.m. framtiden och informanten menade samtidigt att folk-
biblioteket ofta är mer levande och aktivt och att det skulle ge mer resultat om 
en del av de medel som går till museerna istället kom biblioteken tillgodo. 
Någon påpekar att vi nog ofta har en alltför snäv definition av begreppet kul-
turarv och att man ofta tänker enbart på miljöer, byggnader och föremål. Ett 
liknande svar gavs av en annan informant som nämnde att kulturarv ofta för-
knippas med samlingar av museityp, historiska byggnader eller miljöer och att 
man därför kanske inte tänker på att biblioteken också kan ha kulturarvs-
samlingar, och att folkbiblioteken nog glöms bort i många sammanhang. Här 
handlar det således om hur vi definierar och vad vi definierar som kulturarv 
och här tänker jag att det är viktigt för folkbiblioteken att påpeka att det man 
arbetar med, det man har i sina samlingar, det man visar och förmedlar är ett 
kulturarv. Att folkbiblioteken med sina samlingar och sin verksamhet ger sig in 
i fältet i syfte att positionera sig. Att det inte bara handlar om ålder och eko-
nomiskt värde när något skall definieras som kulturarv utan att kulturarv är mer 
än så. Vi kan påminna oss Stefan Bohmans kulturarvsdefinition i vars första 
led uttalas att kulturarv är de kulturuttryck som människor pekar ut som 
särskilt bevaransvärda. Min uppfattning är att det är folkbiblioteken själva, i 
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egenskap av kulturarvsinstitutioner, som måste peka ut dessa kulturarv som 
man härbärgerar. Här kommer vi tillbaka till något som utgör ett problem för 
folkbiblioteken och det är att de har ett omfattande uppdrag och detta kanske 
många gånger prioriteras bort då man inte har tillräckligt med resurser och tid. 

Någon menar att det kanske finns en tendens att anse att kompetens i 
kulturarvsfrågor finns utanför biblioteket t.ex. på museerna eller att det skulle 
kunna bero på att folkbiblioteket har en otydligare roll i detta sammanhang. 
Detta är också något som tidigare berörts. Att synen på folkbibliotekarien, både 
den syn som kommer utifrån och den syn som finns inom professionen är att 
man är generalist mer än specialist och att man kanske är praktiker mer än 
akademiker. Jag tror att synen på folkbibliotekarien som professionell yrkes-
person i förhållande till övriga professioner inom kulturarvssektorn måste upp-
värderas. Grunden till denna uppfattning tror jag vi finner när vi tittar närmare 
på folkbibliotekens historia. Min uppfattning är att bibliotekarier som verkar på 
folkbibliotek håller folkbildningstanken högt och också värdesätter att vara del 
i denna tradition. Yrkesmässig status går stick i stäv med denna tanke. Männi-
skor som kommer till biblioteket ska känna sig välkomna och de ska känna att 
biblioteket är deras och till för dem. De ska inte känna att bibliotekarien är en 
person med makt eller status som man måste närma sig försiktigt. Folk-
bibliotekarien finns på folkbiblioteket inte i första hand i egenskap av för-
valtare av ett kulturarv och en samlad kunskap utan som en hjälp och ett red-
skap för brukarna i deras kunskapssökande och kunskapsinhämtande. 

En uppfattning som kommer fram i undersökningen är att man tror att det 
är lättare för forskningsbiblioteken att få bidrag för olika projekt och att en an-
ledning till detta skulle kunna vara att de anses ha högre status och att de är 
kopplade till forskning. Detta hänger ihop med det ovanstående. Vi har tidigare 
berört äldre tiders forskningsbibliotekarier som ofta var forskare och specia-
lister inom ett visst kunskapsområde. Det finns en koppling mellan forsknings-
bibliotekarien och universitetet. Om vi använder oss av Bourdieus terminologi 
har forskningsbibliotekarien ett stort symboliskt kapital, ett stort kulturellt 
kapital och ett kapital knutet till universitetet. Bibliotekarien som verkar vid ett 
folkbibliotek besitter inte detta kapital. Nu är oftast fallet att forsknings-
biblioteken har mer omfattande samlingar än folkbiblioteken men jag tror att 
synen på de båda slagen av institutioner och de båda bibliotekarie-
professionerna spelar in i sammanhanget. Projekt och satsningar på forsknings-
bibliotek har högre status än motsvarande satsningar på folkbibliotek.  

I undersökningen uttrycktes uppfattningar om att folkbibliotekens för-
fördelande i detta fall skulle kunna bero på tradition och okunskap om folk-
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bibliotekens verksamhet och att folkbibliotekens roll i kulturarvsarbetet är 
borttappad. En informant var av den uppfattningen att litteratur inte anses vara 
kultur på samma sätt som övriga konstarter. Om vi ser på de olika 
institutionerna tänker jag mig att vi ånyo kan göra en återkoppling till 
Bourdieus kapitalbegrepp och därmed begrepp som prestige, aktning och anse-
ende. Folkbiblioteken är per definition folkliga vilket vi inte på samma sätt kan 
säga om de övriga kulturarvsinstitutionerna. 

3.2 Samarbete 
En annan fråga som ställdes till informanterna var om det skulle vara önskvärt 
med ett större samarbete mellan folkbiblioteken och de övriga kulturarvs-
institutionerna. Frågan besvarades jakande av tre fjärdedelar av informanterna. 
En uppfattning som kom fram vid besvarandet av frågan var att folkbiblioteken 
är självklara när det handlar om att ta fram bakgrundsmaterial och här kommer 
återigen synen på folkbiblioteken som informationsbank och serviceinstitution 
fram. Naturligtvis har inte alla bibliotek samma möjligheter att arbeta med sina 
kulturarvssamlingar men detta förmedlar också hur man ser på de egna sam-
lingarna ur ett kulturarvsperspektiv. 

Divergerande synpunkter som att samarbete alltid är av godo och att sam-
arbete är bra om man har något att samarbeta kring kom också fram men jag 
skulle vilja fokusera på två synpunkter som jag finner tänkvärda. För det första 
att ett bra samarbete leder till att man känner till varandra och varandras verk-
samheter och styrkor och på så sätt enklare får idéer till och genomför nya 
samarbeten. Jag tror att en ökad kännedom om folkbibliotekens komplexa 
verksamhet skulle stärka deras ställning som en bland andra 
kulturarvsinstitutioner. En sådan uppvärdering är emellertid något som också 
måste komma inifrån i form av en ökad självinsikt om den egna kompetensen. 
För det andra vill jag framhålla uppfattningen det är önskvärt med ett större 
samarbete institutionerna emellan, eftersom det handlar om att tillgängliggöra 
material och källor för alla oavsett var dessa källor finns. Om vi påminner oss 
om vad som står i kulturutredningens slutbetänkande talar man där just om att 
kulturarven ska vara tillgängliga för alla. Det är således en demokratifråga, 
kulturarven har länkats samman med demokratibegreppet, och avseende 
tillgängliggörande ligger folkbiblioteken långt fram. Man har dels kunskapen, 
dels det stora publika underlaget. Folkbiblioteken når ut till många människor. 
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3.3 Kulturarvsbärare och det kulturarvsbärande 
Det framkom i undersökningen att man ute på folkbiblioteken anser att man är 
kulturarvsbärare på samma sätt som övriga kulturarvsinstitutioner men att man 
också ser skillnader. Skillnaderna handlar främst om att man anser att folk-
bibliotekens uppgift i första hand är att stimulera till läsning och att förmedla 
information och att de olika ABM-institutionerna har olika huvuduppgifter. 
Man kommer in på att folkbiblioteken inte har ett direkt bevarandeuppdrag, 
utan att folkbiblioteken ska tillgängliggöra och låta material användas. Man 
nämner även att de olika institutionerna har olika kompetenser och någon anser 
att kulturarvsfrågor inte generellt innefattas inom ramen för folkbibliotekens 
kompetens. Här uppkommer några frågor. Vilken kompetens är det i så fall 
som saknas? För att besvara den fråga måste vi också veta vad i folk-
bibliotekens verksamhet som är kulturarvsbärande. Vad definierar vi som 
kulturarv på folkbibliotek? Skulle det behövas en särskild kulturarvsdefinition 
för folkbiblioteken? Eller är det så att vi måste ändra vår bild av det vi anser 
vara kulturarv, från något som snarast länkats samman med finkultur till något 
folkligt, något som berör alla? 

Här tänker jag mig att det går att dra paralleller till konstfältet och konst-
begreppet. Om en person som till yrket är konstnär bygger en koja i skogen 
med sitt barn så är kojan en koja. Om gymnasister på ett estetprogram ställer ut 
kojan på en konstutställning som man anordnat på skolan och säger att det är 
ett konstverk så är det tveksamt hur gällande denna utnämning är. Gym-
nasisterna har inget stort symboliskt kapital inom fältet. Om kojan ställs ut på 
en etablerad och välrenommerad kulturinstitution transformeras den och blir 
konst. Alla och envar publik eller kritiker kanske inte håller med om detta, men 
inom fältet kommer kojan att betraktas som konst. På ett liknande sätt skulle 
det vara fruktlöst om jag i min egenskap av grundstuderande inom ämnet bib-
lioteks- och informationsvetenskap försökte formulera och lägga fram en defi-
nition av vad som är kulturarv när vi talar om folkbibliotek, något som förvisso 
aldrig varit min avsikt i detta arbete. Vi kommer i det närmast följande att fort-
sätta diskutera frågan och det kommer att redogöras för vad man på folk-
biblioteken anser utgör kulturarv och detta skall naturligtvis kommenteras, men 
med detta vill jag ha sagt att om det skulle vara önskvärt med en eventuell 
kulturarvsdefinition som siktar in sig just på folkbiblioteken då måste denna 
komma från folkbiblioteken själva. Kanske är det heller inte en ytterligare defi-
nition som är det viktiga utan att man från folkbibliotekens sida uttalar att man 
på folkbiblioteken utför ett kulturarvsarbete och att man bedriver en kulturarvs-
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verksamhet liksom att man påtalar att man besitter kulturarvssamlingar. Om vi 
igen går tillbaka till Stefan Bohmans kulturarvsdefinition så definierar han som 
kulturarv de kulturuttryck som pekas ut som särskilt bevaransvärda och dessa 
får ofta en institutionell vård där de bevaras och förmedlas på olika sätt.  

I undersökningen framkom uppfattningen att folkbibliotekens uppgift inte i 
första hand är att spara och arkivera utan att folkbibliotekens arv framförallt är 
som varande en del av folkbildningen och förmedlare av kultur. Detta motsäger 
inte en kulturarvsbärande roll enligt min uppfattning. Enligt min mening passar 
detta utmärkt för att motivera och lyfta fram folkbibliotekens 
kulturarvsbärande roll, men det tycks som att folkbildning och kulturarv skulle 
vara två helt olika saker och här kommer återigen en viss syn på kulturarv i 
dager. Kulturarv som något upphöjt, snarat finkulturellt, något som står över 
folkbiblioteken som institution. En institution som arbetar med folkbildning 
och som inte räknas som jämbördig de övriga kulturarvsinstitutionerna just på 
grund av sin folklighet. Folkbiblioteken besitter inte ett lika stort kapital som 
de övriga aktörerna på fältet.  

Vad anser man då från folkbibliotekens sida vara kulturarvsbärande i den 
egna verksamheten? En stor enighet råder om att lokalsamlingarna, de lokal-
anknutna medierna utgör ett kulturarv. Man nämner också gamla donationer av 
skilda slag, äldre samlingar såsom manuskript-, handskrift-, och kartsamlingar. 
Man nämner även släktforskarmaterial. Ytterligare något som nämns är den 
klassiska litteraturen liksom den samlade litterära skatten. Man nämner också 
att det inom den mesta facklitteraturen finns ett kulturarvsperspektiv. Någon 
anser att alla delar i folkbibliotekens verksamhet är kulturarvsbärande och att 
den sammantagna verksamheten är kulturarvsbärande i det att folkbiblioteken 
bevakar och tillgängliggör det ständigt pågående kulturlivet i stort ur olika per-
spektiv, medan någon annan varnar för att betrakta allt som kulturarv. 

Här har vi således en skala som sträcker sig från lokalsamlingarna till att 
omfatta folkbibliotekens hela verksamhet. Samtliga respondenter är dock eniga 
i uppfattningen att det lokala materialet utgör ett kulturarv. 

Först då jag påbörjat detta arbete upptäckte jag den avdelning på Uppsala 
stadsbibliotek där de lokala samlingarna står placerade. Jag visste inte tidigare 
var samlingarna var lokaliserade. Efter att översiktligt studerat desamma anser 
jag att de utgör en kulturskatt och jag finner det angeläget att de lokala 
samlingars status förändrades genom att folkbiblioteken ger sig in i fältet och 
hävdar att dessa samlingar är lika betydelse-, och värdefulla som vilka andra 
kulturarvssamlingar som helst som finns hos de övriga 
kulturarvsinstitutionerna. Om vi erinrar oss Stefan Bohmans ideologiska 
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fokuseringar som styr kulturarvsarbete så tycks det som att det typiskt 
regionala och lokala här inte har fått samma framskjutande position i 
förhållande till exempelvis nationella kulturarv. I undersökningen framkom att 
man på folkbiblioteken skönjer ett ökat intresse och en ökad efterfrågan för 
dessa samlingar. Det är därför också en demokratifråga i det avseendet att 
dessa samlingar kan hållas tillgängliga och åtkomliga för allmänheten. Då man 
från kulturpolitiskt håll länkat demokratibegreppet till kulturarven finns ingen 
motsättning mellan kulturarv och folkbildning. 

3.4 Utrymme 
I undersökningen framkom att 80 procent av respondenterna anser att det vore 
önskvärt att folkbiblioteken skulle ha en större plats i kulturarvsdebatten, kul-
turarvsforskningen och kulturarvsprojekten än vad som är fallet idag. I svaren 
framkom att man håller detta för viktigt just ”eftersom vi är folkbibliotek” och 
för att folkbiblioteken är en offentlig arena där det är möjligt att nå många 
människor och också marknadsföra kulturarv tillsammans med övriga 
kulturarvsinstitutioner. Avseende forskning framkom synpunkten att det skulle 
vara intressant med forskning som tittade på folkbibliotekens samlingar. En 
synpunkt som kom fram var att en förutsättning för detta är att någon har den 
tid och kunskap som krävs. Det är en viktig synpunkt. Återigen kommer vi 
tillbaks till begreppen resurs och prioritet. 

Det hävdades att förutsättningen för att ta en större plats är att det på folk-
biblioteken finns kunskap kring dessa frågor. Här kan vi återigen tänka oss att 
detta speglar en bild hos folkbiblioteken, nämligen den att kulturarvs-
kompetensen finns hos de andra kulturarvsinstitutionerna men inte hos folk-
biblioteken. Vi kommer ständigt tillbaks till Bourdieus kapitalbegrepp. För-
modligen är det inte kunskap som saknas för att vara med i kulturarvs-
satsningarna, utan att i kulturarvssammanhang starkare hävda sin plats. Att ge 
sig in i kampen i fältet för att positionera sig och därmed förändra sitt kapital. 

En av de synpunkter som lades fram i kommentarerna dvs. i under-
sökningens sista fråga, är uppfattningen att i många kommuner är biblioteket 
den enda kulturinstitution och även om bibliotekets personal bara är 
bibliotekarier så får de ibland upprätthålla både musei- och arkivkompetensen. 
Detta ”bara” pekar på en något undfallande inställning till den egna kulturarvs-
kompetensen. 

Om vi återknyter till Stefan Bohmans maktbegrepp så är det troligt att den 
rådande synen både inom och utom professionen är att museipersonal har makt 
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att definiera kulturarv, arkivarier har denna makt liksom forskare och även 
forskningsbibliotekarier. Däremot saknar folkbibliotekarierna denna makt, då 
de inte anser sig vara en maktfaktor. Jag hävdar att det finns en stor potential 
inte minst i den koppling som gjorts mellan kulturarv och demokrati. 

Det gavs möjlighet för mig att tala med flera informanter per telefon där-
ibland två som valde att besvara frågorna muntligen. Ytterligare några personer 
ringde för att meddela att de höll på med att besvara frågorna och att deras 
avsikt var att skicka sina svar, men de påtalade att de fann ämnet svårt. Synen 
på kompetensen inom professionen avseende dessa frågor måste förändras först 
inom professionen för att därefter kunna förändras utanför densamma. Det 
handlar enligt min mening om en process innebärande ett medvetandegörande 
inom professionen och utanför densamma. Ett medvetandegörande om att 
folkbiblioteken är bärare av kulturarv, att folkbiblioteken härbärgerar 
kulturarvssamlingar och att de besitter kulturarvskompetenser. Hos 
folkbiblioteken finns rimligen en stor potential för att sprida kulturarv till 
många. 
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4 Sammanfattning 

Detta arbete har som syfte att lyfta fram folkbiblioteken som bärare av kultur-
arv och hur man ser på folkbiblioteken som kulturarvsinstitutioner. Dels har 
intresse riktats till hur folkbiblioteken själva ser på sin roll som kulturarvs-
institutioner och detta har studerats med hjälp av en enkätundersökning, dels 
har jag intresserat mig för hur man från kulturpolitiskt håll ser på folk-
biblioteken i förhållande till kulturarven. Här har jag utgått från textstudier av 
bland annat offentliga utredningar. 

Den undersökning som genomförts i arbetet har bestått av en enkät inne-
hållande nio frågor som skickats ut till folkbibliotek i hela landet. Där har 
bland annat efterfrågats om man anser att det vore önskvärt att folkbiblioteken 
skulle ha en större plats i kulturarvsdebatten, kulturarvsforskningen och kultur-
arvsprojekten än vad som är fallet idag. Denna fråga besvarades jakande av 80 
procent av respondenterna. Det frågades också om man anser att det skulle vara 
önskvärt med ett större samarbete mellan folkbiblioteken och övriga kultur-
arvsinstitutioner (arkiv, forskningsbibliotek och museer) kring kulturarv och på 
denna fråga svarade 75 procent av respondenterna ja. 

Som en övergripande teori för arbetet har Pierre Bourdieus modeller som 
behandlar kultur- och samhällslivet använts. Jag har utgått från hans begrepp 
habitus, kapital och fält. Begreppen har bland annat använts när jag tittat på 
folkbiblioteken i förhållande till andra kulturarvsinstitutioner liksom när jag 
tittat på den yrkesprofessionen som folkbibliotekarierna utgör i förhållande till 
andra yrkesgrupper som arbetar med kulturarv. 

I arbetet konstateras att man från myndighetshåll kopplar samman kultur-
arven med demokratibegreppet. Här spelar folkbiblioteken en viktig roll. De 
har stor erfarenhet av förmedlingsarbete och de når ut till en stor, heterogen 
grupp av människor. Kulturarv kan associeras till finkultur, men jag hävdar att 
begreppen kulturarv, demokrati och folkbildning hör samman. I denna kontext 
har jag funnit det intressant att lyfta fram folkbiblioteken, deras verksamhet 
och samlingar. 
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6 Bilagor 

Folkbibliotek som erhållit utskick, Bilaga 1 
Enkäten skickades ut till följande 62 bibliotek. De 28 bibliotek som svarat på 
enkäten och utgör underlag för undersökningen har strukits under. 
 
Stockholms län 

• Stockholms stadsbibliotek 

• Botkyrka bibliotek 

• Bibliotek Nacka 

Uppsala län 

• Uppsala stadsbibliotek 

• Enköpings kommunbibliotek 

• Tierps folkbibliotek 

Södermanlands län 

• Eskilstuna stads- och länsbibliotek 

• Nyköpings stadsbibliotek 

• Katrineholms bibliotek 

Östergötlands län 

• Norrköpings stadsbibliotek 

• Linköpings stadsbibliotek 

• Motala bibliotek 

Jönköpings län 

• Jönköpings stadsbibliotek 

• Värnamo kommunbibliotek 

• Gislaveds bibliotek 

Kronobergs län 
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• Växjö bibliotek 

• Ljungby kommunbibliotek 

• Alvesta bibliotek 

Kalmar län 

• Kalmar stadsbibliotek 

• Västerviks kommunbibliotek 

• Oskarshamns bibliotek 

• Borgholms bibliotek 

Gotlands län 

• Almedalsbiblioteket 

Blekinge län 

• Karlskrona stadsbibliotek 

• Ronneby stadsbibliotek 

• Karlshamns bibliotek 

Skåne län 

• Malmö stadsbibliotek 

• Lunds stadsbibliotek 

• Helsingborgs stadsbibliotek 

Hallands län 

• Halmstads stadsbibliotek 

• Varbergs bibliotek 

• Kungsbacka bibliotek 

Västra Götalands län 

• Göteborgs stadsbibliotek  

• Borås stadsbibliotek 

• Mölndals stadsbibliotek 

Värmlands län 

• Karlstads stadsbibliotek  

• Arvika bibliotek  

• Torsby bibliotek 

Örebro län 

• Örebro stadsbibliotek 
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• Askersunds kommunbibliotek 

• Lindesbergs bibliotek  

Västmanlands län 

• Västerås stadsbibliotek 

• Köpings stadsbibliotek 

• Sala stadsbibliotek 

Dalarnas län 

• Borlänge bibliotek 

• Falu stadsbibliotek 

• Ludvika bibliotek 

Gävleborgs län 

• Gävle stadsbibliotek 

• Sandvikens folkbibliotek 

• Hudiksvalls bibliotek 

Västernorrlands län 

• Sundsvalls stadsbibliotek 

• Örnsköldsviks kommunbibliotek  

• Sollefteå kommunbibliotek 

Jämtlands län 

• Östersund Jämtlands läns bibliotek 

• Strömsund Centralbiblioteket 

• Härjedalens bibliotek 

Västerbottens län 

• Umeå stadsbibliotek 

• Skellefteå folkbibliotek 

• Lycksele bibliotek 

Norrbottens län 

• Luleå folkbibliotek 

• Piteå stadsbibliotek 

• Kiruna stadsbibliotek 
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E-postbrev, Bilaga 2 
Enkäterna sändes ut via e-post med följande lydelse: 

 

 
 
Hej Anna Andersson, 
 
Mitt namn är Mikaela Bachmann och jag skriver just nu på min 
D-uppsats i  
Biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. 
Mitt ämne  
är "Folkbiblioteken som bärare av kulturarv". Det skulle vara 
mycket  
värdefullt och betydelsefullt för mitt arbete om Du eller nå-
gon vid  
biblioteket skulle vilja besvara nio frågor, härrörande mitt 
ämne, som jag  
bifogar detta mail. Svaren kommer att behandlas anonymt, inga 
enskilda  
uppgiftslämnare eller bibliotek kommer att namnges. 
Ytterligare information  
återfinns i bilagan. Mitt varma tack på förhand för Din 
medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Mikaela Bachmann 
 
 
Mikaela Bachmann 
Magisterstud. i biblioteks- och informationsvetenskap 
Institutionen för ABM, Uppsala universitet 

Folkungagatan 21 C 
753 36 Uppsala 
Tel 018-50 28 61 
Mobil 073-569 54 31 
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Enkät, Bilaga 3      
 
Folkbiblioteken som bärare av kulturarv  2006-02-19 
 
Mitt namn är Mikaela Bachmann och jag skriver just nu på min D-uppsats i 
Biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM, Uppsala universitet. 
Mitt ämne är Folkbiblioteken som bärare av kulturarv. Jag skulle bli mycket glad om 
Du eller någon annan vid biblioteket skulle ha möjlighet att besvara nedanstående nio 
frågor. Det skulle vara mycket värdefullt och betydelsefullt för mitt arbete. Om 
möjligt skulle jag önska svar innan slutet av februari månad. Svaren kommer att 
behandlas anonymt, inga enskilda uppgiftslämnare eller bibliotek kommer att 
namnges. 
   
I mitt arbete utgår jag från följande definition av kulturarv: ”de kulturuttryck 
människor pekar ut som särskilt bevaransvärda, ger en speciell omsorg (ofta 
institutionell) och kodar, tillskriver vissa symbolvärden”. ..”de kulturuttryck som 
speciellt pekas ut som och ofta får en institutionell vård, där de konserveras och 
bevaras för forskning, där de visas upp och förmedlas på olika sätt.” 
  . 
Frågor 
 

1. Pågår det/har det nyligen pågått någon form av kulturarvsprojekt i er 
kommun? 

2. Deltar/deltog biblioteket? Om ja, hur deltar/deltog biblioteket, om nej, varför 
deltar/deltog inte biblioteket? 

3. Anser Du att stat och kommun i sina kulturarvssatsningar i större utsträckning 
adresserar och riktar sig mot övriga ABM-institutioner (arkiv, 
forskningsbibliotek och museer) än mot folkbiblioteken? Om ja, vad tror Du 
att det beror på? 

4. Skulle det vara önskvärt med ett större samarbete mellan folkbiblioteken och 
övriga kulturarvsinstitutioner (arkiv, forskningsbibliotek och museer) kring 
kulturarv? 

5. Anser du att folkbiblioteken är bärare av kulturarv på samma sätt som övriga 
ABM-institutioner (arkiv, forskningsbibliotek och museer) eller ser Du 
skillnader? 

6. Vilka delar i folkbibliotekens verksamhet anser Du vara kulturarvsbärande? 
7. Vore det enligt Din mening önskvärt att folkbiblioteken skulle ha en större 

plats i kulturarvsdebatten, -forskningen och –projekten än vad som är fallet 
idag? 

8. Har biblioteket någon lokalsamling? Hur ser Du på lokalsamlingar ur ett 
kulturarvsperspektiv? 

9. Ge gärna eventuella synpunkter/kommentarer till frågorna och eller ämnet.
  

Mitt varma tack på förhand! 
 
Mikaela Bachmann 
Mikaela.Bachmann.5858@student.uu.se 
Folkungagatan 21 C 
753 36 Uppsala 
Tel 018-50 28 61, Mobil 073-569 54 31 
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