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Abstract 
The purpose of this study is to carry out a contextual analysis based on Birger Hjørland’s socio-
epistemological theory and thereby create a coherent picture of Vitterhetsakademiens biblioteks 
(KVHAAB) activities, collection and knowledge organization from a historical perspective. The 
questions that are analyzed in this paper are how the knowledge organization, classification and 
search capabilities correspond to the goals that KVHAAB has set for the institution. To answer 
these questions, transcriptions and notes from interviews, field trips and documents about the sec-
tion were used as primary sources. Interviews, analysis of documents and domain analytic method 
were used as methods to collect sources and perform the analysis. The method I am using to exam-
ine these questions is qualitative interviews based on the theories and methods of Steinar Kvale 
and Svend Brinkman. The analysis is focused on library and information scientific aspects.   

The results show that KVHAAB’s knowledge-organizing tools emerged historically and 
pragmatically and adapted to institutional and material practice. KVHAAB has been a pioneer by 
participating in various digitization projects early on. At the same time, historical preferences and 
focus are reflected from different times in the directories used on KVHAAB. Based on an aware-
ness of the complexity of the descriptive mission, several initiatives have been taken to develop 
new routines and standards for cataloging and indexing of the material. In accordance with 
Riksantikvarieämbetets (RAÄ) goal of preserving, developing and utilizing the cultural heritage, 
there is still a future need for KVHAAB to make collections visible both in digital form, but also 
to expand the use of reading space, physical lending and outward operations.   

This paper is published as a two years master’s thesis in Library and Information Science at 
Uppsala University in Sweden.  
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Begrepp och förkortningar  

 
BOOK-IT ett biblioteksdatabassystem utvecklat av företaget Axiell.1 
Databas mängd av data, ordnade i ett eller flera dataregister, som är tillräck-

lig för ett visst ändamål eller för ett visst databehandlingssystem.2 
DDK  förkortning för klassifikationssystemet Dewey decimalklassifikation3   
Fasett  (engelska: ”facet”), även stavat ”facett”, beskrivs som ”Gruppering 

av begrepp i naturliga kategorier."4  
Intranät ett datornät som tillhandahåller liknande tjänster inom en organisat-

ion som internet men som i motsats till detta inte är allmänt tillgäng-
ligt.5 

KO  Kunskapsorganisation (engelska: ”knowledge organization”) är ett 
övergripande begrepp som inbegriper dokumentbeskrivning, indexe-
ring och klassificering inom bibliotek, bibliografiska databaser och 
andra minnesinstitutioner.6  

KOHA är ett open source bibliotekssystem, som används globalt av privat-, 
allmänna-, forsknings-, företags-, skol- samt universitetsbibliotek. 
Namnet Koha kommer ursprungligen från Māorispråkets ord för 
gåva eller donation.7  

Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, fö-
remål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, 
traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan.8 

KVHAA Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. I dagligt tal 
används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien men även 
Akademien förekommer.9  

                                                
1 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: BOOK-IT [2017-04-25]. 
2 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: databas [2017-04-25]. 
3 Bawden & Robinson (2012), s. 118.  
4 Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord (2015), s. 6.  
5 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: intranät [2017-05-01]. 
6 Hjørland (2008), s. 86.  
7 Wikipedia, den svenska versionen, gå till KOHA [2017-05-11]. 
8Riksantikvarieämbetets webbsida > Kulturarv [2017-04-25]. 
9 Vitterhetsakademiens webbsida > Om Akademien [2017-04-25]. 
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KVHAAB Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Bibliotek. I 
dagligt tal används oftast benämningen Vitterhetsakademiens biblio-
tek.10 

Libris Library Information System, centralt datasystem för de svenska uni-
versitets- och forskningsbiblioteken.11 

Numerus  
currens  en biblioteksterm och betyder uppställning av böcker i den ordning 

som biblioteket har förvärvat dem.12 
Portal inom datortekniken - ingång till en webbplats som erbjuder ett stort-

antal varierande tjänster.13 
Proxy proxy (av engelska "proxy" som betyder "ombud" eller "fullmakt") 

eller proxytjänst betecknar vanligen en server som agerar mellan-
hand för förfrågningar från klienter som söker resurser från andra 
servrar.14 

RAÄ förkortning för Riksantikvarieämbetet15 
SAB  förkortning för Klassifikationssystem för svenska bibliotek som 

skapades 1921.16  
Samkatalog en för flera bibliotek gemensam katalog över deras samlade littera-

turbestånd, uppbyggd efter olika indelningsgrunder.17 
SAO  ett ämnesordssystem anpassat för svenska samlingar vilket har fun-

nits sedan år 2000.18  
Server en värddator eller server är ett datorsystem som betjänar andra sy-

stem, klienter, ofta över ett datornätverk. Också varje nätansluten 
dator kan betraktas som en värd. Beroende på sammanhang kan 
”server” syfta på en fysisk dator eller en viss programvara den kör.19 

Taxonomier  är organiseringsverktyg som vanligtvis tillhandahåller en uppsätt-
ning av information eller kategorier med hierarkiska eller övriga re-
lationer mellan dessa kategorier.20 

Ämnesord  (engelska: ”subject heading”) beskriva och lyfta fram olika aspekter 
på ett materials ämne.21 

                                                
10 Riksantikvarieämbetets webbsida > Hitta information > Arkiv och bibliotek > Biblioteket – om oss. 
11 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Libris [2016-04-08].  
12 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: numerus currens [2016-04-08].  
13 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: portal [2017-04-25]. 
14 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: proxy. [2017-04-29]. 
15 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: RAÄ [2017-04-25]. 
16 Hansson (1999), s. 12.  
17 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: samkatalog [2017-04-25]. 
18 Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord (2015), s. 9. 
19 Wikipedia, den svenska versionen, gå till: server [2017-04-29]. 
20 Rowley & Hartley (2008), s. 222.  
21 Riktlinjer för indexering med Svenska ämnesord (2015), s. 9.  
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1. Inledning  

På Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Bibliotek, KVHAAB, 
finns ca 450 000 volymer. Bibliotekets huvudsakliga ämnesområden är arkeologi, 
medeltidens konst- och byggnadshistoria, kulturmiljövård och numismatik.  
Biblioteket har också flera äldre specialsamlingar.22 Vitterhetsakademiens biblio-
tek ingår i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett myndighetsbibliotek.  
Det är också ett offentligt, vetenskapligt och humanistiskt specialbibliotek och ett 
museibibliotek, genom ett avtal med historiska museet. Namnet Vitterhetsakade-
miens bibliotek kommer av att Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademien 
hörde ihop fram till 1975. Vad som framför allt kännetecknar situationen på 
KVHAAB är att användarna inte själva kan botanisera bland volymerna utan allt 
material hämtas upp från magasinen av den personal som arbetar med och har 
kännedom om ingångarna till samlingarna. 

I Sverige är det Riksantikvarieämbetet som ansvarar för frågor om kulturarvet 
och kulturmiljön. Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de 
nationella kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet 
vara pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde. Intresset för frågor 
om identitet och kulturarv har kommit allt mer i fokus under senare år och i föror-
det till Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 kan man läsa om hur kultur-
arv uppmärksammats globalt som en måltavla i krig och konflikter. I förordet be-
tonas dock att det finns en annan sida avseende kulturarv som handlar om hur 
nyanlända i vårt land kan känna att de kan göra anspråk på sin nya plats genom att 
lära känna den och bli en del av dess historia och kulturmiljö. I den meningen 
handlar Riksantikvarieämbetets (RAÄ) uppdrag därför ”om att bidra till ett fritt, 
öppet, jämlikt och demokratiskt samhälle.”23 

Genombrottet för digitalisering och elektroniska resurser har bidragit till att 
öka synligheten och därmed tillgängligheten av materialet på KVHAAB. Långt 
ifrån alla är dock medvetna om de stora kulturhistoriska samlingar som döljer sig i 
magasinen under jord. 

                                                
22 Riksantikvarieämbetets webbsida > Hitta information > Arkiv och bibliotek > Biblioteket – om oss. 
23 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015, [Elektronisk resurs], ”För-
ord”.  
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För dagens biblioteksanvändare är material som inte har tillgängliggjorts 
elektroniskt svårtillgängligt vilket leder till ökade krav på digitalisering och publi-
cering på Internet. Nya metoder för digitalisering ger goda möjligheter att synlig-
göra vårt gemensamma kulturarv. Under de senaste tjugo åren har en rad digitali-
seringsprojekt initierats och genomförts på KVHAAB för att bättre tillgängliggöra 
materialet. Drivkraften bakom dessa projekt har kommit dels ur ett internt, in-
stitutionellt behov och dels ur den tekniska utvecklingen. Den senaste översynen 
av kulturpolitiken som helhet (SOU 2009:16) argumenterar för att kulturinstitut-
ionerna ska digitalisera sina samlingar i syfte att öka och demokratisera kultur-
konsumtionen och därmed ge användarna direkt tillgång till det material som lig-
ger i kulturarvsinstitutionernas hyllor och magasin.24 

2010 genomfördes på uppdrag av Kungliga biblioteket, KB, en kartläggning 
av 31 humanistiska specialbibliotek. I kartläggningen betonas ”både det stora kul-
turhistoriska värde som deras samlingar utgör och dess betydelse i forskningen.” 
Det framgår också av kartläggningen att tillgänglighet är ett nyckelord som 
många av biblioteken i kartläggningen brottas med. Det finns outnyttjade och till 
viss del okända resurser för forskningen som behöver bli tillgängliga. Med ökad 
kunskap om de olika specialbibliotekens samlingar, verksamhet och aktuella situ-
ation kan man hitta former för hur dessa kan ges ökad synlighet och tillgänglig-
het.25 

Det är i detta sammanhang min uppsats kommer in. Jag undersöker och be-
skriver hur kunskapsorganisationen vid ett av dessa humanistiska specialbibliotek, 
KVHAAB, förändrades, hur den ser ut idag och hur den fortfarande utvecklas.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet är att analysera huruvida verksamheten svarar upp mot de för verksamheten 
uppsatta målen och att utreda och beskriva enhetens verksamhet, samling och 
kunskapsorganisation.  

Uppsatsen förankras i en domänanalytisk position som utifrån Birger Hjör-
lands sociokulturella idétradition och ett diskursivt förhållningssätt förutsätter att 
verktyg och system för kunskapsorganisation måste utvecklas och anpassas till de 
institutionella, diskursiva och materiella förhållanden som föreligger inom aktuell 
social praktik eller domän. Det är således inte bara de materiella förhållandena 
som intresserar mig utan även de institutionella. Jag avser därför att problemati-
sera och diskutera KVHAAB:s roll som en institutionell praktik med särskilda 
förutsättningar, möjligheter och i vissa fall begränsningar när det gäller hantering 

                                                
24 Sverige. Kulturutredningen, Betänkande. Kulturpolitikens arkitektur, Fritze, Stockholm, (2009), s. 9. 
25 Assarsson Rizzi (2010), s. 5. 
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och förvaltande av dess samlingar. Inom ämnet kunskapsorganisation kommer jag 
att undersöka följande delområden: bestånd, kataloger, katalogisering, klassifikat-
ion, placering, indexering samt de elektroniska databaserna. Jag kommer att redo-
göra för katalogernas utveckling och för klassifikationens utveckling, för på-
gående förändringar, för digitaliseringens påverkan samt framtida möjligheter. 
Efter en beskrivning av specialbibliotek som institution i allmänhet i litteraturge-
nomgången, kommer jag att presentera KVHAAB:s verksamhet och dess kun-
skapsorganisation i synnerhet.  

När jag undersöker de olika delarna och processerna vid kunskapsorganisat-
ionen vid KVHAAB, är det min avsikt att se helheten och samspelet mellan de 
olika delarna och relatera dessa till målsättningen för bibliotekets verksamhet och 
dess kunskapsorganisation. Utifrån detta primära syfte har följande frågeställning-
ar formulerats: 

• Hur uppfylls de uttalade mål för verksamheten som finns i myndighetens 
uppdrag? 

• Har kunskapsorganiserande verktyg och indexeringsförfaranden anpassats 
till de specifika behov som föreligger inom den för studien aktuella domä-
nen, dvs. KVHAAB:s samlingar, och i så fall vilka anpassningar har skett 
och varför har de skett? 

• Hur utvecklades kunskapsorganisationen vid KVHAAB och vad var det 
som styrde utvecklingen av verksamheten och kunskapsorganisationen? 

• Hur tillgängliggörs samlingarna för användaren?  

Avgränsningar 
Jag beskriver KVHAAB som en institution inom en större moderinstitution och 
kunskapsorganisationen som en del av verksamheten. Jag undersöker inte organi-
sationen som helhet och har därmed avgränsningar från institutions- och organi-
sationsteorier, däremot kommer jag kort beröra hur omorganisationer och lokalby-
ten påverkade bibliotekets verksamhet. Jag gör ej heller en undersökning av per-
sonalsituationen vid KVHAAB. I samband med min beskrivning av utvecklingen 
av kunskapsorganisationen faller det sig dock naturligt att beröra personalen vid 
biblioteket. Även användarstudier faller utanför min avgränsning då jag i första 
hand koncentrerar mig på bibliotekets kunskapsorganisation och ej gör någon an-
vändarundersökning. Vissa beröringspunkter finns dock som inte går att undvika 
när man undersöker kunskapsorganisationen på ett bibliotek. Jag avgränsar mitt 
ämne även mot klassifikationsteorier. Jag nämner dock några exempel angående 
relationen mellan politiska, ideologiska och sociala förhållanden och de enskilda 
klassifikationssystemens utformning. Jag avser att ge en allmän beskrivning samt 
några konkreta exempel angående det klassifikationssystem som KVHAAB an-
vänder. Jag kommer inte att fördjupa mig i detta konkreta speciella klassifikat-
ionssystem. Jag gör inte heller någon jämförelse mellan kunskapsorganisationen 
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vid KVHAAB och andra specialbibliotek. Jag avgränsar även mitt ämne mot 
undersökningar av situationen av kunskapsorganisation vid specialbiblioteken i 
Sverige, i Europa eller i världen. 

Disposition 
Som en yttre ram för min uppsats ser min disposition ut enligt följande: Kapitel 1 
är en inledning med en översikt av tidigare forskning, frågeställningar och syftet 
med uppsatsen. Utgångspunkter presenteras, dess bakgrund och de avgränsningar 
som jag har valt att göra. Jag ger en förklaring till de termer som berör informat-
ionslagrings- och kunskapsåtervinningssystem på bibliotek och presenteras de 
teorier som utgör domänanalysen, vilken syftar till att analysera olika kunskaps-
organisatoriska system och dokumentrepresentationer, och som jag har för avsikt 
att använda i undersökningen. Vald metod och material presenteras och ett antal 
termer och begrepp förklaras också i detta kapitel. I de näst följande kapitlen 2, 3, 
4 och 5 redovisar jag min undersökning. Kapitel 2 behandlar KVHAAB, dess 
historia och framväxt som biblioteksinstitution. I kapitel 3 undersöks bibliotekets 
materiella praktik, i kapitel 4 dess institutionella praktik och i kapitel 5 undersöks 
dess verktyg – redskap att organisera och tillgängliggöra samlingarna. Analysen 
av uppsatsen sker genom dels en kortare delanalys i slutet av vissa avsnitt av upp-
satsen, dels en sammanhängande och sammanfattande analys i kapitel 6. Avslut-
ningsvis följer en sammanfattning i kapitel 7. 
  

Tidigare forskning – en översikt 
I detta kapitel av uppsatsen presenteras inledningsvis forskning kring special-
bibliotek och kunskapsorganisation generellt. Därpå följer mer specifika ansatser, 
dels en översiktlig presentation av forskning som fokuserat på relationen mellan 
klassifikationssystem och olika politiska och sociala förhållanden, dels forskning 
om kunskapsorganisation förankrad i en domänanalytisk position. Den domänana-
lytiska positionen presenteras mer ingående under avsnittet om teoretiska ut-
gångspunkter. Jag presenterar även den kartläggning av 31 humanistiska special-
bibliotek som genomfördes under våren och sommaren 2010.26   

 

                                                
26 Assarsson Rizzi (2010).  
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Specialbibliotek och kunskapsorganisation 
Helena Salzer skriver i sin magisteruppsats om vilken service ett museibibliotek 
erbjuder och hur museitjänstemännen utnyttjar den här servicen.27 Det museibib-
liotek som Salzer studerar är KVHAAB i Stockholm. Den här uppsatsen undersö-
ker hur KVHAAB har förändrat sitt arbetssätt från att huvudsakligen ha varit pro-
duktorienterat till att fungera som en proaktiv serviceenhet. Salzer beskriver 
KVHAAB:s historiska bakgrund och dess samarbetsorganisationer och hur sam-
arbetena har förändrats över tid. Eva Dahlbäck undersöker funktion och rörelse i 
tre nyinrättade biblioteksbyggnader, Kungliga tekniska högskolans bibliotek, 
Sambiblioteket i Härnösand och KVHAAB.28 Dahlbäck intresserar sig för hur 
bibliotekens samlingar och personal är två viktiga element i ett biblioteks verk-
samhet. Dahlbäck ser bortom det arkitektoniska uttrycket och ser till funktionen i 
stället. Hon undersöker hur biblioteken har förändrat sin miljö över tid. Dahlbäck 
ställer frågorna varför det skett lokalbyten, hur det har genomförts i praktiken, vad 
biblioteket ville och hur det blev. Dahlbäck presenterar även hur informationstek-
niken gör sitt intåg i biblioteket och hur den har påverkat bibliotekets funktion. 
Uppsatsen undersöker bibliotekets historia men även dess utveckling av funktion 
över tid. Förutom ovannämnda magisteruppsatser finns ett specialarbete gjort vid 
Högskolan i Borås av Carina Bäck.29 Bäck har gjort en användarundersökning av 
KVHAAB där hon undersökt vilka som besöker biblioteket, antal och besöksfre-
kvens och hur biblioteket användes under början av 1990-talet. 

Jag har inte funnit någon forskning som direkt handlat om kunskapsorganisat-
ionens utveckling vid KVHAAB men däremot finns forskning som allmänt tar 
upp specialbibliotek och kunskapsorganisation. Följande undersökningar tar upp 
kunskapsorganisation vid bibliotek: Annika Olsson och Kerstin Olsson har genom 
en fältstudie undersökt hylluppsättning och biblioteksmiljö på Västerviks stads-
bibliotek.30 Catharina Arvidsson och Magdalena Janson söker svar på hur biblio-
tekskatalogen har utvecklats från medeltid till nutid.31 Deras uppsats kan ses som 
ett beskrivande dokument över den historiska utvecklingen av katalogiseringsar-
betet. Zsuzsanna Müller och Elisabeth Norlander har studerat förändringar av 
kunskapsorganisation vid ett museibibliotek.32 De undersöker och beskriver hur 
kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek i Stockholm förändra-
des och utvecklades. Müller och Norlander ger en allmän beskrivning samt några 
konkreta exempel angående klassifikationssystemet vid Etnografiska museets 

                                                
27 Salzer (1998), s. 30–31. 
28 Dahlbäck (2009). 
29 Bäck (1990). 
30 Olsson, A. & Olsson, K. (2002). 
31 Arvidsson & Janson (2001). 
32 Müller & Norlander (2003). 



  

 
 
 

12 

bibliotek. Uppsatsen undersöker ett specialbibliotek och förändringar i dess kun-
skapsorganisation.  

Ytterligare några magisteruppsatser som undersöker hur hantering av kun-
skapsorganisation på specialbibliotek kan se ut, men som inte kan sägas ligga till 
grund för min uppsats är: Ett specialbibliotek och dess relation till användarna: 
en studie av Goethe-institutets specialbibliotek i Stockholm av Christina Klar-
ström,33Anna-Karin Jarenius Tidskriftshantering på specialbibliotek,34 Erik Joels-
son & Mattias Johansson, Kunskapsteori och kunskapsorganisation: en diskursa-
nalys,35 och Kontextbaserad utveckling av klassifikationssystem: värdet av ett an-
vändarperspektiv i en beståndsorganiserande process på specialbibliotek av Lise-
Lott Lundsten.36 

Kunskapsorganisation och den domänanalytiska positionen 
Kazuko Gustafsson har i sin masteruppsats intresserat sig för omständigheterna 
kring Kart- och bildenhetens verksamhet, samling och kunskapsorganisation.37  
Gustafssons syfte med uppsatsen var att utföra en domänanalys av Kart- och bild-
enheten vid UUB och därigenom ge en aktuell bild och övergripande bild av digi-
talisering av kulturarvsmaterial vid UUB med särskild fokus på dess bildsamling. 
Hennes resultat påvisade att Kart- och bildenhetens kunskapsparadigm präglas av 
bibliotekstraditioner som utgår från biblioteksperspektiv och biblioteksprinciper i 
arbetet och influeras av internationella och nationella bestämmelser, riktlinjer och 
behov.38  

Ulrika Kjellman har i sin avhandling Från kungaporträtt till läsketikett – en 
domänanalytisk studie över Kungl. Bibliotekets bildsamling med särskild inrikt-
ning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor analyserat KB:s bildsamling.39  
Kjellman menar att ”en förutsättning för att bilder ska studeras och användas som 
kunskapskällor är att de samlas in, organiseras och görs tillgängliga.”40 Syftet med 
Kjellmans avhandling har varit att analysera dessa processer inom ett specifikt 
kulturarvsinstitut – KB:s bildsamling. Kjellman har dels utifrån teoribildning 
kring kunskapsorganisation och bildförståelse, dels utifrån en empirisk studie, 
vetenskapligt förankrat diskussionen kring katalogisering och indexering av bilder 
och argumenterar för vissa specifika metoder och hållningar till indexering.41  

                                                
33 Klarström (2004). 
34 Jarenius (2004). 
35 Joelsson & Johansson (2005). 
36 Lundsten (2005). 
37 Gustafsson (2011). 
38 Gustafsson (2011), s. 65. 
39 Kjellman (2006). 
40 Kjellman (2006), s. 21. 
41 Kjellman (2006), s. 257. 
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Kjellmans uppfattning i denna avhandling är att kulturarv inte kan ses som något 
absolut, som ligger färdigt för oss att samla in och bevara. Tvärtom, menar Kjell-
man, att kulturarvet i hög grad utgör någonting konstruerat och flexibelt skapat 
vars identitet ständigt förhandlas. De verktyg som används inom den institution-
ella praktiken – vilket inkluderar såväl kunskapsorganiserande verktyg som ruti-
ner och praxis, spelar en avgörande roll för hur kulturarvet skapas, medieras och 
kommuniceras. Inom olika institutionella praktiker skapas olika kunskapsorgani-
serande verktyg och rutiner gentemot det material som samlas. Kjellman menar att 
kulturarvet, utifrån detta perspektiv, är något som skapas inom våra kulturarvsin-
stitutioner och att det konstrueras via institutionella handlingar och verktyg.42 
Kjellmans avhandling förankras i en domänanalytisk position. Kjellmans fråge-
ställningar och analysaspekter har hjälpt mig att genomföra min egen analys och 
hennes undersökande del av avhandlingen har legat till grund för syfte och fråge-
ställningar för min uppsats. 

Joacim Hansson har i sin doktorsavhandling Klassifikation bibliotek och sam-
hälle – en kritisk hermeneutisk studie av klassifikationssystem för svenska biblio-
tek fokuserat på relationen mellan klassifikationssystem och olika politiska och 
sociala förhållanden.43 Hansson skriver att ”man i olika tider och politiska system 
konstruerat klassifikationssystem på ett sätt som överensstämmer med den domi-
nerande politiska diskursen i stort.” Hansson övergripande syfte med avhandling-
en är därför ”att analysera och karaktärisera hur den dominerande politiska och 
ideologiska diskursen i ett samhälle speglas och transformeras i ett klassifikat-
ionssystem avsett att fungera inom ramen för ett politiskt definierat folkbiblio-
tek.”44 Hanssons presenterar och analyserar SAB-systemet och dess historiska 
utveckling i Sverige. Hansson har intresserat sig för samhället som konstruktion 
och social praktik och omvärldens inflytande på SAB-systemet men även den 
unika samhällsbild som kommer ur själva klassifikationssystemet som sådant.45  

De humanistiska specialbibliotekens verksamhet och samlingar 
Specialbibliotek är bibliotek som ansvarar för informationsförsörjningen inom ett 
fåtal ämnesområden och är inrättade ämnesområdesvis. Merparten av biblioteken 
är offentligt finansierade och de ingår relativt ofta i stiftelser av olika slag. Vanligt 
är att de utgör en del i en myndighet där biblioteksverksamheten är underordnad 
andra uppdrag. Specialbiblioteken består av olika kategorier såsom akademibib-
liotek, museibibliotek, högskolebibliotek och myndighetsbibliotek.46 Ellis Mount, 

                                                
42 Kjellman (2006), s. 257. 
43 Hansson (1999). 
44 Hansson (1999), s. 14. 
45 Hansson (1999), s. 229. 
46 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: specialbibliotek [2017-02-27]. 
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definierar i Special Libraries and Information Centers: An Introductory text 
(1995), specialbibliotek enligt följande:  

[…] special libraries are defined as those information organizations sponsored by private 
companies, government agencies, not-for-profit organizations, or professional associations. 
Subject-specialty units in public and academic libraries are usually labeled special libraries as 
well.47 

Mount skriver att skillnaden mellan ett specialbibliotek och ett informationscenter 
inte är lika stor idag som den var för ett antal decennier sedan. Mount menar att 
medan man tidigare fokuserade på skillnaderna dem emellan ser man dem idag 
snarare som två kompletterande verksamheter som inte konkurrerar med varandra. 
Mount nämner forskningsbibliotek som ett exempel på specialbibliotek och ett 
center för nätverksteknik som ett exempel på ett informationscenter.48 Couch och 
Allen beskriver i The humanities and the library, hur museibiblioteken i modern 
mening utvecklades under artonhundratalet som referenssamlingar endast för per-
sonalanvändning. Idag har många museibibliotek en egen identitet som forsk-
ningsinstitut med utbildningsuppdrag. Något som Couch och Allen menar åter-
speglar sig tydligt i bibliotekets samlingar.49 

I oktober 2008 anordnade Kungl. biblioteket och Kungl. Vitterhetsakademien 
en konferens under rubriken Humanistiska specialbibliotek - en resurs för fors-
karsamhället. Syftet var ”att lyfta fram specialbibliotekens situation och dra igång 
en diskussion om vad som kan göras för att förbättra bibliotekens ställning och 
därmed stärka infrastrukturen till den humanistiska forskningen.”50 Under våren 
och sommaren 2010 genomförde Kerstin Assarsson Rizzi, på uppdrag av Kung-
liga biblioteket, KB, Avdelningen för nationell samverkan, en kartläggning av 31 
specialbibliotek utanför högskolan. Syftet med kartläggningen var att ”öka kun-
skapen om de humanistiska specialbibliotekens samlingar, verksamhet och aktu-
ella situation.” Kartläggningen begränsades till bibliotek med humanistisk inrikt-
ning då författaren menar att ”de med sina mycket omfattande tryckta samlingar 
utgör en distinkt grupp.” Assarsson Rizzi skriver inledningsvis att det sedan tidi-
gare är känt ”att just denna grupp av bibliotek har svårigheter att synliggöra och 
tillgängliggöra sina samlingar och sin kompetens för forskningen.” En anledning 
till detta menar hon är placeringen utanför högskolan, och ofta med huvudmän 
som sorterar under Kulturdepartementet, vilket gör att de inte finns med i övervä-
ganden och resurstilldelningar till den humanistiska forskningen.51 En annan an-
ledning är enligt Assarsson Rizzi att merparten av biblioteken är offentligt finan-

                                                
47 Mount (1995), s. 2. 
48 Mount (1995), s. 3. 
49 Couch & Allen (1993), s. 7. 
50 Assarsson Rizzi (2010), s. 11. 
51 Assarsson Rizzi (2010), s. 8. 
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sierade och att de relativt ofta ingår i stiftelser av olika slag där den statliga finan-
sieringen utgör en större eller mindre del. Vanligt är även att de utgör en del i en 
myndighet där biblioteksverksamheten är underordnad andra uppdrag. Kartlägg-
ningen av de 31 specialbiblioteken syftar ytterst till att de humanistiska special-
biblioteken utanför högskolan ska inlemmas i forskningens infrastruktur. Författa-
ren menar att tillsammans med landets övriga forskningsbibliotek och forsknings-
arkiv kan de vara ett starkt stöd och en efterfrågad och väl fungerande resurs för 
den humanistiska forskningen.52  

Bilden som kartläggningen visar är splittrad och att det finns många historiska 
samband av olika slag som lever kvar och som resulterar i en grupp bibliotek med 
många olika huvudmän. Kartläggningen visar genomgående mycket stora sam-
lingar som sköts av ”fåtaliga, men kunniga och engagerade medarbetare.”53 Sam-
lingarna är indexerade på ett djup som saknas i universitets- och högskolebiblio-
teken och många biblioteks samlingar kompletterar nationalbiblioteket på olika 
sätt. Besökarna är vid majoriteten av biblioteken få och olika bibliotek och olika 
användare har olika behov och förutsättningar.54 Assarsson Rizzi betonar dock att 
alla specialbibliotek inte har samma värde. Vissa har en särskild styrka i samling-
arna, andra är starka kompetenscenter med en personal som aktivt arbetar till-
sammans med forskare osv. Författaren menar att de problemställningar som de 
humanistiska biblioteken har att tackla påtagligt skiljer sig från bibliotek med na-
turvetenskaplig och samhällsvetenskaplig inriktning. En väsentlig skillnad är de 
stora tryckta monografisamlingar som fortfarande är viktiga redskap för de hu-
manistiska forskarna. En annan skillnad är att e-resurser och digitala texter, även 
om de intar en snabbt växande plats, fortfarande spelar en mindre roll vid de hu-
manistiska biblioteken.55 

I kartläggningens sammanfattning kan man läsa om ”vikten av att påminna 
om både det stora kulturhistoriska värde som deras samlingar utgör och deras be-
tydelse för forskningen och för den specialintresserade allmänheten.”56 Av kart-
läggningen framgår dock att även om varje specialbibliotek utgör en resurs som 
ofta är känd för den allra mest intresserade användaren, behöver de en ökad syn-
lighet för att kunna utnyttjas av flera.57  

                                                
52 Assarsson Rizzi (2010), s. 5. 
53 Assarsson Rizzi (2010), s. 5. 
54 Assarsson Rizzi (2010), s. 5. 
55 Assarsson Rizzi (2010), s. 11. 
56 Assarsson Rizzi (2010), s. 5. 
57 Assarsson Rizzi (2010), s. 35. 
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Teoretiska utgångspunkter  
Digitalisering och tillgängliggörandet av kulturarvet via samarbete mellan arkiv, 
bibliotek och museer sammanfattas ofta som ABM samarbetet. Med digitalisering 
avses i sammanhanget att ”samla, katalogisera och även klassificera de samlade 
kunskaperna, olika sorters material och dokument i egna elektroniska databaser 
och i gemensamma auktoritetsregister.”58 I Ett digitalare kulturarv: Digisams 
verksamhet 2011–2015 beskrivs hur digitala resurser och tekniker är viktiga in-
strument som kan bidra till att kulturarvet blir mer synligt och tar plats på fler 
ställen i samhället. I det arbetet har de offentliga minnesinstitutionerna en viktig 
roll att spela.59 Digitalisering och tillgängliggörandet av kulturarvet är två viktiga 
förhållanden i bakgrunden av föreliggande uppsats.  

Domänanalys är en ansats inom biblioteks- och informationsvetenskapen och 
i hög grad inom området kunskapsorganisation, som syftar till att analysera olika 
kunskapsorganisatoriska system och dokumentrepresentationer inom ett avgränsat 
sammanhang, dvs. en domän. Hjørland framhåller betydelsen av att domäner 
måste ses som en unik kontext och att varje domän har ett eget sätt att organisera 
kunskapen på och att det därmed inte finns någon neutral plattform att utgå ifrån. 
Domänanalysen tas som utgångspunkt för att problematisera och diskutera 
KVHAAB:s roll som en institutionell praktik med särskilda förutsättningar, möj-
ligheter och i vissa fall begränsningar när det gäller hantering och förvaltande av 
dess samlingar. 

Kapitlet som följer inleds med en generell presentation av domänanalys och 
Hjørlands socio-epistemologiska teori, som kan beskrivas som den teoretiska ba-
sen för en domänanalys, följd av den mer specifika domänanalytiska positionen i 
förhållande till kunskapsorganisation.  

Domänanalys 
Domänanalysen är en ansats inom biblioteks- och informationsvetenskapen och i 
hög grad området kunskapsorganisation, vilken tar sin utgångspunkt i studiet av 
dessa olika aktiviteter. En domänanalys avser att beskriva och analysera olika 
ämnesområden eller verksamheter som egna domäner, genom att analysera dess 
specifika kunskaps- och informationshantering.60 Domäner kan vara mycket gene-
rella eller specifika, beroende på hur man väljer att definiera och avgränsa dem. 
En domän beskrivs vidare som en uppsättning informationssystem, informations-
resurser, informationsservice och informationsprocesser associerade med en av-
gränsad människogrupp med gemensamma intressen och synsätt som besitter en 
gemensam terminologi. En grundtanke inom domänanalysen är att de olika slag 
                                                
58 Kjellman (2006), s. 251–254. 
59 Ett digitalare kulturarv: Digisams verksamhet 2011–2015 (2016), s. 9–10. 
60 Bawden & Robinson (2012), s. 91. 
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av regler och tekniker som olika domäner använder också medför att principer för 
kunskapsorganisation varierar från domän till domän.61 

Birger Hjørland, professor i kunskapsorganisation vid Kungliga Institutionen 
Biblioteks- och informationsvetenskap i Köpenhamn, och Hanne Albrechtsen, 
fil.dr. i Informationsvetenskap, data och samhälle vid Köpenhamns universitet, 
introducerade en informationsvetenskapligt anpassad domänanalys i artikeln 
”Toward a new horizon in information science: domain analysis”, år 1995. Hjør-
land framhåller betydelsen av att domäner måste ses i sin unika kontext och att 
varje ämne har ett eget sätt att organiseras på och att det därmed inte finns någon 
neutral plattform att utgå ifrån. Grundtanken är att informationsresurser bör ”iden-
tifieras, beskrivas, organiseras och kommuniceras” för att tjäna specifika mål.62 Ett 
sätt att beskriva dessa domäner är som ”thought or discourse communities, which 
are parts of the societiy’s division and labour”.63  

Birger Hjørlands socio-epistemologiska teori 
Birger Hjørland presenterar i artikeln, ”Domain analysis in information science: 
eleven approaches – traditional as well as innovative”, elva olika tillvägagångssätt 
för att producera olika typer av domänspecifik kunskap. Hjørland anser att dessa 
elva metoder, som med fördel kombineras med varandra, bildar ett unikt perspek-
tiv inom informationsvetenskap.64 

 
1. produktion av litteraturguider och ämnesportaler 
2. konstruktion av domänspecifika specialklassifikationer och tesaurer 
3. specialisering av indexering och kunskapsåtervinning 
4. empiriska användarstudier 
5. bibliometriska studier 
6. historiska studier 
7. dokument- och genrestudier 
8. epistemologiska och kritiska studier 
9. terminologiska studier, fackspråk, databassemantik och diskursanalys 

     10. strukturer och institutioner i vetenskaplig kommunikation 
     11. vetenskaplig kognition, expertis och artificiell intelligens 

 
Hjørland framhåller att en domän definieras på basis av dess ontologiska, episte-
mologiska samt sociologiska perspektiv. Det ontologiska perspektivet anger do-
mänens kunskapsobjekt, det epistemologiska redogör för domänens kunskapsteo-
retiska karaktär och det sociologiska perspektivet klargör domänens struktur och 
                                                
61 Bawden & Robinson (2012), s. 93. 
62 Hjørland (1995), s. 422.  
63 Hjørland & Albrechtsen (1995), s. 400. 
64 Hjørland (2002), s. 259. 
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kommunikationsnätverk.65 De elva tillvägagångssätten innebär olika infallsvinklar 
vid genomförandet av en informationsvetenskaplig domänanalys men alla tillvä-
gagångssätt behöver inte nödvändigtvis användas i analysen.  

För att utföra en kontextuell analys av KVHAAB som domän och skapa en 
sammanhängande bild över enhetens verksamhet, samling och kunskapsorganisat-
ion ur ett historiskt perspektiv finner jag Hjørlands domänanalys väl lämpad. 
Bland de ovanstående tillvägagångssätten kommer huvudsakligen analys av do-
mänspecifika specialklassifikationer, indexering och kunskapsåtervinning, histo-
risk analys, epistemologisk analys, analys av dokument- och genrer och analys av 
vetenskaplig kommunikation att användas i analysen. Nedan redogörs i korthet för 
dessa tillvägagångssätts innebörd: 

Domänspecifika specialklassifikationer 
Att konstruera specifika klassifikationer och tesaurer innebär att organisera lo-
giska strukturer av kategorier och begrepp i en domän likväl som semantiska re-
lationer mellan kategorierna och begreppen. Hjørland menar att klassificerings-
forskning ofta betraktas som en hörnsten i LIS men för att bredda perspektivet bör 
man dra nytta av samverkan med andra metoder för domänanalys.66 

Indexering och kunskapsåtervinning 
Innebär att man organiserar enstaka dokument eller samlingar för att uppnå opti-
mal kunskapsåtervinning och synlighet av dokumentens särskilda epistemologiska 
potentialer. Hjørland menar att indexering och hämtning av information alltid är 
specifik och han betonar vikten av att vara medveten om hur olika domäner ställer 
olika krav på system för att organisera och hämta dokument.67 

Historisk analys 
Hjørland menar att kunskap om domänens historiska bakgrund är viktig för att 
förstå dokument, organisation och system, kunskap samt information. På så sätt 
kan man få grepp om en domäns unika kontext, vilka mönster som domänen är 
uppbyggd kring och hur domänen utvecklats över tid.68  

Dokument- och genrestudier 
Hur dokument är organiserade i enlighet med sina specifika genrer, är också in-
tressant att studera och denna sjunde ansats är en bra utgångspunkt för att studera 
hur system kan vara anpassade för olika typer av dokument och objekt och varför 
de är anpassade på de sätt de är, det vill säga funktionen.  

Epistemologiska och kritiska studier 
Relaterat till en historisk analys är en epistemologisk och kritisk analysansats. 
Denna ansats betonas särskilt av Hjørland och fungerar som ett avstamp i studiet 
av vilken kunskapssyn och vilka uppfattningar som ligger till grund för verksam-

                                                
65 Hjørland (2002), s. 425. 
66 Hjørland (2002), s. 425. 
67 Hjørland (2002), s. 429. 
68 Hjørland (2002), s. 436. 
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heten. En epistemologisk analys kan förklaras som en tolkning eller en generali-
sering av domänens gemensamma kunskaper.69  

Analys av vetenskaplig kommunikation 
Hjørlands tionde ansats handlar om att studera domänens olika strukturer och in-
stitutioner, vilka som är de viktigaste aktörerna och arbetsfördelning inom domä-
nen sett till information. Att få insikt i detta framstår som essentiellt för att erhålla 
en konkret översikt över en domän. Det är även högst relevant att studera vilka 
tekniska och elektroniska system och lösningar som används inom domänen.70  

I följande avsnitt presenteras hur några författare ser på olika aspekter på kun-
skapsorganisation och den domänanalytiska positionen. Joacim Hansson och Ul-
rika Kjellman har båda skrivit om klassifikation, katalogisering- och indexerings-
frågor. Joseph T. Tennis, docent vid Information School, University of Washing-
ton och forskare inom Kunskapsorganisation och LIS beskriver hur domänana-
lysen har växt och blivit ett mer etablerat område för studier inom fältet. 

Den domänanalytiska positionen 
Joachim Hansson menar att ”det sätt som ett bibliotek organiserar sitt bestånd på 
inte är slumpmässigt” och att ”varje bibliotek som sträcker sig längre än det lilla 
handbiblioteket kräver någon form av systematik för att vara överskådligt och 
därmed tillgängligt.” Hansson skriver vidare att ett bibliotek delar av hävd ”in sitt 
bestånd med hjälp av en systematisk ämnesindelning i form av ett eller flera klas-
sifikationssystem.” Hansson menar att det sedan länge har funnits en insikt bland 
såväl bibliotekspersonal som forskare att det sätt som bibliotekens klassifikations-
system utformas på ”står i relation till olika kontextuella faktorer inom vilken 
biblioteken har att fungera”.71  

Hansson visar i sin avhandling på att ett klassifikationssystem har olika ut-
formning beroende på om det är avsett för att organisera ett vetenskapligt special-
bibliotek eller ett folkbibliotek. Det vetenskapliga biblioteket ingår i en övergri-
pande organisation, t.ex. ett universitet, som sätter naturliga ramar för dess verk-
samhet. Hansson skriver att beståndet i ett vetenskapligt bibliotek styrs av de be-
hov som finns inom dess övergripande organisation medan beståndet i ett folk-
bibliotek ska svara mot ett behov som Hansson menar kan formuleras som sam-
hälleligt, något som ställer speciella krav på det sätt som det systematiseras.72 
Hansson betonar att ett klassifikationssystem inte bara är ett rationellt verktyg 
utan att det är lika mycket en intellektuell produkt och därmed en text som i sig 
förmedlar en bild av världen genom det sätt som den delar in den verklighet som 
biblioteken fungerar inom. I Hanssons avhandling läggs fokus på just klassifikat-
                                                
69 Hjørland (2002), s. 440. 
70 Kjellman (2006), s. 81–82.  
71 Hansson (1999), s. 11. 
72 Hansson (1999), s. 11. 
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ionssystemets förmåga att på samma gång spegla och konstruera en bild av det 
omgivande samhället. Det klassifikationssystem som står i centrum för Hanssons 
analys är det system som i stort sett har varit allenarådande i de svenska folk-
biblioteken, Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB-systemet).73 

Ulrika Kjellmans avhandling ”förankras i en domänanalytisk position som uti-
från en sociokulturell idétradition och ett diskursivt förhållningssätt förutsätter att 
verktyg och system för kunskapsorganisation måste utvecklas och anpassas till de 
institutionella, diskursiva och materiella förhållanden som föreligger inom en 
social praktik, eller domän.”74 Kjellman argumenterar, i motsats till standardlös-
ningar, för utarbetandet av lösningar som är mer känsliga för domänspecifika 
krav. Kjellman betonar att Hanssons syn på klassifikationssystemen som socialt 
konstruerade och korresponderande till det samhälle i vilket det är skapat inte är 
någon självklar hållning men att Hanssons synsätt på kunskapsorganiserande sy-
stem som samhällskorresponderande överensstämmer med Hjørland. Kjellman 
konstaterar att även Hjørland har identifierat flera olika förhållningssätt till kun-
skapsorganiserande dokumentbeskrivning och ämnesrepresentation vilka utifrån 
skilda metateoretiska positioner tar fasta på olika fästpunkter för analysen av ett 
dokuments betydelse.75   

Den domänanalytiska position, dvs. den realistiska, pragmatiska och materi-
alistiska hållning som Hjørland företräder, syftar till att analysera hur kunskaps-
organisatoriska system och dokumentrepresentationer skall kunna anpassas till de 
sociala sammanhang i vilka de ingår, dvs. till de informationsbehov som finns 
inom en specifik domän.76 Utgångspunkten är att sociala och materiella samman-
hang skapar sina egna betydelser kring fenomen och objekt inom ramen för sina 
meningsbärande system. Något som innebär att samma fenomen eller objekt får 
olika betydelser i olika sociala sammanhang. Hjørland menar att de kunskapsor-
ganisatoriska verktygen därför måste formas utifrån de tolkningskollektiv eller 
domäner där de skall användas. Hjørland skriver vidare att en dokumentrepresen-
tation kan ses som en prognos av framtida informationspotential för dokumentet 
inom en domän. En sådan anpassning av kunskapsorganiserande system och do-
kumentrepresentationer till den sociala kontexten innebär att ett dokuments bety-
delse inte kan nås genom en hänvisning till ett system av färdiga eller absoluta 
kunskapskategorier. Betydelsen existerar inte heller som en absolut egenskap in-
neboende i dokumentet eller i den subjektiva uppfattningen hos exempelvis förfat-
taren eller användaren.77 Tvärtom, menar Hjørland, kommer olika sammanhang 
med olika kunskapsintressen att kräva olika dokumentrepresentation, ämnesbe-
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74 Kjellman (2006), s. 16. 
75 Hjørland (1997), s. 86. 
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77 Hjørland (1997), s. 86. 
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stämningar eller indexeringsförfaranden. I vissa fall ska de fungera i ett forsk-
ningssammanhang, undervisningssammanhang eller i mer vardagliga samman-
hang. Ibland krävs det en mer specialiserad och snäv ämnesindelning, i andra fall 
en mer generell och abstrakt.78 

Utifrån Hjørlands domänanalytiska perspektiv intar vetenskapliga discipliners 
kunskapsintressen en särställning. Olika domäner kommer utifrån den domänana-
lytiska positionens antagande att ha olika behov av kunskapsorganisatoriska verk-
tyg. Hjørland menar att det är naturligt att olika kunskapsintressen opererar inom 
en domän, beroende på de olika epistemologiska positioner som dessa intressen 
intar. Dessa olika epistemologiska positioner bör enligt Hjørland beaktas i en ana-
lys av domänen, då de utgör avgörande faktorer för domänens kunskapsintresse, 
kunskapsbehov och informationsbeteenden och för domänens kunskapsorganise-
rande system.79 Kjellman menar dock att domänanalysen riskerar att fokusera på 
epistemologiska positioneringar i för hög grad, vilket sker på bekostnad av andra 
inom domänen verksamma faktorer såsom materiella, sociala och funktionella 
egenskaper som präglar dokument.  Teknik för kunskapslagring samt vetenskaplig 
och institutionell praktik vid kunskapsproduktion och distribution, tenderar enligt 
Kjellman att få alltför liten betydelse. Kjellman betonar dock att ett starkare in-
tresse för materiella aspekter inte innebär att diskursiva och epistemologiska för-
hållanden åsidosätts. Tvärtom betraktas dessa av henne som mycket centrala 
medkonstruktörer i de materiella och sociala sammanhangen.80  

Joseph T. Tennis tycker sig se åtminstone två huvudtyper av domänanalys: 
den beskrivande och den instrumentella, som ska användas för att skapa informat-
ionslagrings- och kunskapsåtervinningssystem. Tennis menar att de två typerna 
har olika funktioner, och som en följd av detta olika målgrupper.81 Den beskri-
vande domänanalysen används bland annat för att skapa bibliometriska kartor och 
Tennis nämner bland annat Smiraglia (2007; 2009) som exempel på forskning 
som konstruerats utifrån en beskrivande domänanalys.82 Den instrumentala domä-
nanalysen används och är användbar, enligt Tennis, för designers av informations-
lagrings- och kunskapsåtervinningssystem. Denna typ av domänanalys syns dock 
enligt Tennis inte så ofta då de endast är användbara för systemkonstruktörer och 
sällan anses värdefull för allmänheten. Tennis menar att det finns olika register för 
domänanalys tillgängliga och tar DDK som ett exempel på detta. Tennis menar 
dock att oavsett om en domän är deskriptiv eller instrumentell har den sina speci-
fika komponenter.83 Olika domäner kommer utifrån den domänanalytiska posit-
ionens antagande att ha olika behov av kunskapsorganisatoriska verktyg.  
                                                
78 Hjørland (1997), s. 86. 
79 Hjørland (1997), s. 85–86. 
80 Kjellman (2006), s. 62. 
81 Tennis (2012), s. 5–6. 
82 Tennis (2012), s. 6. 
83 Tennis (2012), s. 6. 
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Hjørland menar att det är naturligt att olika kunskapsintressen opererar inom 
en domän, framför allt beroende på de olika epistemologiska positioner som dessa 
intressen intar. KVHAAB kan sägas ingå i en övergripande institutionell praktik - 
de humanistiska specialbiblioteken. Dessa olika epistemologiska positioner bör 
enligt Hjørland beaktas i en analys av domänen, då de utgör avgörande faktorer 
för domänens kunskapsintresse, kunskapsbehov och informationsbeteenden och 
för domänens kunskapsorganiserande system.84  

Utifrån ovanstående teoretiska diskussion tar jag med mig att hur en studie 
formuleras, struktureras och genomförs, är ett resultat av teoretiska ställningsta-
ganden.85 Underlaget för teoribygget är data, information, dvs. det empiriska 
materialet. Patel och Davidson uttrycker det enligt följande: ” […] i forskningsar-
bete relateras den kunskap som produceras till vetenskapliga teorier. […] Forska-
rens arbete består av att relatera teori och verklighet till varandra.”86  

Mitt val av empiri, dvs. KVHAAB, och de frågor som ställs till materialet ska 
ses i ljuset av Hjørlands socio-epistemologiska teori. En grundläggande tanke i 
uppsatsen är ”att kunskapsorganisation och utveckling av informationssystem bör 
ske i anpassning till de sociala sammanhang - de domäner - i vilka de ingår.”87 
Hjørland menar att ”en domäns kunskaps- eller informationssättande verksamhet 
påverkas av en rad samverkande faktorer, varför många olika aspekter av domä-
nen kan behöva analyseras.”88 Följande kapitel inleds med en presentation av in-
formationslagrings- och kunskapsåtervinningssystem på bibliotek följd av de 
svenska bibliotekskatalogernas historiska utveckling.  

Informationslagrings- och kunskapsåtervinningssystem på 
bibliotek 
Benito skriver att ”lagring och organisation av information hänger ihop med möj-
ligheten av kunskapsåtervinning. Ett informationssystems främsta uppgift är att 
tillgängliggöra de samlade kunskaperna, informationerna för informationssökande 
och användare.” Benito menar att ”informationssystem är en mötesplats för kun-
skap och människor med informationsbehov.”89 Hjørland definierar kunskapsor-
ganisation enligt följande: 

In the narrow meaning Knowledge Organization (KO) is about activities such as document 
description, indexing and classification performed in libraries, bibliographical databases, ar-

                                                
84 Hjørland (2002), s. 425. 
85 Kjellman (2006), s. 80. 
86 Patel & Davidson (2011), s. 23. 
87 Hjørland (2002), s. 425. 
88 Hjørland (2002), s. 425. 
89 Benito (2001) s. 7. 
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chives and other kinds of “memory institutions” by librarians, archivists, information specia-
lists, subject specialists, as well as by computer algorithms and laymen.  

KO as a field of study is concerned with the nature and quality of such knowledge organi-
zing processes (KOP) as well as the knowledge organizing systems (KOS) used to organize 
documents, document representations, works and concepts. Library and Information. Science 
(LIS) is the central discipline of KO in this narrow sense (although seriously challenged by, 
among other fields, computer science).90 

I bibliotekssammanhang använder man termen kunskapsorganisation för att be-
teckna de verksamheter som syftar till att registrera dokumenten i kataloger och 
databaser. För att detta ska lyckas måste man analysera formen och innehållet i 
dokumenten och undersöka vilka uppgifter som behöver registreras för att åter-
finna dokumenten vid en senare sökning. Första steget är att veta på vilket sätt de 
olika uppgifterna om ett dokument ska registreras för att kunskapskunskapsåter-
vinningen kan säkras. Man talar då om katalogisering och tittar på formella krite-
rier såsom uppgifter om författare, titel, utgivare, mediekategori, fysisk utform-
ning.91 

Numera sker all katalogisering på bibliotek med hjälp av dator. För att regi-
streringen skall vara meningsfull behövs det anvisningar om hur kataloginformat-
ionen ska registreras. Då talar man om formatering, där varje avsnitt och delav-
snitt i en katalogpost får en bestämd plats i den datoriserade katalogen. Med klas-
sifikation avses analys av ett dokuments innehåll och att lägga in koder från ett 
klassifikationssystem. Miguel Benito skriver:  

Man kan definiera klassifikation som indelande i klasser av ting och företeelser efter en prin-
cip eller indelningsgrund. Den vanligaste indelningsgrunden för all klassifikation är likhet. 
Likhet uppträder mellan ting med gemensamma egenskaper.92   

Skapandet av klassifikationssystem är något som görs inom alla vetenskapliga 
discipliner för att systematisera världen, samhällen eller objekt. Grunden för en 
klassifikation i denna betydelse är ”ämnen eller ämnesområden som är tänkta att 
fungera som representation för ett kunskapsinnehåll samlat i enskilda doku-
ment.”93 

De flesta bibliotek i Sverige använder SAB-systemet, Sveriges allmänna bib-
lioteksförenings klassifikationssystem. Det finns ytterligare några internationella 
klassifikationssystem. Den universella decimalklassifikationen, UKD och Dewey 
decimalklassifikation, DDK. Huvudsakligen kan man dela upp klassifikationssy-
stemen i hierarkiska och facetterande klassifikationssystem. De flesta system in-
nehåller dock både hierarkiska och facetterande element.94 Det ämnesavgränsade 
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klassifikationssystemet eller specialsystemet har ett preciserat och avgränsat antal 
ämnesområden, t.ex. en eller flera vetenskapliga discipliner och används av veten-
skapliga specialbibliotek. Där finns ett behov av en mycket preciserad och djup-
gående klassifikation.95 
 

Indexering och klassifikation 
Vid registreringen av ett dokument analyserar man dokumentet dels efter formella 
kriterier som författare, titel, serietillhörighet osv., dels efter ämnesmässiga krite-
rier. I det första fallet talar man om kunskapsåtervinning av dokument, i det andra 
om kunskapsåtervinning av information. Man kan beskriva dokumentets innehåll 
med hjälp av särskilda koder eller med hjälp av ämnesord, s.k. deskriptorer, in-
dexeringstermer.  

Indexering är ämnesanalys med ämnesord. Att indexera ett verk efter ämnes-
ord innebär att man analyserar verkens innehåll och försöker att matcha ihop det 
med termerna i den ämnesordslista man använder, samt att konstruera ämnesord 
enligt de riktlinjer som finns. Syftet med ämnesordindexeringen är att så väl som 
möjligt redogöra för verkens innehåll så att användaren kan hitta verk om ett visst 
ämne, d.v.s. de handlar om precis det som man har sökt efter. Ämnesordsindexe-
ring bör ske konsekvent så att verk om samma ämne förses med samma ämnesord.  

En post är resultatet av den formella och innehållsmässiga analysen av doku-
mentet, boken eller tidskriftsartikeln. En post är t.ex. ett katalogkort. Katalogise-
ringen bestämmer postens struktur (hur många fält och delfält etc.). Poster inte-
greras efter bestämda regler i databaser.96 Klassifikation och ämnesord är två 
olika, från varandra fristående sätt att beskriva verkets innehåll. Medan klassifi-
kation utgår från discipliner och grupperar ihop verken i klasser som är hierarkiskt 
ordnade är ämnesorden dokumentbaserade och lyfter fram det specifika ämnet och 
aspekter på ämnet.97  

Med metadata menas uppgifter som beskriver, dokumentet, dvs. dess titel, 
vem som gjort det, vem som lagt ut det på nätet, hur stort det är osv. En del av 
dessa uppgifter bildar den katalogpost som visas för den som söker. Det finns en 
typ av metadata som kallas ämnesord, och det är ord som sammanfattar sidans 
innehåll och som ska göra det möjligt att återfinna sidan när man söker via ett 
register med ämnesord. Ämnesord söker man bara eller nästan bara på när doku-
mentet är okänt.98 I Libris samarbetar ett antal bibliotek kring ämnesordsindexe-
ringen. Ämnesorden läggs i generella fält, och behöver inte upprepas av varje 
bibliotek. De ämnesord som läggs generellt hämtas från en tesaurus eller annat 
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slags auktoritetsregister över ämnesorden, varav Svenska ämnesord är en av de 
godkända ämnesordlistorna, och konstrueras enligt gällande riktlinjer. Grundprin-
cipen i samarbetet är att varje verk ämnesordsindexeras av det bibliotek som först 
katalogiserar det, och att övriga bibliotek accepterar dessa ämnesord. Katalogisa-
törer från andra bibliotek kan dock komplettera poster med ytterligare ämnesord. 
Kompletterande ämnesord i den bibliografiska posten måste dock alltid överens-
stämma med riktlinjerna för indexeringsdjup och konstruktion av ämnesord.99 Sär-
skilda bibliotek kan ha ett intresse av att göra en mer fullständig ämnesordsindex-
ering av verk inom specialområden och gör då en uttömmande indexering. Äm-
nesord som inte är generella eller följer riktlinjerna för indexeringsdjup placeras 
då i det katalogiserande bibliotekets beståndspost.100 Djupindexering innebär högre 
precision än indexering på dokumentets nivå. Bibliotekets samlingar kan utnyttjas 
bättre via djupindexering och är den självklara metoden för ett specialbibliotek att 
göra sitt bestånd tillgängligt för sökare.101 

Kataloger – katalogtyper 
Catharina Arvidsson och Magdalena Janson beskriver i sin magisteruppsats hur 
den svenska bibliotekskatalogen har utvecklats från dess tillkomst fram till nu-
tid.102 De har beskrivit ett antal kataloger och även undersökt förändringarna i ka-
talogen från ett institutionellt perspektiv. Arvidsson och Janson konstaterar att 
bibliotekskatalogen har funnits nästan lika länge som det har funnits bibliotek och 
att den spelar en central roll i biblioteksarbetet och för bibliotekens organisation. 
Katalogen har även förändrats i takt med att biblioteken har utvecklats.103  

De äldsta svenska bibliotekskatalogerna var utformade som inventariekatalo-
ger och var i band- eller bokform med en sorteringsordning som stämde överens 
med böckernas placering på̊ hyllan. Placeringen var i sin tur systematiskt ordnad 
efter ämnen men någon enhetlig katalogisering förekom inte. Syftet med katalo-
gen var huvudsakligen att den skulle vara en förteckning över vilka böcker biblio-
teket ägde. Den tjänade därmed som ett kontrollinstrument men underlättade 
också̊ hanteringen av gåvor, köp och byten av böcker mellan bibliotek. Under 
1800-talet övergick bandkatalogerna till kataloger i form av lösa blad eller lappar 
som förvarades i speciella kapslar. Fördelen med detta system var att katalogen 
lättare kunde utökas allteftersom biblioteket växte. Syftet med denna katalog var 
liksom tidigare att vara en hjälp för de anställda men i början av 1900-talet fick 
såväl Uppsala universitetsbibliotek som Kungliga biblioteket kataloger som var 
öppna för allmänheten. Till dessa kataloger användes speciella katalogkort av in-
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ternationellt format. Katalogiseringsreglerna utvecklades alltmer under perioden 
men varje bibliotek hade fortfarande sina egna regler.104  

I början av 1900-talet påbörjades en debatt om gemensamma katalogkort. 
Som ett led i detta skapades det nybildade Sveriges allmänna biblioteksförening 
(SAB) gemensamma regler för klassificering och katalogisering. I början av 1930-
talet kunde SAB starta försäljning av gemensamma katalogkort. Dessa var dock 
ämnade för mindre bibliotek medan de stora vetenskapliga biblioteken fortsatte 
med sina egna system.105 Under 1960-talet började datorer alltmer dyka upp som 
arbetsredskap. Staten fick också̊ ett större intresse för landets informationsförsörj-
ning och i olika utredningar slogs det fast att datorer borde kunna användas i arbe-
tet med att hantera det växande informationsflödet. 1970 lades ett förslag fram på̊ 
en datoriserad utgåva av Accessionskatalogen (katalog över nyförvärv i bibliotek 
el. arkiv)106 där såväl låne- som katalogiseringsrutiner ingick. Projektet kom att 
kallas Libris och målet var en katalog för forskningsbiblioteken i form av ett to-
talintegrerat system med gemensamma låne- och katalogiseringsrutiner.  

Under 1990-talet kom utvecklingen av Libris starkt att påverkas av Internet 
och speciellt dess funktion World Wide Web (WWW). Teknik fanns nu för att 
förbättra Libris åtkomlighet och olika statliga utredningar slog fast Libris bety-
delse som nationell och internationell informationsresurs. Libris blev sökbart via 
webben under 1997 och utvecklingen av det totalintegrerade system som var Li-
bris ursprungliga mål pågår fortfarande.107  

Material och metod 
Hjørlands argumentation för ett brett och mångfacetterat arbetssätt har varit en 
inspiration för mig i mitt förhållande till empirin. Genom olika perspektiv och 
utifrån olika material försöker jag att fånga en bild av KVHAAB:s kunskapsorga-
niserande praktik – den domän som uppsatsen undersöker – och samspelet mellan 
de faktorer som karaktäriserar verksamheten. Uppsatsen har en kvalitativ och hol-
istisk ansats:  

Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förför-
ståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren har, är 
en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet. Till skillnad från po-
sitivisten, som gärna studerar forskningsprojektet bit för bit, försöker hermeneutikern att se 
helheten i forskningsproblemet. Denna uppfattning kallas för holism och kan illustreras med 
att helheten är mer än summan av delarna. Forskaren ställer helheten i relation till delarna och 
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pendlar mellan del och helhet för att på detta sätt nå fram till en så fullständig förståelse som 
möjligt.108 

 
Det empiriska materialet har bestått av textmaterial och intervjumaterial men 
också av observationer av den institutionella praktiken. Textmaterialet har framför 
allt utgjorts av böcker och artiklar om KVHAAB men även av rapporter, upp-
dragsbeskrivningar, måldokument, årsredovisningar och verksamhetsberättelser. 
Analysen bygger således på material producerat inom den egna institutionen. 
Detta kräver en viss varsamhet i analysen. Texterna kan inte betraktas som re-
flektioner av en verklighet utan som uttryck för intressen, värderingar och per-
spektiv. Å andra sidan har just institutionens uppfattning om sitt eget uppdrag 
varit av intresse för mig. Textmaterialet har kompletterats av intervjumaterial som 
samlats vid två tillfällen med personal vid KVHAAB (28 mars 2017, 29 mars 
2017). Urvalet av informanter har skett utifrån de tematiska frågeställningar (se 
appendix) som jag skickade till kontaktbibliotekarien för KVHAAB efter en inle-
dande kontakt via e-post där jag presenterade mitt uppsatsämne. Utifrån mina frå-
geställningar, hade ett schema gjorts upp av personalen på KVHAAB med sex 
olika informanter som alla arbetade med kunskapsorganisation. Ungefär en timme 
intervjutid hade avsatts per person men med en informant räckte inte tiden till och 
ytterligare en tid bestämdes till följande dag. 

I undersökningen benämns mina intervjupersoner med begreppet ”personal” 
alternativt ”informant”. Att personerna inte namnges i samband med att de citeras 
i min text har att göra både med den anonymitet som garanterades av mig men 
även av det faktum att jag betraktar det som sägs ”som ett uttryck för den institut-
ionella praktiken, som ett kulturellt och kollektivt uttryck, och inte som enskilda 
individers tyckande. Det viktiga har inte varit det som personerna uttrycker som 
individer utan den bild som de gemensamt formar.”109 Kvale och Brinkman beto-
nar vikten av konfidentialitet: ”I en kvalitativ intervjuundersökning, där deltagar-
nas uttalanden i en enskild intervju kan förekomma i offentliga rapporter, måste 
man se till att skydda intervjupersonernas privata integritet.”110  Jag har därför ute-
lämnat alla uppgifter om vilka arbetsuppgifter eller positioner som informanterna 
har på KVHAAB. Jag har även medvetet uteslutit benämningar som ”informant 
1” då det utifrån den informationen skulle vara möjligt att identifiera informanter-
na utifrån det i förväg uppgjorda intervjuschemat. Intervjuerna kan beskrivas som 
öppna och kvalitativa till sin karaktär och jag har arbetat med en låg grad av stan-
dardisering. Frågornas ordning har styrts av informanterna och följdfrågor har 
formulerats beroende av tidigare svar. Utifrån mitt frågeformulär (se appendix) 
har jag valt ut teman för att kunna dela upp informanternas svar under respektive 
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rubrik. Dispositionen av rubrikerna är styrda efter mina frågeställningar och teore-
tiska antaganden.  

Kvale och Brinkman skriver att den kvalitativa intervjun ibland kallas för en 
ostrukturerad eller icke-standardiserad intervju.111 Intervjuerna kan också beskri-
vas som strukturerade i den bemärkelsen att de har syftat till att problematisera en 
väl avgränsad frågeställning, dvs. kunskapsorganisationen på KVHAAB. Kvale 
och Brinkmann menar att intervjuaren under kvalitativa intervjuer bör vara lyhörd 
under samtalets gång för vad informanten berättar och vara så lite som möjligt 
styrd av förutfattade meningar innan samtalets början. Kvale och Brinkmann be-
tonar att intervjuer är levande samtal där det som sägs är en social konstruktion i 
samverkan mellan intervjupersonen och intervjuaren. Som intervjuare ska man 
inte ta uttalanden för givna utan påminna sig om sin betydande roll som medskap-
are av kunskap.112  

Intervjuerna har spelats in med hjälp av en mobiltelefonapp och transkriberats 
och analyserats på samma sätt som textmaterialet. Kvale och Brinkman uttrycker 
det enligt följande: ”Utskrifter är konstruktioner från muntligt samtal till skriven 
text.” I de citat som redovisar informanternas uttalanden har en korrigering av 
talspråk till skriftspråk skett. Korrigeringarna har skett med ansatsen att inte ändra 
betydelsen i det som uttalats. Jag har transkriberat samtliga intervjuer och återgett 
dem i skrift så detaljerat som möjligt. Enligt Kvale och Brinkmann kan pauser, 
uttryck som ”ehm” eller talspråk vara svårbegripliga för läsaren när de presenteras 
i skriftlig form.113 Jag har därför valt att inte ta med uttryck av dessa slag i tran-
skriberingen. I min undersökning har jag valt ut representativa citat från mina in-
formanter där citaturvalen ska kunna komplettera varandra för att ge en samman-
hängande kontext för läsaren. Förutom text- och intervjumaterial har också obser-
vationer av praktiken genomförts med besök och studier i KVHAAB:s lokaler och 
magasin. I samband med visningen av magasinen tog jag de bilder som förekom-
mer i uppsatsen under avsnittet om magasinförvaring och kataloger. Inom under-
sökningens avdelningar görs återkopplingar till tidigare forskning och till den in-
formation som presenterades i föregående bakgrundskapitel.  

Analysaspekter 
Hjørland framhåller att en domän definieras på basis av dess ontologiska, episte-
mologiska samt sociologiska perspektiv. Det ontologiska perspektivet anger do-
mänens kunskapsobjekt, det epistemologiska redogör för domänens kunskapsteo-
retiska karaktär och det sociologiska perspektivet klargör domänens struktur och 
kommunikationsnätverk.114 Utifrån dessa perspektiv har Kjellman formulerat fyra 
                                                
111 Kvale & Brinkmann (2014), s. 32. 
112 Kvale & Brinkmann (2014), s. 109. 
113 Kvale & Brinkmann (2014). s. 331. 
114 Hjørland (2002), s. 425. 



  

 
 
 

29 

aspekter som hon analyserar i sin domänanalytiska studie av KB:s bildsamling: 
det historiska perspektivet, den materiella praktiken, den institutionella praktiken, 
de kunskapsorganiserande verktygen, dvs. verktygspraktiken och den diskursiva 
praktiken.115 I min uppsats har jag tagit inspiration av Kjellmans analysaspekter 
och den undersökande delen av uppsatsen disponeras i fyra kapitel enligt följande: 

Det historiska perspektivet: Hur har samlingarna och verksamheten kring dem 
vuxit fram historiskt? Hur har idéer om uppdrag, verksamhet och materialets be-
skaffenhet vuxit fram? Det historiska perspektivet kan sägas genomsyra och kon-
stituerar allt. 

Den materiella praktiken: Vilken typ av material ingår i KVHAAB:s sam-
lingar? Hur har materialet kategoriserats och beskrivits? Vilken karaktär har sam-
lingen som helhet och vilka speciella förutsättningar och krav ställer detta på den 
institutionella praktiken och de kunskapsorganiserande verktygen? 

Den institutionella praktiken: Hur är den institutionella praktiken kring 
KVHAAB:s samlingar beskaffad? Vad betyder det att samlingarna finns just inom 
en biblioteksinstitutionell praktik och vad får det för konsekvenser för samlandet, 
tillhandahållandet och organiseringen av materialet? 

Verktygspraktiken: Med vilka kunskapsorganiserande verktyg hanterar man 
samlingarna? Vad ställer den institutionella och materiella praktiken för krav på 
verktygen? 

Ytterligare en analysaspekt är hur de diskurser kring samlingarna, som är 
verksamma inom KVHAAB, ser ut? Vilka föreställningar om institutionen och 
verktygens roll och funktioner är verksamma inom den aktuella praktiken? Denna 
aspekt, eller det diskursiva perspektivet, har dock inte tilldelats ett eget kapitel 
utan det diskursiva genomsyrar övriga aspekter på ett genomgripande sätt.116  

 
 

                                                
115 Kjellman (2006), s. 85. 
116 Kjellman (2006), s. 86–87.  
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2. Historik – KVHAAB och dess samlingar 

Som framhållits i föregående kapitel har sociala praktiker, med de rutiner och 
verktyg som är verksamma inom dessa, historiska förutsättningar och förklaring-
ar. Hjørland menar att kunskap om domänens historiska bakgrund är viktig för att 
förstå dokument, organisation och system, kunskap samt information. På så sätt 
kan man få grepp om en domäns unika kontext, vilka mönster som domänen är 
uppbyggd kring och hur domänen utvecklats över tid.117 Följande kapitel innehål-
ler därför en historisk redogörelse över samlingarnas framväxt på KVHAAB. 
Denna redogörelse bygger primärt på Marie-Louise Bachmans bok Vitterhetsaka-
demins bibliotek 1786–2000: Från liten boksamling till stort specialbibliotek och 
Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok (1997) och intervjuer 
med personal vid KVHAAB, mars 2017. Ovan nämnda författare och personal, 
har varit eller är verksamma vid KVHAAB. Kjellman påminner om vikten av ett 
kritiskt förhållningssätt och föreliggande historiebeskrivning av KVHAAB ska 
därför inte betraktas som en objektiv redogörelse för samlingarnas framväxt och 
verksamheten kring dessa. I stället kan den sägas spegla skribenternas och perso-
nalens synsätt. ”Som aktörer i det aktuella institutionella sammanhanget måste 
dessa skribenters och intervjupersoners berättelser ses som medkonstruerande i 
synen på samlingarna, en syn som också kan sägas ha bäring på dagens institut-
ionella praktik.”118 I deras berättelser framkommer hur de ser bibliotekets uppdrag 
och funktion i samband med samlingarna och hanteringen av materialet.  

Framväxten av en biblioteksinstitution 
Under 1700-talet instiftades i Sverige och i andra länder ett antal lärda samfund, 
som ville tjäna vetenskaperna. Kungl. Vetenskaps-Societeten och Kungl. Svenska 
Vetenskapsakademien grundades 1710 och 1739 och inrättades båda till naturve-
tenskapernas och nyttans tjänst. Därefter följde humaniora och litteratur. Drott-
ning Lovisa Ulrika instiftade den 20 mars 1753 sin Kongl. Svenska Vitterhetsaka-
demi, det samfund som fortlever under namnet Kungl. Vitterhets Historie- och 

                                                
117 Hjørland (2002), s. 436. 
118 Kjellman (2006), s. 93. 
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Antikvitets Akademien. I dagligt tal används förkortningen ”Vitterhetsakade-
mien”. Begreppet vitterhet innefattade inte bara skönlitteratur, utan också välta-
lighet, historia och antikviteter.119  

Under en tid insomnade akademien men fick nytt liv då Gustaf III återuppli-
vade sin moders skapelse den 20 mars 1786. Samma dag instiftade han Svenska 
Akademien. Medan Svenska Akademien alltmera koncentrerade sig på skönlitte-
raturen, blev Vitterhetsakademien ett vetenskapligt samfund och ett fornvårdande 
ämbetsverk. Det enda som de två akademierna behöll gemensamt var intresset för 
svensk språkhistoria.120 En förändring vad gäller bibliotekets institutionella funkt-
ion som kan sägas gälla generellt för de europeiska biblioteken. Kjellman skriver 
att 1700-talet kan ses som en brytpunkt och fram till dess hade biblioteken funge-
rat som en lagringsplats för värdefulla föremål, både böcker och konstobjekt. Un-
der upplysningstiden kom däremot nya krav på bibliotekens funktion och biblio-
teken ställdes inför nya informativa och intellektuella uppgifter.121  

Vitterhetsakademien, som till en början hade sammankommit hos drottningen 
i hennes rum, fick sina första egna lokaler i Wrangelska palatset på Riddarholmen. 
Efter Gustav III:s död blev akademien förflyttad till Slottet, där den samsades med 
Svenska Akademien om ett biblioteksrum. År 1864 ingick Vitterhetsakademien 
även rumsligt i Riksantikvarieämbetet och akademien följde därefter ämbetet till 
dess olika adresser. År 1975 skildes akademien från Riksantikvarieämbetet och 
akademiens ansvarsområden utvecklades till att omfatta hela det humanistiska 
verksamhetsfältet, inbegripande religionsvetenskap, rättsvetenskap och samhälls-
vetenskap samt kulturmiljövård.122 Efter separationen från Riksantikvarieämbetet 
1975 är Vitterhetsakademien ett fritt lärt samfund utan några fasta statsanslag. 
Genom en donation i början av 1880-talet fick Akademien möjlighet att ta egna 
initiativ, och under åren har åtskilliga donationer hjälpt till att bygga upp ett an-
senligt kapital. Viss del av detta är bundet i stiftelser och fonder med särskilda 
ändamål inom vetenskap, forskning och kulturminnesvård. Akademien stöder en 
omfattande konferens- och symposieverksamhet och strävar efter att finansiera 
projekt med högt vetenskapligt värde och som inte prioriteras av offentliga an-
slagsgivare. Åtskilliga stiftelser och fonder utlyses särskilt, men i regel är det 
Akademien eller dess ledamöter som tar initiativ till större insatser.123  

KVHAAB:s historia följer ganska naturligt Akademiens historia. Dess till-
komstår får räknas som detsamma som Akademiens, 1786. En liten boksamling 
följde då med manuskript och antikvariska föremål från Antikvitetsarkivet till 
Akademien. Efter några stillsamma decennier började en utveckling för biblio-

                                                
119 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok (1997), s. 7. 
120 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok (1997), s. 8. 
121 Kjellman (2006), s. 95. 
122 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok (1997), s. 10–11. 
123 Vitterhetsakademiens webbsida > Om Akademien. 



  

 
 
 

32 

tekets del, som accelererade från 1870-talets början. 1890 kom nya stadgar för 
akademien från vilket innebar en fastare ram även för biblioteket. En modernise-
ring av Akademien och de till den knutna institutionerna påbörjas. Akademiens 
arkiv hörde naturligt samman med biblioteket och handskrivet material tilldelades 
större uppmärksamhet än tryckt material under perioden fram till 1800-talets mitt. 
I och med inrättandet av Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) 1880, uppträder 
arkivet självständigt men har gemensam chef med biblioteket till dess att de skiljs 
åt 1975.124 I och med att Akademien skiljs från RAÄ 1975 börjar en ny tid för 
biblioteket med ökande tillväxt, nya uppgifter och datorisering. Margareta Törn-
gren skriver i ”Utredningen om Vitterhetsakademiens bibliotek” att ett antal olika 
intressenter finns, ”inte bara Vitterhetsakademien och riksantikvarieämbetet, utan 
även Historiska museet och Myntkabinettet, […] samt forskare, doktorander och 
studenter i hela landet.”125 Törngren betonar KVHAA:s betydelse för biblioteket 
och skriver att ”det utvecklingsarbete som kunnat genomföras har fått ske med 
externa medel.” Törngren anser att det framför allt är KVHAA och dess företrä-
dare ”som genom åren förstått bibliotekets betydelse och vikten av att på olika sätt 
stödja verksamheten, inte bara i ekonomiska termer” och betonar betydelsen av att 
KVHAAB ”får en mer självständig och passande ställning” för att ”säkra 
KVHAAB:s framtid.”126 KVHAAB är idag ett myndighetsbibliotek men också ett 
humanistiskt specialbibliotek och ett museibibliotek, genom ett avtal med histo-
riska museet. I det avtalet ingår fjärrlån till historiska museet.127 Biblioteket förval-
tas idag av Riksantikvarieämbetet och samlingarna tillhör både Riksantikvarieäm-
betet och Vitterhetsakademien.128 

Bibliotekets benämning 
Assarsson Rizzi lyfter i sin kartläggning fram de många historiska samband ”av 
olika slag som lever kvar och som resulterar i en grupp bibliotek med många olika 
huvudmän.”129 För att biblioteket ska vara en god resurs i huvudmannens verk-
samhet är specialbibliotekens integration i sin moderorganisation en nödvändig-
het. KVHAAB kan ses som ett exempel på ett specialbibliotek med ett flertal hi-
storiska samband. Något som har präglat och fortfarande präglar dess verksamhet 
ännu idag. Bibliotekets benämning har varierat genom tiderna. Det omtalas länge i 
Akademiens protokoll som ”Akademiens bibliotek” eller ”boksamling”. Utåt sett 
räckte det inte med ”biblioteket” och i stadgar och årsberättelser har det omväx-
lande kallats för Antiqvarisk-Numismatiska Biblioteket eller Arkeologisk-

                                                
124 Bachman (2003), s. 9. 
125 Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok (2003), s. 158. 
126 Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok (2003), s. 158. 
127 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
128 Riksantikvarieämbetets webbsida > Arkiv och bibliotek > Biblioteket – om oss. 
129 Assarsson Rizzi (2010), s. 5. 
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Numismatiska Biblioteket. Detta gällde också i officiella sammanhang ända fram 
till 1975/1976. Från 1976 uppträder biblioteket under Riksantikvarieämbetet och 
Statens historiska museer med en egen underrubrik ”Vitterhetsakademiens biblio-
tek”. Även ett tredje namn har figurerat i ett officiellt sammanhang: ”Riksantikva-
rieämbetets och Statens historiska museums bibliotek”. I avtalet mellan staten och 
Vitterhetsakademien 1975 regleras förhållandet mellan staten och Akademien och 
myndigheten (Riksantikvarieämbetet och Statens historiske museer) får använda 
Akademiens namn i fullständig eller förkortad form i biblioteksverksamheten. 
Den längre namnformen Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens 
bibliotek var i bruk fram tills den kortare formen Vitterhetsakademiens bibliotek 
fastställdes i början på 1990-talet.130 Även idag är namnfrågan föremål för diskuss-
ion. Namnet ger ibland upphov till fördomar som att personalen består av ”gubbar 
i frack” och att det är stelt, mossigt och gammalmodigt på KVHAAB. Personalen 
möter ibland besökare som ger uttryck för en viss besvikelse när de besöker 
bibliotekets nuvarande lokaler i Östra stallet: 

Många vill att det ska vara lite dammigt och blir besvikna att det inte luktar böcker. Folk för-
väntar sig spöken och sånt. Alla filmbolag blev besvikna som tidigare använde KVHAAB när 
de ville filma i en klassisk biblioteksmiljö.131 

Personalen berättar att namnet ibland har varit en väldigt infekterad fråga och att 
Riksantikvarierna ibland har velat att biblioteket ska benämnas som Riksantikva-
rieämbetets bibliotek. Något som man inte har varit positiv till på biblioteket pga. 
den långa historiska traditionen. Det förekommer också frågor från allmänheten 
om varför man inte byter namn men den historiska traditionen från 1786 väger 
tungt och samlingarna är fortfarande till stor del ett Vitterhetsmaterial. Tidigare 
bestod förvärvet av 75 procent byten och gåvor och KVHAAB har en väldigt stor 
bytesverksamhet över hela världen och ”då kan man inte byta namn hur som 
helst.”132 Det historiska sambandet med KVHAA är starkt och betydelsefullt för 
biblioteket. En viktig del är det starka ekonomiska stödet. Akademien betalar för 
två heltidstjänster vilket betyder mycket för personaltätheten och därmed verk-
samhetens fortlevnad och utveckling. Akademien är, främst genom ett antal do-
nationer genom åren, en mycket stabil ekonomisk organisation som ger tyngd åt 
biblioteksverksamheten. Diskussioner har förts att man kan tänka sig en underru-
brik eller något liknande men namnet är vedertaget och man har inte några akuta 
planer på att byta namn.133  

                                                
130 Bachman (2003), s. 12. 
131 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
132 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
133 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
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Sammanfattning och delanalys 
Framväxten av KVHAAB som biblioteksinstitution kan sägas följa de förändring-
ar som skedde generellt för de europeiska biblioteken. Fram till 1700-talet hade 
biblioteken fungerat som en lagringsplats för värdefulla föremål, både böcker och 
konstobjekt. Begreppet vitterhet innefattade inte bara skönlitteratur, utan också 
vältalighet, historia och antikviteter.134  Bibliotekens funktion var vid denna tid 
mer representativ än av informationsförmedlande karaktär. Medan Svenska Aka-
demien alltmera koncentrerade sig på skönlitteraturen, blev Vitterhetsakademien 
ett vetenskapligt samfund och ett fornvårdande ämbetsverk. I takt med att Vitter-
hetsakademiens funktion ändrades förändrades också bibliotekets karaktär och 
man ställdes inför nya informativa och intellektuella uppgifter. Den verkligt stora 
tillväxten kom då fornsakssamlingarna vuxit till ett museum, från 1855 benämnt 
som Statens historiska museum, och arkeologin hade blivit en vetenskap. Biblio-
teket gick nu från att i huvudsakligen ha varit numismatiskt mot skapandet av ett 
arkeologiskt bibliotek.135 Från att ha varit en liten boksamling började en utveckl-
ing för bibliotekets del, som accelererade från 1870-talets början. 1890 kom nya 
stadgar för akademien vilket innebar en fastare ram även för biblioteket. En mo-
dernisering av Akademien, och de institutioner som är knutna till den, påbörjas. 
Biblioteket får en mer framträdande funktion som informationsförmedlande in-
stitution.  

I och med att Akademien skiljs från RAÄ 1975 börjar en ny tid för biblioteket 
med ökande tillväxt, nya uppgifter och datorisering. Här syns hur förändringar i 
den institutionella, diskursiva och den materiella praktiken skapar förändrade för-
hållningssätt till den verksamhet och det material som hanteras inom KVHAAB. 
Skälen till vad som samlas, liksom varför det samlats har varierat genom histo-
rien. Sambandet med Vitterhetsakademien, Riksantikvarieämbetet och Historiska 
museet är starkt. Många intressenter finns, vilket bl.a. har visat sig i den ännu på-
gående diskussionen om benämningen av biblioteket. Riksantikvarieämbetet har 
framfört önskemål om att biblioteket borde heta Riksantikvarieämbetets bibliotek 
men det historiska sambandet med KVHAAB väger tungt. Diskussioner har förts 
att man kan tänka sig en underrubrik eller något liknande men namnet är vederta-
get och man har inte några akuta planer på att byta namn.136 Ytterligare en aspekt 
att beakta är KVHAAB:s självständighet gentemot andra intressenter. Törngren 
lyfter frågan i sin utredning och hon ser det som avgörande för KVHAAB:s fram-
tid att KVHAAB intar en mer självständig ställning gentemot de många intressen-
ter som finns.137  

                                                
134 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok (1997), s. 7. 
135 Bachman (2003), s. 65. 
136 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
137 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok (2003), s. 158–160. 
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3. Materiell praktik – KVHAAB:s samlingar 

Som ovan diskuterats påverkar materiella och institutionella förhållanden både 
utformningen och användningen av kunskapsorganiserande verktyg.138 Förelig-
gande kapitel avser att fokusera på den materiella praktiken, dvs. vilken typ av 
material som samlats på KVHAAB. Längre fram i uppsatsen kommer den institut-
ionella praktiken i fokus och ytterligare längre fram kommer kunskapsorganise-
rande verktyg att diskuteras. Kjellman påpekar ”att det inte finns några tydliga 
gränser mellan den materiella praktiken och den institutionella, på många sätt för-
utsätter och konstituerar de varandra.”139 Som en röd tråd genom Akademiens 
historia går förvarings- och lokalproblem när det gäller att ta emot stora donation-
er av böcker. Indelningen och förteckningen av samlingarna sker ofta i samband 
med ned- och uppackning och flytt av samlingarna.140 Något som till viss del be-
rörs i följande del av uppsatsen där jag har valt att presentera några av samlingar-
na mer ingående och då företrädesvis de tre samlingar som nämns på KVHAAB:s 
webbsida, Antikvitetsarkivets böcker, Rosenhaneska biblioteket och Hildebrand-
samlingen. 

KVHAAB: s bestånd  
KVHAAB:s bestånd består dels av ett antal donationer, större som mindre, dels av 
tryck som erhållits i utbyte mot Akademiens egna publikationer och slutligen av 
böcker och tidskrifter som inköpts efter en viss förvärvsprofil: först mest numism-
atik, sedan även arkeologi, medeltida konsthistoria och topografi. Från att ha varit 
ett litet handbibliotek som utökades huvudsakligen genom gåvor har det utveck-
lats till det största specialbiblioteket inom sitt ämnesområde i Sverige.141  

 

 

 

                                                
138 Kjellman (2006), s. 112. 
139 Kjellman (2006), s. 112. 
140 Bachman (2003), s. 70. 
141 Bachman (2003), s. 83. 
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Tabell 1. Aktuellt bestånd 2016. 

Aktuellt bestånd 2016  
Volymer 256 000 
Samlingarnas tillväxt:  
Köp 1 394 
Byte/gåva 1 483 
Summa 2 877  
Varav seriella publikationer och 
tidskriftshäften 

 
1 401 

Hyllmeter     75 
Förvärv av löpande tidskrifter    900 
Varav elektroniska tidskrifter    20 procent 
Källa: E-post från Camilla Montan, KVHAAB, till Emma Wallin, 2017-03-15. 
 

I dagsläget finns cirka sju hyllkilometer böcker och tidskriftshäften tillgängliga. 
Det exakta antalet volymer är dock okänt och personalen menar det är omöjligt att 
räkna allt material och man talar i stället om antal hyllkilometer i stället för antal 
volymer.142 

Antikvitetsarkivets böcker 
De flesta av Antikvitetsarkivets handskrifter och böcker hade vid delningen 1780 
övergått på Kungl. Biblioteket och Riksarkivet men en liten samling manuskript 
och böcker övertogs av Vitterhets historie och antikvitetsakademien. Mycket spo-
radiska omnämnanden av böcker finns under akademiens första årtionden, mera 
om handskrifter. Inom ett område kom Akademien att äga en värdefull samling 
och det var inom numismatiken. Det var vad som kom att kallas ”Lovisa Ulrikas 
numismatiska bibliotek”, ibland även omnämnd som Drottningholmsbiblioteket. 
Över denna samling har en utförlig katalog, The Queen Lovisa Ulrika Collection 
of Numismatic Literature, sammanställts av Clas-Ove Strandberg (2001).143 De 
flesta böckerna i denna samling var ursprungligen anskaffade av Carl Gustaf 
Tessin. Böckerna såldes därefter av honom i omgångar till Lovisa Ulrika innan 
brytningen dem emellan 1754. När drottningen därefter råkade i ekonomiska svå-
righeter inlöstes 1777 hennes mynt- och medaljsamling och bibliotek av staten 
men blev kvar på Drottningholm. Efter hennes död disponerades de av Gustav III. 
Myntkabinettet kom först 1816 tillbaka till Akademien, åtföljt av Lovisa Ulrikas 

                                                
142 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
143 Bachman (2003), s. 47-48. 
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numismatiska biliotek, som därefter har varit placerat i anslutning till denna sam-
ling. 

Efter en tids vanvård, i samband med tidigare ofullständiga räkenskaper, en 
förskingring och den oordning som uppstått efter en eldsvåda, ansågs en invente-
ring vara nödvändig. Samlingarna hade då skingrats och först när de åter befann 
sig på slottet kunde man ta itu med att gå igenom dem med hjälp av tidigare för-
teckningar över föremål, manuskript och handlingar. Vad gäller böckerna konsta-
terades att någon katalog inte kunde igenfinnas, varvid en ny förteckning skapades 
(Lit. C). Boksamlingen bestod vid denna tid av ”11 folianter, 43 quarter och 52 
octaver”.144 Denna redogörelse överlämnades till Akademien den 12 september 
1804. Det finns också ytterligare en förteckning över ungefär samma böcker, be-
titlad ”Förteckning på Kongl. Vitterjhets Academiens Böcker” upprättad någon 
gång efter 1797 men inte senare än 1804. Vem som skrivit denna första katalog är 
dock oklart. Katalogen förtecknar sammanlagt 114 titlar, uppdelade på folio, 
kvarto och oktav. Innehållet i båda dessa förteckningar är blandat med såväl num-
ismatisk som historisk och annan antikvarisk litteratur.145  

Fredenheims och Flintenbergs böcker 
Carl Fredrik Fredenheim, hade fått i uppdrag att fullfölja Gustav III:s planer på ett 
Kongl. museum. Efter Fredenheims död såldes hans boksamling på auktion och 
på ”Konungens befallning” inropade amanuensen Sundel 39 volymer. Bland Fre-
denheims böcker finns flera praktband, t.ex. en foliant med samma banddekor 
som på en av påvens gåvor till Gustav III. Fredenheim deltog i samma resa till 
Italien som Gustav III företog och fick med sig ett antal vackra böcker som 
minne.146 
     År 1812 erhöll Akademien en större bokgåva från riksantikvarien Flintenberg, 
som varit amanuens vid Uppsala universitetsbibliotek. Flintenberg var en boksam-
lare och innehade en kombinerad bokhandel och lånebibliotek i Stockholm. 1812 
skänkte han akademien en dissertationssamling i 47 band. Över samlingen finns 
en systematiskt uppställd katalog. Vid denna tidpunkt skänktes och inköptes 
böcker företrädesvis i numismatik.147  

Rosenhaneska biblioteket 
Med den Rosenhaneska donationen tillfördes Akademiens bibliotek en samling 
litteratur och bilder med tonvikt på svensk historia och topografi. Genom att den 
har hållits ihop och böckerna var i mycket gott skick utgör den Rosenhaneska 

                                                
144 Bachman (2003), s. 50. 
145 Bachman (2003), s. 51. 
146 Bachman (2003), s. 52. 
147 Bachman (2003), s. 52–53. 
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samlingen ett viktigt monument över 1700-talets kulturella samlariver. Böckerna 
är bundna i vackra band av tidens främsta bokbindare och alltjämt väl bibe-
hållna.148 Schering Rosenhane (1754–1812) var en ämbetsman som slutade som 
statssekreterare och överpostdirektör. Som historisk och lärdomshistorisk förfat-
tare sysslade han med att systematisera och ordna material. Den förmögne Rosen-
hane ägnade sig förutom sitt författarskap åt samlande av böcker och grafik. Den 
senare för motivens skull. Rosenhanes intresse för, inte bara original, utan också 
illustrationer i böcker som slaktades, bildade med tiden en stor planschsamling.149 
1822 donerades Rosenhanes svenska historiska och topografiska samlingar till 
Vitterhetsakademien av hans syster. För planschsamlingen i sjutton kolossala 
knytband gällde Rosenhanes egen katalog. På 1840-talet gjordes ett namnregister 
och vissa av samlingsbanden, dissertationer, har genomgåtts och katalogiserats av 
bibliotekarien Sigrid Leijonhufvud 1906. 1957 överfördes och kompletterades 
uppgifterna i Schröders katalog till bibliotekets huvudkatalog. I samband med 
utställningen ”En gustaviansk samlare” 1958, tillkom ett topografiskt kortregister 
över planscherna. Den katalog som utarbetades till utställningen var den första 
egentliga genomgången av planschsamlingen.150  
     Rosenhanes bibliotek består av en boksamling, omfattande dissertationer, lik-
predikningar och ströskrifter samt den stora planschsamlingen i 17 knytband. Den 
senare innehåller graverade och handritade kartor, originalakvareller av Elias 
Martin, kopparstick m.m. varav åtskilligt har skurits ut ur böcker. Samlingens 
tyngdpunkt utgörs av äldre svensk topografi och historia men den omfattar också 
vitterhet, tidningar och tidskrifter. Även utländsk litteratur är representerad. De 
olika nummersviterna är ordnade så att svensk historia kommer först, inklude-
rande utländska författare om svensk historia. Därefter följer topografi, resor, 
numismatik, kyrkohistoria, biografi, bibliografi, isländska sagor, lagar och rättshi-
storia, tidningar och tidskrifter, vitterhet med dramer, operor och komedier, 
språkvetenskap, nordisk och baltisk historia samt även rysk, polsk och tysk histo-
ria. Folioavdelningen innehåller bl.a. de första numren arbeten av bröderna Mag-
nus och Johannes Messenius, Rudbecks Atlantica och Birgittas Revelationes i en 
utgåva tryckt i Rom 1628. Ett annat exemplar värt att notera är H.J. Gerdas 
Theatrum fati Svecii, bundet i praktband (pergament med guldsnitt) med kungliga 
kronor i ryggen Exemplaret är från 1725 och har troligen tillhört drottning Ulrika 
Eleonora.151 

Akvarellerna av Elias Martin förvarades tidigare separat därför att de ofta var 
efterfrågade men i ett projekt Bilddatabas, färdigställt 1997, och bekostat av Vit-
                                                
148 Helt intakt har dock inte samlingen förblivit. Någon volym har blivit kvar på Torp och andra nummer har 
förkommit eller försvunnit genom stölder. Den största luckan utgörs av en deposition på Kungl. biblioteket av 
48 av samlingsbanden med småskrifter. Bachman (2003), s. 59. 
149 Bachman (2003), s. 54–55. 
150 Bachman (2003), s. 53–56. 
151 Bachman (2003), s. 59–60. 
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terhetsakademien, har de 44 akvarellerna av Elias Martin gjorts elektroniskt till-
gängliga på nätet.152 Teckningar, akvareller och färglagd grafik ur bibliotekssam-
lingarna visas numera på den internationella bildsajten Flickr Commons, som 
fungerar som ett skyltfönster mot samlingarna och bilddatabasen Kulturmiljöbild. 
Sedan mars 2009 har mer än 1100 fotografier ur arkivsamlingarna visats och det 
finns även möjlighet att kommentera och diskutera bilderna och på så sätt bidra 
med ny information. Många av bilderna i bildsetet ingår i Rosenhanesamlingen 
vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens bibliotek.  

Av de mer än 3000 planscherna i samlingen har ett 100-tal digitaliserats för 
Kulturmiljöbild.153  

Hildebrandsamlingen 
Hans Hildebrand (1842–1913) var son till riksantikvarien Bror Emil Hildebrand. 
Redan som barn hjälpte ha sin far i museet och han kan sägas ha vuxit upp i nära 
kontakt med Akademien och dess samlingar. Under universitetstiden ägnade sig 
Hildebrand åt fornforskning. Han knöts till Akademien som amanuens och blev så 
småningom riksantikvarie. Hildebrand samlade ett stort bibliotek som på olika 
vägar kom att hamna hos Akademien. Hildebrands resor till olika länder öppnade 
för möjligheter till publikationsbyte med en mängd institutioner. I bytesmaterialet 
återfinns utöver ren arkeologi: antropologi, etnografi och kulturhistoria. Hilde-
brand övergick senare till medeltidsstudier. 1880 började han lägga upp ATA (an-
tikvarisk – topografiska arkivet). Akademiens ökade publikationsverksamhet till-
skrivs i stor utsträckning Hans Hildebrand som själv skrev det mesta i akademiens 
tidskrifter Månadsblad och Antiqvarisk tidskrift.154 
     Hildebrand fick med tiden ekonomiska bekymmer (pga. sina bokinköp), vilket 
ledde till att några akademiledamöter 1888 köpte en del av hans boksamling. 
Samlingen innehöll 240 titlar, både böcker och tidskrifter, mycket konst- och kul-
turhistoria och nästan enbart utländsk litteratur. Samlingen har katalogiserats för 
huvudkatalogen i relativt sen tid, troligen 1920-tal, då lapparna är maskinskrivna. 
1961 fick Akademien överta Hildebrandsbiblioteket. Samlingen förvarades i lådor 
tills man fick en lämplig uppställningsplats i början av 1965. Hildebrandsamling-
en blev därefter den första delen av det som nu utgör bibliotekets Raritetskam-
mare. Samlingen åtföljdes av en kortkatalog, ej i standardformat, systematiskt 
ordnad med vissa hänvisningar. Det som inte fanns registrerat, blev katalogiserat i 
samband med uppställningen i KVHAAB. Korten är biblioteksmässigt uppställda 
efter gällande äldre regler. Denna katalog skrevs av för huvudkatalogen i slutet av 
1979-talet. I motsats till exempelvis Monteliusbiblioteket, som är en integrerad 
                                                
152 Bachman (2003), s. 59–60. 
153 Riksantikvarieämbetets webbsida > Aktuellt > Arkiv och bibliotek > Teckningar, akvareller och grafik nu 
på Flickr Commons. 
154 Bachman (2003), s. 75–76. 
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del av huvudbiblioteket, har alltså Hildebrands bibliotek bildat en särskild enhet, 
systematiskt uppställt efter ämne. Biblioteket speglar Hildebrands vidsträckta in-
tressen med tyngdpunkt på kulturhistoria. Biblioteket beskrivs som ”ett typiskt 
arbetsbibliotek och som sådant givetvis av största värde och intresse”.155 

Andra delar av samlingen 
Bland särskilda boksamlingar utöver ovan nämnda Rosenhaneska biblioteket och 
Hildebrandsamlingen kan nämnas Oscar Montelius bibliotek, som är den största 
som Akademiens bibliotek mottagit. Samlingen omfattade 9000 volymer och 
7000 särtryck och broschyrer. Arkeologi är det dominerande facket som följs av 
museikataloger, konst, historia, lärda sällskap och tidskrifter men även naturve-
tenskap, litteraturhistoria och musik m.m.156  
     Arvidsson och Janson konstaterar att Sverige fram till 1900-talet inte var något 
stort biblioteksland. ”Att kataloger alls skapades vid denna tid berodde till stor del 
på enstaka personer dvs. aktörer som hade engagemang och kraft nog att driva 
igenom olika katalogprojekt.”157 Något som kan sägas överensstämma med ut-
vecklingen av kataloger vid KVHAAB. Bibliotekarie Sigrid Leijonhufvud gjorde 
urvalet och katalogiserade huvuddelen av biblioteket i samband med nedpack-
ningen inför överflyttandet till Akademien. Montelius samling delades in i äm-
nesgrupper i samband med ytterligare en flytt till det egentliga biblioteksrummet. 
Integreringen med det övriga biblioteket, enligt en systematisk uppställning, 
kunde ske först sedan man flyttat till Storgatan 41. Den nya indelningen prövades 
först på just Montelius böcker och för att få en överblick över samlingens innehåll 
får man alltså gå till den tryckta katalogen.158 Några andra större samlingar som 
donerades/inköptes till biblioteket är Liljegrens och Götiska förbundets böcker, 
Bernhard Salins, Adolf Noreens, och Isak Collijins samlingar.159  

 Den kanske mest unika boken i Akademiens äldre samlingar är dock en liten 
tryckt 1500-talsskrift med handskrivna tänkespråk och autografer. Boken är en 
liten bönbok som identifieras med nr 155 bland handskrifterna i 1804 års invente-
ring av Sigrid Leijonhufvud. Bönboken anses vara unik och har tillhört ätten Sture 
vilket framgår av dess vapen på pärmen. Före trycket finns ett antal antecknings-
blad som har tillskrivna böner och psalmer med namnteckning av medlemmar av 
Gustav Vasas och Nils Stures familjer. Gustav Vasas barn Cecilia, Anna, Karl, 
Elisabeth och Sofia har skrivit sina namn i den främre delen. I den bakre Sigrid, 
Mauritz, Carl, Erik och Nils Sture.  
  

                                                
155 Bachman (2003), s. 79–80. 
156 Bachman (2003), s. 67–71. 
157 Arvidsson & Janson (2001), s. 80. 
158 Bachman (2003), s. 70–71. 
159 Bachman (2003), s. 71–75. 
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Bild 1: Malin Stures bönbok. Bild 2: Boken är tryckt i Stockholm av Amund Laurentzson 1559. 

Vid den 10 juli 1566 i kalendariet finns en notis, med innebörden att Nils Stures 
syster Magdalena denna dag såg sin bror för sista gången. Nils Sture mördades 
efter ett uppdrag av Erik XIV, i maj 1567. Boken har, på grund av namnteckning-
arna, betraktats som ett historiskt föremål, trots att en donator har skänkt den till 
”boksamlingen”. För närvarande befinner sig bönboken som deposition på Liv-
rustkammaren.160 

Assarsson Rizzi skriver att specialbiblioteken ofta har ansvar för historiskt 
mycket värdefulla samlingar som kräver: 

 […] både en levande kunskap om innehållet och god bokvård, plus full synlighet i en nätba-
serad katalog, om de ska vara tillgängliga resurser för forskningen och tas om hand på ett an-
ständigt sätt för efterkommande generationer.161 

 
Hon betonar vikten av det stora kulturhistoriska värde som många av special-
biblioteken utgör, och deras betydelse för forskningen. Hon menar att det är av 
yttersta vikt att det i KB:s uppdrag som nationell biblioteksmyndighet ingår att ge 
huvudmännen allt stöd och underlag som de behöver för att kunna vårda och till-
gängliggöra dessa värdefulla boksamlingar.162 

Sammanfattning och delanalys 
Utgångspunkten för kapitlet har varit tanken att materialet, med deras ”diskursivi-
tet, funktion och materialitet, sätter gränser för och styr förståelsen och hantering-
en av dem.”163 Kjellman skriver att vilken typ av material som en institution sam-

                                                
160 Bachman (2003), s. 61–63. 
161 Assarsson Rizzi (2010), s. 33. 
162 Assarsson Rizzi (2010), s. 34. 
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lar är viktig att analysera då materialet i sig styr den kunskapsorganiserande han-
teringen.164 Syftet med detta kapitel har varit att visa på hur framväxten av sam-
lingarna har påverkat och styrt hur KVHAAB har organiserat, lyft fram och pre-
senterat materialet. Materialet beskrivs och definieras på många olika sätt, exem-
pelvis utifrån ämne och funktion. 

 KVHAAB:s bestånd består dels av ett antal donationer, dels av tryck som er-
hållits i utbyte mot Akademiens egna publikationer och slutligen av böcker eller 
tidskrifter som inköpts efter en viss förvärvsprofil. Huvudkategorierna i samling-
arna utgörs av numismatik, arkeologi, medeltida konsthistoria och topografi. En 
historisk diskurs gör sig synlig och man kan se hur samlingarna har växt fram och 
synliggjorts i takt med samhälleliga förändringar som ett ökat internationellt in-
tresse för arkeologin som ett eget vetenskapligt ämne under mitten av 1800-talet. 
En ökad efterfrågan av det arkeologiska materialet styrde utvecklingen av inrät-
tandet av ämnesuppställningar i hyllor och ett fördjupat behov av katalogisering. 
Ämnesorden följde inte alltid någon särskild tesaurus, utan har anpassats efter 
bibliotekets behov. 

 Bachmans historiebeskrivning visar att det spelar en avgörande roll huruvida 
en biblioteksinstitutionell verksamhet som KVHAAB har att hantera numismat-
iskt material, som betecknas som särskilt värdefullt och har ”omhuldats genom 
historien”165 eller topografiskt material som ansågs särskilt viktig för användarna 
och därmed fick en framträdande plats och digitaliserades tidigt. De stora Rosen-
haneska planschsamlingarna, som tidigt betraktades som både estetiskt tilltalande 
och en prydnad för akademiens lokaler, har varit föremål för en tidig katalogise-
ring och exponering som en viktig del av kulturarvet. Materialets beskaffenhet 
och den rådande diskursen har påverkat hanteringen av materialet. Samlingarna 
har utökats genom enskilda stora donationer som har lett till platsbrist och flyttar 
till nya lokaler. Man kan se hur detta har lett till ett framtvingat behov av att sys-
tematisera och förteckna föremål, manuskript och handlingar.  

Bachmans beskrivning av KVHAAB:s framväxt som en biblioteksinstitution 
pekar också på den avgörande roll som ansvariga personer har spelat i samman-
hanget. Enskilda eldsjälar, som vurmade för olika ämnesområden har bidragit till 
att olika delar av samlingarna har utökats. Enskilda ansvariga personer har även 
legat bakom de återkommande inventeringarna och förteckningarna av samlingar-
na som gjorts under åren, ofta i samband med ner- och uppackning i lådor. För 
vissa av samlingarna som den Rosenhaneska gällde den egna medföljande katalo-
gen som gjorts av Rosenhane själv.  

I samband med utställningar av samlingarna har nya genomgångar av sam-
lingarna gjorts och nya register har tillkommit. Materialet innehåller såväl grave-

                                                
164 Kjellman (2006), s. 147. 
165 Bachman (2003), s. 48. 



  

 
 
 

43 

rade och handritade kartor, kopparstick m.m. som originalakvareller. Man kan se 
hur efterfrågan till viss del har styrt hur de olika materialen har förvarats och till-
gängliggjorts. Exempelvis förvarades tidigare Elias Martins akvareller separat och 
Vitterhetsakademien har senare bekostat att de gjorts elektroniskt tillgängliga pga. 
dess efterfrågan. Teckningar, akvareller av bl.a. Elias Martin och grafik ur arkiv- 
och bibliotekssamlingarna visas numera på den internationella bildsajten Flickr 
Commons. Sedan mars 2009 har mer än 1100 fotografier ur arkivsamlingarna 
visats och det finns även möjlighet att kommentera och diskutera bilderna och på 
så sätt bidra med ny information. Många av bilderna i bildsetet ingår 
i Rosenhanesamlingen vid Riksantikvarieämbetets och Vitterhetsakademiens 
bibliotek. Av de mer än 3000 planscherna i samlingen har ett 100-tal digitaliserats 
för Kulturmiljöbild.166  

 Hildebrands bibliotek kan ses som ett annat exempel på hur olika material har 
tillgängliggjorts på olika sätt. Hildebrands bibliotek som infattar litteratur inom ett 
brett spektrum har, i motsats till exempelvis Monteliusbiblioteket, som är en inte-
grerad del av biblioteket, bildat en särskild enhet, systematiskt uppställd efter 
ämne. Man prövade sig fram med olika sätt att katalogisera samlingarna och nya 
uppställningar och förteckningar har utvecklats i samband med de olika institut-
ionella behov som förelåg inom den biblioteksinstitutionella praktik som 
KVHAAB utgör. 

 

                                                
166 Riksantikvarieämbetets webbsida > Aktuellt > Arkiv och bibliotek > Teckningar, akvareller och grafik på 
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4. Institutionell praktik – verksamheten kring 
KVHAAB:s samlingar 

Kjellman skriver att ”den institutionella praktiken spelar en avgörande roll för hur 
materialet kan organiseras och tillhandahållas.”167 Detta kapitel diskuterar verk-
samheten kring KVHAAB:s samlingar och de begränsningar och möjligheter som 
denna biblioteksinstitutionella praktik erbjuder. Här redogörs för uppdraget och 
verksamheten kring samlingarna. Den historiska bakgrunden till samlingarna som 
presenterats ovan utgör en redogörelse för framväxten av KVHAAB:s institution-
ella praktik och att dagens institutionella praktik måste ses mot bakgrund av denna 
historiska situation. För att analysera verksamhetsmål och uppdrag kring samling-
arna har jag dels använt mig av skriftlig dokumentation i form av exempelvis års-
redovisningar och projektrapporter, dels av intervjuer med enhetens personal. I de 
skriftliga dokumenten kan fyra huvuduppdrag identifieras; att samla, beskriva, 
bevara och tillhandahålla. Dessa uppdrag kommer att tjäna som avstamp och dis-
position för redovisningen som följer. 

Att samla materialet 
I Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok 2016 framgår att 
målet för bibliotek och arkiv är att se till att Riksantikvarieämbetet, myndighetens 
samverkansparter och målgrupper har tillgång till efterfrågad och kvalitetssäkrad 
information.168 Riksantikvarieämbetet skriver: ”För att bevara, utveckla och bruka 
kulturarvet krävs att alla aktörer har tillgång till tillförlitlig information. För att 
göra kulturarvsinformationen tillgänglig och användbar erbjuder Riksantikva-
rieämbetet digitala och fysiska mötesplatser och tjänster.”169 Målen för uppdraget 
att tillhandahålla information specificeras enligt följande: 

Efterfrågad, kvalitetssäkrad och användbar information om kulturarvet, från såväl Riksantik 
varieämbetet som andra källor finns tillgänglig. Det finns en känd och användbar infrastruktur 
för kulturarvsinformation. Kunskapen om kulturarvet är hög hos samhällets aktörer. Riksan-

                                                
167 Kjellman (2006), s. 148. 
168 Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademiens årsbok (2016), s. 211. 
169 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40.  
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tikvarieämbetet upplevs som tydligt, viktigt och aktivt av såväl egen personal som samhällets 
olika aktörer.170  

I KVHAA:s egen analys beskriver man verksamheten enligt följande: ”Biblioteket 
arbetar kontinuerligt med att stärka och utveckla sin roll inom den vetenskapliga 
informationsförsörjningen.” De digitala samlingarna och åtkomsten av fria resur-
ser är en ökande del av verksamheten.” Inom ämnesområdena är den analoga ut-
givningen fortsatt stor. KVHAA ser utvecklingen av vad som kallas ett ”hybrid-
bibliotek” med såväl nya som traditionella uppgifter i nära samverkan med forsk-
ningssektorn i övrigt och särskilt med andra bibliotek.171 KVHAA skriver att allt 
detta bidrar till målet att bibliotek och arkiv ska se till Riksantikvarieämbetet, 
myndighetens samverkansparter och målgrupper har tillgång till efterfrågad och 
kvalitetssäkrad information.172 

Aktivt förvärv 
Av KVHAAB:s förvärvspolicy framgår att målen för biblioteket är att: 

Förvärva och tillgängliggöra medier inom bibliotekets ämnesområden. Medieanskaffningen ska 
präglas av kostnadsmedvetenhet och av att viktiga och efterfrågade resurser prioriteras. Anskaff-
ningen ska vara snabb och följa utvecklingen inom bibliotekets ämnesområden och av nya medie-
former.173 

KVHAAB aktiva förvärv sker genom köp, byte och gåvor. Samlingarna täcker 
främst bibliotekets ämnesområden: arkeologi, numismatik, medeltidens konst-
historia samt kulturmiljövård. Utöver de cirka 7 hyllkilometer böcker och tidskrif-
ter som finns tillgängliga finns ett 100-tal e-tidskrifter. Därtill finns tusentals fria 
e-resurser tillgängliga genom en särskild söktjänst, ett så kallat Discoversystem. 
Assarsson Rizzi skriver att resultatet av hennes kartläggning visade att utbudet av 
e-resurser har varit dåligt anpassat till ett humanistiskt specialbiblioteks behov på 
grund av att man har inriktat sig på paketlösningar av olika slag utan fokus på 
ämne.174  Under året har biblioteket lyft arbetet med förvärv och administration av 
e-resurser och möjliggjort online-tillgång till dessa för alla registrerade låntagare, 
bosatta i Sverige, oavsett var de befinner sig.175 Skönlitteratur förvärvas i regel inte 
men om bokens innehåll berör bibliotekets ämnesområden och den är författad av 
en av Riksantikvarieämbetets tjänstemän kan den införlivas i samlingarna.176 Sam-
lingarnas tillväxt framgår av KVHAA:s årsbok för 2016: 
 

                                                
170 Riksantikvarieämbetet (2016). Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40. 
171 Kungl. Vitterhets historie och Antikvitetsakademiens årsbok (2016), s. 210. 
172 Kungl. Vitterhets historie och Antikvitetsakademiens årsbok (2016), s. 211. 
173 PM 2013:2 Reviderad: 2017-03-06, I uppsatsförfattarens ägo. 
174 Assarson Rizzi (2010), s. 36. 
175 Kungl. Vitterhets historie och Antikvitetsakademiens årsbok (2016), s. 211. 
176 PM 2013:2 Reviderad: 2017-03-06. Författare: Carina Bergman, i uppsatsförfattarens ägo. 
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Tabell 2. Samlingens tillväxt. 

Biblioteksverksamheten: 2014 2015 
Bestånd, volymer, tusental   450   453 
Samlingarnas tillväxt:   
Köp 1646 1534 
Byte/gåva 1550 1663 
Summa 3196 3197 
Varav seriella publikationer 1649 1621 
Hyllmeter     30    30 
Källa: Riksantikvarieämbetet (2016). Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk 
resurs], s. 40. 

Beståndet har ökat med 3000 volymer under 2015 och då främst genom byten och 
gåvor. Antalet köp minskade något under perioden. KVHAAB byter mycket 
material och fungerar som ”ett skyltfönster” för KVHAA som ger biblioteket dess 
utgivning som bl.a. består av forskningspublikationer. Materialet från KVHAA 
uppgår till femtio procent av KVHAAB:s förvärv. Det är en stor del av förvärvet 
som även bidrar till KVHAAB:s exklusivitet. ”Det är så mycket udda grejer som 
inte går att köpa via Adlibris och Bokus.”177 
     Många av KVHAAB:s bytesförbindelser har varit internationella och inom ett 
antal olika språkområden. engelska, tyska och franska men även mycket östeuro-
peiska och slaviska språk. KVHAAB:s filialbibliotek inom numismatik har myck-
et litteratur på ryska och polska där det viktiga inte alltid är texten. Man kan med 
hjälp av myntbilder, även om språket är på ryska eller polska vilket man inte alltid 
behärskar, avgöra om ett verk är intressant. Bytesförbindelserna har varit och är 
fortfarande väldigt viktiga för biblioteket:  

Om man har kontakter med en institution så skickar de automatiskt inom våra ämnen, det är 
så vi har fungerat hittills då men nu när det flyttar ut på nätet måste vi själva leta reda på det 
och kan man inte språket så vet man inte att det har kommit ut. Vi får lita på tjänstemän och 
tjänstepersonal som kan områdena och som kommer och tipsar oss om att nu har det här 
kommit ut.178 

Med tidskrifter har man, sedan några år tillbaka, den förvärvspolicyn att om en 
tidskrift finns i elektronisk form, så säger man upp den tryckta och tar den 
elektroniska istället. Tidskrifter som endast finns i tryckt form förvärvas i tryckt 
form.  Monografier som ingår i elektroniska databaser som biblioteket prenumere-
rar på kan också förvärvas i tryckt form. Arkeologiska rapporter som ges ut inom 
ramen för uppdragsarkeologin är dock ett undantag. De sparas endast i tryckt form 

                                                
177 Intervju med personal vid KVHAAB, 2017-03-28. 
178 Intervju med personal vid KVHAAB, 2017-03-29. 
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när de omfattar mer än 150 sidor.179 Beträffande det aktiva förvärvet av enhetens 
material, regleras inte specialbibliotekens verksamhet via de lagar och förordning-
ar som gäller för folkbiblioteken. Personalen konstaterar att specialbiblioteken 
inte har samma restriktioner som folkbiblioteken vad gäller inköp ”som måste 
verka för det demokratiska samhällets utveckling och inte får köpa in vissa böck-
er” och nämner som ett exempel på detta en stor mängd tyska böcker från 1930 - 
1940-talet. ”De är ju borta i Tyskland, de förstördes under kriget, men vi har dem, 
tidskrifter som är i obrutna sviter. Det är ju rätt så värdefullt…”180 Personalen vid 
biblioteket menar att förvärvet inte har påverkats så mycket av det pågående skif-
tet till elektronisk form även om ämnesområdena har förändrats något under årens 
lopp. I framtiden tror personalen att förvärvspolicyn kommer att påverkas av yttre 
faktorer som rådande konjunktur och samhällsutveckling. Arbetsmarknaden, antal 
utgrävningar, ombyggnation av vägar etc. styr antal studenter och i KVHAAB:s 
fall då företrädesvis arkeologistudenter, vilket påverkar deras låneverksamhet:  

Om det är ett udda, riktat material som passar vår profil och någon vill ta del av det så måste 
vi kunna stötta. Tidigare fanns det utpekade specialområden som vi förväntades hålla ordning 
på och katalogisera men det finns inte längre, lite informellt inom arkeologin, man vänder sig 
hit, det finns inte så många andra offentliga bibliotek som har det.181 

Man räknar med att ”gå över lite mer till e-böcker, vi planerar det, men hur och 
när är inte riktigt klart än, särskilt när det gäller böcker med flera kapitel eller 
uppslagsböcker, då är det ju mycket bättre med e-böcker, men när det gäller att 
plöja igenom en hel bok då är det många som fortfarande föredrar tryckt material. 
Det skrivs ju fortfarande avhandlingar inom ämnena, tjocka böcker, monografier 
så det är väl olika inom olika ämnen om böckerna fortfarande lever kvar.”182 Det 
som har minskat allra mest är dock hur tjänstemännen inom RAÄ använder 
biblioteket. Något som kan ha påverkats av själva inriktningen på myndighetens 
arbete: 

 Tidigare var det byggnadsarkivarier och arkeologer som jobbade här och de behövde ju litte-
ratur och så men nu är det ju mera statskunskap och de sysslar med helt andra saker. […] vi 
har nyförvärvshyllan där nere och varje gång de la ut nya böcker, låg det långa listor i varje 
bok och där skrev tjänstemännen upp sig, det kanske var tjugo namn på en bok, då skulle alla 
läsa den, men nu är det ju ingen nästan…183  

Förvärvet på KVHAAB är väldigt styrt av omgivningen. Man påverkas av om 
RAÄ börjar med något nytt ämne. ”Då kanske vi börjar köpa det som vi inte har 
gjort förut, och nu till ex. det här museiuppdraget så kommer vi kanske att ändra 

                                                
179 Intervju med personal vid KVHAAB, 2017-03-29. 
180 Intervju med personal vid KVHAAB, 2017-03-29. 
181 Kungl. Vitterhets historie och Antikvitetsakademiens årsbok (2016), s. 211. 
182 Intervju med personal vid KVHAAB, 2017-03-29. 
183 Intervju med personal vid KVHAAB, 28 mars. 2017-03-29. 



  

 
 
 

48 

förvärvet lite och köpa mer museivetenskap.”184 Gallring av beståndet förekommer 
inte på KVHAAB. Undantaget är trasigt och obrukbart material. Personalen kon-
staterar att ”många bibliotek gallrar ju vilt, bränner till och med böckerna, men vi 
kommer att få platsbrist, den är redan akut”185 Alternativet för KVHAAB är att 
flytta ut ännu mer böcker till Tumba: 

Jag tror inte att vi kommer att slänga böcker som finns i våra samlingar, det tror jag inte, även 
om ingen har läst dem på femtio år så… Jag tror att många uppskattar även äldre böcker, så 
man värnar om samlingen. De är ju en del av kulturarvet.186 

Att tillhandahålla materialet 
I Årsbok 2016, beskrivs KVHAAB:s tillhandahållande uppdrag enligt följande: 

 
Arkivet och biblioteket förvaltar landets största fysiska samling inom kulturmiljöområdet. 
Den är öppen och tillgänglig för alla. Information och forskarservice erbjuds via webben och 
på plats i lokalerna. För större delen av samlingarna finns digitala sökregister och ingångar. 
Stor vikt läggs vid tillgänglighet. […] Tillgänglighet har varit i fokus på flera sätt under 2015. 

  Vi har även förbättrat den fysiska tillgängligheten till dess lokaler för personer med 
funktionsnedsättningar. Biblioteket har även förbättrat tillgängligheten genom att öka mäng-
den sökbart material. Ett särskilt katalogiseringsprojekt av den numismatiska raritetssamling-
en på filialbiblioteket på KMK har genomförts. 187  

 
Biblioteket förvarar det mesta av beståndet i slutna samlingar. Det är endast tio 
procent av beståndet som en låntagare kan se när de är på KVHAAB. Nittio pro-
cent måste någon annan ta fram, vilket enligt personalen är väldigt speciellt. Före 
2005 var det inga böcker alls som var framme förutom referenssamlingen och det 
fanns inga böcker till handlån. Personalen beskriver KVHAAB som ”ett stort 
bibliotek på samlingarna men ett ganska litet bibliotek vad gäller lån och perso-
nal.”188 Assarsson Rizzi pekar i sin undersökning på vikten av att synliggöra sam-
lingarna: 

Specialbiblioteken har ansvar för historiskt mycket värdefulla samlingar som kräver både en 
levande kunskap om innehållet och god bokvård, plus full synlighet i en nätbaserad katalog, 
om de ska vara tillgängliga resurser för forskningen och tas omhand på ett anständigt sätt för 
efterkommande generationer.189 

När det gäller tillhandahållandet av materialet ser KVHAAB som sitt uppdrag att 
både ge god service och att erbjuda kunskap om samlingarna. Man strävar således 

                                                
184 Intervju med personal vid KVHAAB, 28 mars. 2017-03-29. 
185 Intervju med personal vid KVHAAB, 28 mars. 2017-03-29. 
186 Intervju med personal vid KVHAAB, 28 mars. 2017-03-29. 
187 Kungl. Vitterhets historie och Antikvitetsakademiens årsbok (2016), s. 211. 
188 Intervju med personalen på KVHAAB, 2017-03-28. 
189 Assarsson Rizzi (2010), s. 33.  
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dels efter att tillgängliggöra samlingarna, dels att öka allmänhetens kännedom om 
dem: 

Antalet fysiska besök på Torget minskar något men användarna har fått ökade möjligheter att 
ha kontakt med biblioteket via hemsidan, i bibliotekssystemen och genom e-resurser. Östra 
stallets funktion som öppen, fysisk plats för bibliotekets och arkivets användare är fortfarande 
högst relevant, även i en alltmer digital värld. Denna funktion samt god service och rimliga 
öppettider brukar framför allt vara det som framhålls som viktigt av användarna.190 

Alla ska stå på Torget191 även chefen, som ser det som omvärldsbevakning. Perso-
nalen menar att ”där får man se hur materialet används, efterfrågas, vad man be-
höver utveckla etc.”192 Det finns tre olika grupper inom personalen: Small, Me-
dium och Large där man jobbar mer eller mindre med olika frågor. Large står på 
Torget ca 5 timmar i veckan och jobbar även med krav och fjärrlån, Medium har 2 
timmar i veckan på torget och Small har ett pass varannan vecka. Framtagningar 
sker vid tre tillfällen om dagen. Beroende på vilken arbetsgrupp man tillhör jobbar 
man mer eller mindre med framtagning. Det finns också en biblioteksassistent 
som har huvudansvaret för framtagningarna. Det finns en öppen samling, ovan 
jord, med de senaste sju åtta årens publiceringar, och då både tidskrifter och mo-
nografier, men allting annat finns i magasinen. Det är inte möjligt, eller tillåtet att 
ha folk i magasinen pga. att där finns arkivklassat material.193  

Verksamheten vid myndigheten RAÄ har enligt personalen förändrats under 
åren. Man menar att man idag jobbar mer med prioriterade målgrupper som Läns-
styrelserna och att det handlar mer om handläggarnivå och juridik än den expert-
roll som man tidigare hade. Däremot har man de referenserna i arkiv och bibliotek 
och att ”många forskare och tjänstemän från länsstyrelserna kommer hit och för-
kovrar sig.” Personalen beskriver sin förändrade roll: 

Så det är lite dubbelbottnat, vi är ett bibliotek och ett arkiv och därmed en kunskapsbank men 
i organisationen har den här expert- och rådgivningsfunktionen nästan helt utgått, vilket man 
även märker på museerna mer och mer. Vi plockar inte längre fram kollegor som är experter 
inom varje enskilt område, vilket många tror, och som kan berätta om sina områden, utan det 
handlar mer om att hämta upp ur arkivet. Expertkompetensen är inte det som prioriteras, vil-
ket det gjorde tidigare när vi hörde ihop med historiska museet. Vi jobbar mycket med väg-
ledningar och föreskrifter och den typen av stödjande arbete som sedan utförs ute i region-
en.194 

Myndigheten har haft ett antal omorganisationer vilket även har påverkat kun-
skapsorganisationen. Man är en kunskapsorganisation inom en större organisation 
(RAÄ) och man jobbar på så många olika sätt inom hela organisationen. Priorite-
                                                
190 Kungl. Vitterhets historie och Antikvitetsakademiens årsbok (2016), s. 211. 
191 Av personalen på KVHAAB beskrivs Torget som en ” publik mötesplats för arkiv och bibliotek”. E-post 
från Eva Tranaeus, KVHAAB, till Emma Wallin, 2017-05-08.  
192 Intervju med personalen på KVHAAB, 2017-03-28. 
193 Intervju med personalen på KVHAAB, 2017-03-28. 
194 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
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rade målgrupper är Länsstyrelserna, sektorn i stort, museerna, hela kulturarvssek-
torn, och man jobbar ”väldigt tajt med RAÄ”. Biblioteket ser att de har väldigt 
starka användargrupper bland forskare och studenter men dessa är inte med som 
uttalade prioriterade målgrupper för myndigheten och därför ”krockar det lite 
ibland i hur vi ska formulera oss och hur vi gör.” Man genomför just nu en intres-
sentanalys för att se vilka behov som finns och hur biblioteket används. För att se 
”var de ska lägga sitt krut.”195 Man vill verka där användarna har tid och behov av 
KVHAAB:s stöd.  

Utländska forskare kommer ibland till biblioteket och sitter där men fjärrlånar 
även en hel del material. Assarsson Rizzi lyfter i sin kartläggning fram special-
bibliotekens nationella och internationella roll genom fjärrlåneverksamheten av 
unikt material.196 KVHAAB får ganska ofta förfrågningar om olika typer av 
material, framför allt efter digitaliseringen. I Europa har många bibliotek brunnit 
under krig och liknande händelser och det finns inte så många exemplar kvar av 
vissa utgåvor. Personalen berättar att det kan röra sig om t.ex. tyskt eller polskt 
material som inte finns kvar. Ett problem som personalen ser är att färre och färre 
ungdomar idag läser tyska. ”Då är det summarys och fina bilder som gör att man 
kan nå ut.”197  

Den vanligaste ingången till KVHAAB för gemene man är genom Libris. 
”Hembygdsföreningar, entusiaster, föremålssamlare hittar ofta genom Libris.” 
Man har många fjärrlån ut i landet men ”skulle absolut vilja att många fler ute i 
landet skulle känna till biblioteket och dess verksamhet som är öppen för alla.” 
Personalen framhåller att ”många inte vet om vilken fantastisk resurs som 
KVHAAB är.”  Att man har svårt att nå ut och “klumpas ihop lite med andra spe-
cialbibliotek” vilket det blir fel eftersom ”alla har olika regler och det blir lite vil-
set ibland.”198 Assarsson Rizzi betonar vikten av att ”slå vakt om det sammanhang 
som specialbiblioteken har vuxit upp inom” och ”att varje specialbibliotek behö-
ver bedömas och värderas utifrån sona specifika förutsättningar och behov.”199 

Man uppger att man har jobbat mycket med varumärket under senare tid. Per-
sonalen menar att det kan finns vissa problem med att biblioteket ligger vid RAÄ 
och inte vid Vitterhetsakademiens lokaler. Pga. tidsbrist och säkerhetsskäl har 
man inte någon utåtriktad verksamhet. Det finns en liten presentationsdel med 
montrar och bildspel. Personalen betonar att man vill att det ska vara så tillgäng-
ligt som möjligt men att det finns praktiska förhinder som temperaturskillnader 
inom byggnaden. ”Vi har väldigt vackra lokaler men det är fruktansvärt varmt 
vilket gör det svårt att slussa material från ett svalt magasin, från 18 grader till 35, 

                                                
195 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
196 Assarsson Rizzi (2010), s. 44. 
197 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
198 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
199 Assarsson Rizzi (2010), s. 48. 



  

 
 
 

51 

det är tufft för materialet.”200 Man har en pågående diskussion med arkivet om 
man ska digitalisera rariteterna eller ej då många ändå vill se originalet:  

Men om materialet ska klara sig i några hundra år till så får folk faktiskt nöja sig med den di-
gitaliserade varianten. Tillgänglighet kontra slita på materialet, gör vi det en tjänst eller en 
gentjänst? Men om ingen vet om det blir det inte några resurser till att restaurera och ta hand 
om materialet. Säkerheten är också något som diskuteras. Ska vi lägga ut allt på nätet som en 
katalog för tjuvar – där finns den och där finns den. Silverkandelabrar – bara att åka och 
hämta. Men där har vi tagit ställning – vi behöver synliggöra vårt material.201 

På KVHAAB har man som något av pionjärer hittat en lösning som gör att deras 
e-tidskrifter kan bli tillgängliga för låntagare utanför huset. ”Är du registrerad 
låntagare, oavsett var du sitter får du access till våra prenumerationer. Det är vi 
stolta över och ska marknadsföra nu och verkligen nå ut med.”202  

I Årsredovisning 2015 framgår att RAÄ har ”tillgängliggjort och kommunice-
rat vetenskaplig kulturarvsinformation genom analoga och digitala informations-
resurser, däribland myndighetens arkiv-, biblioteks- och bildsamlingar. Man skri-
ver att ”utvecklingen att göra materialet tillgängligt och sökbart via nätet har fort-
satt och leder till ökad digital användning av samlingarna.” Något som framgår 
bland annat av ökat antal sökningar i digitala tjänster som Samla och Kulturmiljö-
bild. Det framgår även att ”den digitala tillgängligheten till rapporter och tidskrif-
ter har ökat samtidigt som de fysiska utlånen av dessa kategorier minskat, vilket 
påverkar lånestatistiken i sin helhet.”203 Den minskande kurvan för utlån har dock 
planats ut under se senaste åren. Antalet besök på Riksantikvarieämbetets externa 
webbsidor steg med 16 procent och i det öppna arkivet med 12 procent. De tradit-
ionella webbtjänsterna ökar mindre jämfört med andra sätt att få information. Allt 
fler når information via ”datauttag, programmeringsgränssnitt och internettjänster 
som Flickr Commons och podd-sändningar.” Publiceringsplattformen Samla har 
en ökande användning och med fortsatt uppladdning av material. Man ser inom 
organisationen att det finns en ökad efterfrågan på nya kollektioner av material 
som Samla skulle kunna inrymma. Det finns dock behov av statistik för den 
ökande digitala användningen. K-samsök är en infrastruktur för kulturmiljö- och 
museiinformation som samlar, tillgängliggör och länkar ihop kulturarv från 
svenska museer och andra minnesinstitutioner. K-samsök gör det möjligt för mu-
seer att på ett effektivt sätt leverera kulturarvsdata till den europeiska kulturarvs-
portalen Europeana.204 Av Årsredovisning 2015 framgår att en viktig del av K-
samsökssamarbetet är att det ska vara enkelt för vem som helst att vidareanvända 
digital information. Man konstaterar även att andelen bilder som inte får användas 

                                                
200 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
201 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
202 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
203 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 45. 
204 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40. 



  

 
 
 

52 

minskar kontinuerligt. År 2014 var andelen bilder utan licens och andelen bilder 
som inte får användas tillsammans 16 procent. År 2015 var de 10 procent. 205 

Assarsson Rizzi menar att om besöksantalet vid specialbiblioteken är lågt kan 
man dra slutsatsen att läsesalsanvändningen av bibliotekets material också är lågt. 
Det finns en fara i att materialet ”ofta bara är känt av den intresserade användaren 
men förblir osynligt för andra.”206 Man kan av ovanstående se ett ökat behov för 
KVHAAB att synliggöra samlingarna både i digital form men även i en satsning 
på att utöka läsesalsanvändandet, de fysiska utlånen och den utåtriktade verksam-
heten. 

Att beskriva samlingarna  
Thomas Hedman (2000) skriver i sin bok Metadata En bok om hur webbdokument 
kan katalogiseras och göras sökbara, att ett av de många problemen med att söka 
på webben inte bara är mängden, utan ”också det faktum att det blandas så många 
olika saker och för så många olika målgrupper. […] Det har lagts upp miljontals 
webbsidor, utan att man tänkt så mycket på hur man ska kunna nå fram till 
dem.”207 Hedman beskriver vidare hur man på biblioteken i alla tider har katalogi-
serat dokumenten som köpts och att meningen med katalogiseringen är att skapa 
hjälpmedel för den som söker i bibliotekets samlingar. Idag använder man be-
greppet metadata, dvs. ”motsvarande data inte bara om böcker, utan om vilket 
dokument som helst. En allmän bestämning av metadata är uppgifter som definie-
rar och beskriver andra data.”208  
     Vikten av att alla aktörer har tillgång till tillförlitlig information framhålls i 
Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015. Här konstateras att ett krav för att 
göra kulturarvet tillgängligt är tillgången till tillförlitlig information:  

För att bevara, utveckla och bruka kulturarvet krävs att alla aktörer har tillgång till tillförlitlig 
information. För att göra kulturarvsinformationen tillgänglig och användbar erbjuder Riksan-
tikvarieämbetet digitala och fysiska mötesplatser och tjänster. […]  En viktig bas för tjänster-
na är myndighetens egna informationssystem och databaser. Myndigheten utvecklar informat-
ionsförsörjningen för kulturarvsarbetet genom att göra information från olika källor lättill-
gänglig.209 

I Assarsson Rizzis undersökning framgår att vad som är utmärkande för special-
biblioteken är litteratursamlingarna, tillsammans med bibliotekariernas kunskaper 
och kompetens. Ett specialbiblioteks uppgift att fokusera på ett eller flera speci-

                                                
205 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40. 
206 Assarsson Rizzi (2010), s. 35. 
207 Hedman (2000), s. 5. 
208 Hedman (2000), s. 5. 
209 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40. 
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fika ämnesområden resulterar i samlingar vars innehåll till stora delar är unika för 
landet. 210 Något som kan sägas överensstämma med KVHAAB:s kunskapsorgani-
sation och till viss del unika samlingar. 

Bibliotekssystemen 
På KVHAAB har man bibliotekssystemen Aleph211 och Libris. Aleph är ett dator-
program som är utformat för katalogisering och utlåning. Programmet är utvecklat 
av Libris. Samhällsutvecklingen har styrt och påverkat valet av bibliotekssystem. 
När man valde Aleph 1999, stod det mellan det och Voyager, som nu används av 
Libris. BOOK-IT ansågs för folkbiblioteksinriktat och att de inte hade den kopp-
ling till Libris, som man önskade. BOOK-IT ansågs även vara väldigt inriktad på 
skönlitteratur vilket skulle ha inneburit sämre poster och därmed inte passa 
KVHAAB:s behov. Man valde Aleph då man uppfattade det som ett bättre system 
för KVHAAB p.g.a. att det var mer avancerat jämfört med andra mindre system 
och passade ett medelstort bibliotek som KVHAAB. Systemet ”kräver rätt mycket 
och det är ganska komplicerat men det har också många möjligheter, sökmöjlig-
heter och katalogmöjligheter och så.”212 Idag upplever man att Aleph börjar att bli 
lite föråldrat och man är på väg att byta till modernare system. Alma är en av flera 
tänkbara efterföljare till Aleph och har Libris som leverantör. Diskussionen kret-
sar kring open source system213 som KOHA:  

Det kostar ingenting att använda den men då kan du få göra allting själv, du har ingen leve-
rantör, du köper inte av någon som hjälper dig. Du måste ha väldigt mycket datakunskaper på 
biblioteket för att använda det, för det finns ingen att köpa det av214 

 
Personalen anser att val av system styrs av vilka system som man använder på 
andra bibliotek. Samarbete mellan biblioteken anges som en viktig faktor när man 
ska bestämma sig för en framtida ersättare till Aleph:  

Det finns inte så många system att välja på faktiskt, i Sverige i alla fall, man vill inte köpa 
någonting som ingen annan har, man måste kunna samarbeta. Aleph har haft ungefär femton 
användare i Sverige förut, nu minskar det, vilket är oroväckande, för vi har ju en väldigt aktiv 
användarförening som hjälper varandra och så, men det blir färre och färre kvar… för de vill 
ha modernare grejer…215 

                                                
210 Assarsson Rizzi (2010), s. 34. 
211 Namnet kommer Alef som är hebreiska och den första bokstaven i det hebreiska alfabetet. 
212 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
213 Öppen källkod, eller öppen programvara, från engelskan open source, avser oftast datorprogram vars 
källkod inte är proprietär, utan är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som 
vill. Wikipedia, den svenska versionen, gå till: öppen källkod [2017-04-25]. 
214 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
215 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
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Personalen beskriver vidare hur deras digitala publikationer automatiskt hamnar i 
Libris, genom e-plikten. Publikationerna ligger då ”i väldigt enkla rudimentära 
poster som man måste rätta och liksom snygga till för att de ska bli som en vanlig 
katalogiserad post, så det är ett väldigt stort arbete.” Vikten av systemkunnig per-
sonal och duktiga katalogisatörer framhålls:  

För att kunna identifiera dessa poster gör man en sökning för att se vilka som är våra, vilket 
kräver både kunskap om systemen och erfarenhet av katalogisering. Många tror att det är fär-
diga poster men det är det inte för oss i alla fall. Även om vi importerar från Tyskland och 
USA så måste man ju rätta och skriva dit ämnesord.216  

Personalen på KVHAAB uppger att de lägger ner mycket tid på kunskapsåtervin-
ning genom att göra noggranna klassifikationer och lägga till ämnesord. Att göra 
materialet sökbart och därmed uppnå en ökad synlighet och tillgänglighet. ”Är 
man professionell använder man ämnesorden, men man får ju även i fritext träff 
på ämnesorden, ämnesord i kombination med varandra kan ge bra träffar.”217 Re-
dan 1968 kom MARC-formatet, en katalog för datorer, som personalen på 
KVHAAB har använt för att underlätta arbetet. Personalen berättar att man nu för 
diskussioner om att lämna MARC-formatet. Man talar om en övergång till 
LIBRIS XL som fortfarande är under utveckling.  

När reglerna för katalogisering har ändrats i omvärlden har man följt dessa 
förändringar på KVHAAB. Man framhåller den tekniska utvecklingen som hu-
vudsaklig orsak till de förändringar som skett. ”Vi gick från den här lappkatalogen 
till kortkataloger och beställde kort från Libris… men den tekniska utvecklingen, 
har nog varit viktigare än andra saker.”218 

Sammanfattning och delanalys 
I Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 framgår att målet för bibliotek och 
arkiv är att se till att Riksantikvarieämbetet, myndighetens samverkansparter och 
målgrupper har tillgång till efterfrågad och kvalitetssäkrad information. Riksan-
tikvarieämbetet skriver att ”för att bevara, utveckla och bruka kulturarvet krävs att 
alla aktörer har tillgång till tillförlitlig information. […] För att göra kulturarvsin-
formationen tillgänglig och användbar erbjuder Riksantikvarieämbetet digitala 
och fysiska mötesplatser och tjänster.”219 De digitala samlingarna och åtkomsten 
av fria resurser är en ökande del av samlingen på KVHAAB även om den analoga 
utgivningen är fortsatt stor. I enlighet med RAÄ:s mål att bevara, utveckla och 

                                                
216 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
217 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
218 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
219 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40  
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bruka kulturarvet, finns dock ett fortsatt framtida behov för KVHAAB att synlig-
göra samlingarna både i digital form men även en satsning på att utöka läsesal-
sanvändandet, de fysiska utlånen och den utåtriktade verksamheten. 

KVHAAB:s verksamhet kan sägas kännetecknas av att den präglas av ett dis-
kursivt förhållningssätt som både är museiorienterat och biblioteksorienterat. 
Historieskrivningen har visat på det starka historiska sambandet med Vitterhetsa-
kademien och det Historiska museet. Inte minst i samband med hanteringen av det 
rara materialet kan hanteringen liknas vid en museimässig karaktär där personalen 
förutom traditionell bibliotekariekompetens behöver kunskaper om hantering av 
äldre och unika material. Samlingarna delas med arkivinstitutionen och vissa delar 
av materialet är arkivklassat vilket påverkar hanteringen. Materialet från KVHAA 
uppgår till femtio procent av KVHAAB:s förvärv och bidrar till bibliotekets ex-
klusivitet då mycket av materialet är unikt.  

Inom KVHAAB återfinner man alla de rutiner som kan ses som typiska för en 
biblioteksinstitution, dvs. att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla. Kjellman 
skriver att hur materialet hanteras av enheten kan emellertid sägas präglas av 
materialets speciella beskaffenhet och bibliotekets institutionella praxis.220. Man 
ser en utveckling av såväl nya som traditionella uppgifter inom biblioteksinstitut-
ionen. Att 90 procent av materialet förvaltas i slutna samlingar ställer stora krav 
på att tillgängliggöra och öka allmänhetens kännedom om samlingarna. Utifrån en 
medvetenhet om det beskrivande uppdragets komplexitet, har flera initiativ tagits 
för att utveckla rutiner och standarder för katalogisering och indexering av 
materialet. Projekt som att göra KVHAAB:s e-tidskrifter tillgängliga för registre-
rade låntagare oavsett belägenhet, initierades bland annat med syfte att synliggöra 
och tillgängliggöra samlingarna.  
 

                                                
220 Kjellman (2006), s. 170. 
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5. Verktyg – redskap att organisera och tillgäng-
liggöra KVHAAB:s samlingar 

Följande kapitel avser att beskriva och analysera de kunskapsorganisatoriska 
verktyg som idag används på KVHAAB men även att kritiskt granska och pro-
blematisera delar av de verktyg och rutiner som utvecklats på enheten. 

Kunskapsorganiserande verktyg som konstruerande kraft 
I det inledande teorikapitlet redogjordes för några olika forskares resultat som 
visade att ”alla verktyg är historiskt och socialt konstruerade och även diskursivt 
laddade.”221 Kjellman menar att det innebär att ”de styr vårt sätt att uppleva verk-
ligheten och att de medierar vissa perspektiv medan de utesluter andra.” Det gäller 
”rent konkreta verktyg som t.ex. vetenskapliga instrument men även språkliga och 
diskursiva verktyg som vetenskaplig terminologi, klassifikationsscheman och äm-
nesordssystem av olika slag.”222 Hansson visar i sin avhandling att ett klassifikat-
ionssystem har olika utformning beroende på om det är avsett för att organisera ett 
vetenskapligt specialbibliotek eller ett folkbibliotek. Det vetenskapliga biblioteket 
ingår i en övergripande organisation, t.ex. ett universitet, som sätter naturliga ra-
mar för dess verksamhet. Hansson skriver att beståndet i ett vetenskapligt biblio-
tek styrs av de behov som finns inom dess övergripande organisation medan be-
ståndet i ett folkbibliotek ska svara mot ett behov som Hansson menar kan form-
leras som samhälleligt, något som ställer speciella krav på det sätt som det syste-
matiseras.223 Kjellman skriver att många forskare, inte minst Hjørland, argumente-
rar utifrån sin materialistiska och pragmatiska position, för att det är de sociala 
sammanhangen som måste tas som utgångspunkt för analysen av kunskapsorgani-
satoriska system och behov.224  

                                                
221 Kjellman (2006), s. 172. 
222 Kjellman (2006), s. 172. 
223 Hansson (1999), s. 11. 
224 Kjellman (2006), s. 57. 
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Kunskapsorganisation på KVHAAB 
Hur ser då kunskapsorganisationen av KVHAAB:s material ut idag? Allt material 
förutom en hylla med nyutgåvor förvaras i underjordiska magasin där det är ord-
nat i hyllor, portföljer och mappar efter en viss systematik. En systematik som 
avspeglar sig i de hyllistor som finns placerade på respektive hylla och som kom-
mer att presenteras nedan. Detta urskiljande av materialet har naturligtvis att göra 
med traditionen inom den institutionella praktiken.225 Vissa delar av materialet i 
samlingarna är indexerade och tillgängliga via olika typer av kataloger – allt från 
enklare kortkataloger till digitala kataloger. Även dessa presenteras närmare ne-
dan. 

Magasinordning 
I Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 lyfter myndigheten fram vikten av 
att organisera det fysiska källmaterialet: 

Parallellt med den digitala utvecklingen efterfrågas det fysiska källmaterialet. Originaldoku-
ment kan exempelvis uppvisa spår av anteckningar. Riksantikvarieämbetets sätt att organisera 
den analoga arkivinformationen efter geografisk indelning ger många möjligheter att hitta in-
formation och se samband. […] En ny generation med vana att snabbt söka och få informat-
ion över nätet betyder nya sökmönster även för det analoga materialet. Utvecklingen av ser-
vicen i arkivet och biblioteket har därför fortsatt.226  

Den systematik som biblioteket använt och till stor del ännu använder i uppställ-
ningen av böckerna är framvuxen genom åren. Den utgörs av en grov ämnesin-
delning med vidareindelning efter länder. Vid omflyttningar genom åren har till-
fälle getts att ändra på tidigare uppställningar och grupperingar.227 Magasinen på 
Storgatan består av tre, separata rum. Det största magasinet som ligger närmast 
biblioteket innehåller de mest använda samlingarna.  

Det innehåller: 
- ämnesfacken (böcker förvärvade före 1992) i bokstavsordning från Antro-

pologi till Vapen 
- numerus currens-facken (böcker, broschyrer, rapporter och tidskrifter) 
 
Magasinet längst bort innehåller:  
- ämnesfackens folianter 
- hela ämnet konst (konstböcker har ofta stort format) 
- folianter i numerus currens-ordning 

                                                
225 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
226 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40. 
227 Bachman (2010), s. 132. 
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Raritetsrummet innehåller 
- böcker med tryckår t o m 1799 och en del nyare om de bedöms som rara 
- Rosenhanesamlingen (böcker och planscher) 
- Hildebrand-samlingen 
- Flintenbergs lånebibliotek228 

 

              
Bild 3: Compactus-hyllor i Raritetsrummet. Hildebrandsamlingen. 

 

  
 Bild 4: Compactus-hyllor i Raritetsrummet. Liggfolianter. 
    

    

 
                                                
228 E-post från Anette Eriksson, KVHAAB, till Emma Wallin, 2017-04-21. 
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Bild 5: Fasta träbokhyllor i Raritetsrummet. Rosenhanesamlingen längst bort. Främst står övriga 
rara flerbandsverk. 

 

Hylluppställning 
Joachim Hansson (1999) menar att det sätt som ett bibliotek organiserar sitt be-
stånd på inte är slumpmässigt. Varje bibliotek som sträcker sig längre än det lilla 
handbiblioteket kräver någon form av systematik för att vara överskådligt och 
därmed tillgängligt.229  

Det var platsbrist, i gamla lokalerna, som ledde fram till det nuvarande hyll-
placeringssystemet: Numerus currens. Numerus currens är en metod som använts 
framförallt i bibliotek och arkiv för att ställa upp dokument i en löpande nummer-
svit i förvärvsordning i stället för alfabetisk ordning. Personalen berättar att man 
var ganska unika inom biblioteksvärlden när man bröt den tidigare ämnesupp-
ställningen och gick över till Numerus currens 1992. Orsaken till övergången var 
platsbrist och effektivisering. Fördelarna som personalen på KVHAAB lyfter fram 
är att varje dokument får en given plats vilket förbättrar ordningen och det är lät-
tare att finna böcker som redan sökts upp i katalogen. Det går även lättare att 
lägga till nya dokument utan att behöva flytta stora mängder dokument på hyl-
lorna. Nackdelen är att browsing i hyllorna försvåras då verken inte står i ämnes-
kategorier.230 Verk av samma författare sprids ut, t.ex. om en författare skriver 
inom flera fält:  

Tidigare hade vi ämnesuppställning i vårt gamla magasin, svenskt, topografi, Dalarna […] och det 
var ju väldigt användarvänligt och där fick ju tjänstemännen gå fritt och plocka, då kunde de gå till 
konst Italien eller arkitektur och byggnader och så, de behövde inte gå via katalogen, även om det 
var flera bokhyllor så kunde de stå där, innan var det på författare och titel och det var en väldig 
besvikelse då när vi flyttade hit, eller ja innan när vi började med numerus currens (löpnummer) 
för då  kunde de inte gå och leta själva för då måste de slå i en dator för att se… så det var en be-

                                                
229 Hansson (1999), s. 11. 
230 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
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svikelse för många av de äldre alltså, de var vana vid att gå till sitt favoritämne och se vad som 
hade kommit in och så…det var en helt annan tid…231 
 
Ytterligare en fördel med Numerus currens är, enligt personalen, att det sparar tid 
när man katalogiserar:  

Tidigare fick man sitta och tänka om man hade två exemplar av en bok så skulle en stå på ar-
keologi Sverige och den andra på topografi Skåne för att man skulle kunna gå till olika hyllor 
och leta, men det tog väldigt lång tid, så att bara sätta dit en siffra, det är ju mycket enklare 
och snabbare.232 

 
Personalen menar att Numerus currens antagligen inte skulle fungera på ett folk-
bibliotek som har alla ämnen men att det blir andra förutsättningar på KVHAAB 
som bara har kulturämnen. KVHAAB:s sätt att organisera sina samlingar är ett 
exempel på hur man har anpassat kunskapsorganisationen efter domänens unika 
förutsättningar.   

Kataloger  
Som tidigare konstaterats har materialet genom dess ordning i magasinen givits en 
rudimentär kunskapsorganiserande struktur i form av den grundläggande sorte-
ringen. En struktur som kan sägas peka ut vissa aspekter och ingångar till sam-
lingarna. Men vilket material har katalogiserats och indexerats djupare, vilka sam-
lingar och materialkategorier finns representerade med mer eller mindre utfor-
made sökmöjligheter i KVHAAB:s kataloger? I KVHAAB:s magasin finns alfa-
betiska lappkataloger, den handskrivna Rosenhanekatalogen, maskinskriva kata-
loger, placeringskataloger, accessionsjournaler och ett flertal andra kataloger som 
använts genom åren.  

KVHAAB låg tidigt i framkant och var ett av de första i AK (Accessionskata-
logen för utländsk litteratur). Assarsson Rizzi skriver att den bild som Access-
ionskatalogen 1876 blev ett konkret uttryck för, fortfarande lever som ett ideal för 
specialbiblioteken. Att man känner att man ”förvaltar värdefulla bitar av det nat-
ionella pusslet.”233 

Bibliotekets äldsta kataloger utgörs av handskrivna inventarielistor. Det var 
nödvändigt att ha kontroll över beståndet även om det var litet. Riksantikvarie 
Johan Gustaf Liljegren fick 1826 i uppdrag av Akademien att förteckna dess olika 
samlingar. Liljegren, som under sin tid som bibliotekarie, ägnat sig åt katalogise-
ring, är den förste som upprättat en katalog över Akademiens hela boksamling. 
Liljegrens ”conceptkatalog” är förmodligen uppsatt efter böckernas anordning på 
bokhyllorna och utgör alltså en platskatalog. Liljegrens försök att bringa ordning i 

                                                
231 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
232 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
233 Assarsson Rizzi (2010), s. 43. 
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biblioteket och arkivet, få dock mest ses som ansatser. En grund fanns dock att 
bygga på.234 
 

                 

Bild 6: Äldre bokhylla med särtryckssamling                Bild 7: Kortkatalog över artiklar i 
I D-magasinet.                                                                     svensk topografi. 

Nästa katalog vid 1850-talets mitt, av amanuensen Carl Gustaf Styffe, är systema-
tiskt uppställd men ofullständig. Böckerna är indelade i en mängd fack, de flesta 
omfattande mellan 15 – 20 arbeten. Accessionsjournaler fördes tidigt och ansatser 
till att upprätta beståndskataloger gjordes, men det dröjde innan en mer användbar 
katalog än de befintliga listorna kom till. Någon större utlåning förekom inte vid 
denna tid. När man började med en alfabetisk lappkatalog över hela bokbeståndet 
är svårt att säga. De äldsta lapparna är skrivna av okänd hand troligen från 1800-
talets mitt. Lapparna är av samma typ som Kungl. bibliotekets där lappkatalogen 
påbörjades 1861. Lappkatalogen förvarades i pappkapslar med ett fack. I början 
av 1970-talet byttes dessa ut mot plåtkapslar. 

Den alfabetiska lappkatalogen fortsatte t.o.m. 1974 och var länge bibliotekets 
enda katalog vid sidan av den handskrivna Rosenhanekatalogen och en katalog 
över ”Likpredikningar, Dissertationer och Åminnelsetal m.m.” I huvudkatalogen 
har den stora Monteliusdonationen, redovisats och successivt har bestånden i Ro-
senhanes och Hildebrands bibliotek förtecknats. De regler som följdes vid katalo-
giseringen var desamma som vid KB. Dessa utgavs visserligen av trycket först 

                                                
234 Bachman (2003), s. 128–129. 
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1916 men var allmänt spridda dessförinnan och tillämpades av flera specialbiblio-
tek.235 

 

    

Bild 8: Låda med s.k. living cards. Förtecknar periodica. Här finns uppgifter som saknas i huvud-
katalogen t ex om förvärvsrätt (köp, byte eller gåva) och från vem samt vilka häften/delar 
KVHAAB fått. 

 

        

 Bild 9: Placeringskatalog över vilka böcker som finns på en särskild hyllplacering. 
 

Efter att maskinskrift infördes vid biblioteket 1926, och en andra katalog, en pla-
ceringskatalog, ordnad efter den systematiska uppställningen av böckerna, använ-
des kopiepapper för att åstadkomma två lappar på en gång. I slutet av 1925, efter 
den stora omflyttningen) lades ett förslag fram till ett nytt system för registrering 
av inkommande skrifter. Det var utarbetat speciellt för KVHAAB. Syftet var en 
eftersträvad tids- och arbetsbesparing. Alla löpande skrifter skulle föras endast i 
en ny fortsättningskatalog i stället för som hittills på två eller tre ställen. Över-
gången till det nya systemet gick därefter stegvis och det dröjde innan de gamla 
listorna kunde läggas åt sidan. Inför nästa stora omflyttning till de nya lokalerna 
på Storgatan gjordes åter en sammanställning av angelägna katalogarbeten. En 
omkatalogisering av beståndet i den blivande läsesalen stod först på tur. Den to-
pografiska katalogen hade påbörjats men behövde kompletteras. Successivt bygg-
des en placeringskatalog upp genom avskrifter och om katalogiseringar. Med ti-
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den uppkom ett behov av revidering och utbyggnad av placeringskatalogen till en 
verklig realkatalog. 

Den systematik som biblioteket använt och ännu till stor del använder i upp-
ställningen av böckerna, är framvuxen genom åren. Den utgörs av en grov ämnes-
indelning med vidareindelning efter länder. Omflyttningarna 1925 innebar en 
möjlighet att ändra på den tidigare uppställningen.236 

Den topografiska katalogen och ämneskatalogen 
Den topografiska katalogen på kort med röd rand är av ganska gammalt datum. 
Den upplades 1930 efter mönster av Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA) och 
dess uppställning överensstämmer med ATA:s indelning i landskap, härader och 
socknar. Denna katalog ansågs så viktig för användarna att den placerades i lä-
sesalens expeditionsdisk, medan huvudkatalogen stod i ”amanuensrummet”. I 
denna katalog förtecknades förutom böcker, uppsatser i tidskrifter och årsböcker, 
så den kan sägas utgöra en bibliografi.  

Det föll sig därför naturligt, när biblioteket inträtt i datoriseringsåldern, att den 
utsågs till ett lämpligt objekt för digitalisering. Den utgör alltså grunden till den 
nuvarande Kulturmiljövårds-databasen KMV. Efter att lagts upp som ett projekt 
blev KMV tillgänglig för andra bibliotek i LIBRIS-miljö, som en separat bas, i 
december 1996. Under början av 1940-talet lades också upp en ämnes- eller slag-
ordskatalog på kort. Den avslutades 1990. Ämnesorden följde inte någon särskild 
tesaurus utan anpassades efter bibliotekets behov. Man hade dock en ordlista till 
hjälp och utnyttjade också British Museums Subject Index.237  

Bibliotekets nuvarande kataloger 
I bibliotekets huvudkatalog Vitalis hittar man tryckta böcker, tidskrifter, artiklar 
och även e-tidskrifter. För att få mer information om mer om hur man beställer 
fram olika typer av material går man till sidan Låna. För att nå e-tidskrifterna 
måste man logga in om man befinner sig utanför bibliotekets nätverk. Katalog-
1974 är en inskannad version av bibliotekets gamla lappkatalog. Här hittar man 
litteratur tryckt före 1975. Samla är Riksantikvarieämbetets öppna arkiv. 2015 
hade Samla 77 700 besökare. 9 000 PDF-publikationer fanns att tillgå, en ökning 
med 1400. Merparten av ökningen utgjordes av uppdragsarkeologiska rapporter, 
cirka 1100, som de uppdragsarkeologiska aktörerna själva registrerade och lad-
dade upp. Rosenhaneplanscher är en katalog över de svenska, topografiska plan-
scherna i Schering Rosenhane d. y:s samling. 
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Sökningen bör alltid börja i Vitalis eftersom den även innehåller en hel del äldre 
litteratur. Om man inte hittar vad man söker i Vitalis kan man gå vidare till Kata-
log-1974.238 

Databaser 
Resurser som kan nås både hemifrån, via inloggning med lånekortsnummer och 
från bibliotekets lokaler: 
Primo – I Primo kan man söka och läsa artiklar i bibliotekets elektroniska resur-
ser.   
Art & Architecture complete – innehåller tidskriftsartiklar och böcker i fulltext 
inom ämnena konst, arkitektur, arkeologi och konservering.  
Art & Architecture complete (mobilversion) 
 Dyabola – Arkeologisk bibliografisk databas med 100 000-tals referenser.239   

Indexering (tidskrifter) 
Man skiljer på indexering och katalogisering på KVHAAB. Katalogiserar gör 
man med böcker, indexerar gör man med artiklar och bidrag i antologier. Persona-
len beskriver hur man i början av 1990-talet indexerade tidskrifter i Vitalis. Speci-
ellt för KVHAAB var att man inte hade en databas separat för tidskrifterna och 
tidskrifternas innehåll utan att man hade det sökbart tillsammans med böcker i 
kataloger. Vid den tidpunkten förekom projekt som bestod i ”att man betade av 
typ en årsbok eller någonting för att se om det fanns intressanta artiklar och så la 
man in dem i katalogen.” Basen var fortfarande det som fanns i de egna samling-
arna. Vartefter tidskrifter hade kommit in så gick man igenom och kontrollerade 
materialet. I det system (TINLIB) som föregick Vitalis kunde man inte söka i 
egentlig mening utan man bläddrade sig genom katalogen som var sorterad på typ 
av artiklar och böcker. Sökbarheten ökade i och med bytet till Aleph och det nu-
varande systemet.240 
     Personalen berättar att orsaken till att man började med att indexera tidskrifter 
och artiklar i Vitalis var ”därför att vi var så tidigt ute så att Libris hade inget for-
mat för artiklar, utan när vi köpte vårt förra bibliotekssystem så var det ett krav att 
man skulle kunna katalogisera artiklar, så det gjorde vi.” Eftersom Libris inte hade 
något format för att lägga in artiklar, la man in det lokalt i Vitalis. Man berättar 
vidare att när artikelformatet blev klart för Libris hade man redan en upparbetad 
rutin för att katalogisera artiklar som man fortsatte med. Man beslutade 2008 att 
lägga in artiklar även i Libris vilket har medfört att en del artiklar bara finns i 
Vitalis. Nu lägger man in artiklarna i Libris också vilket innebär att de finns både i 
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Libris och Vitalis.241 När man katalogiserar i Libris importerar man till sitt lokala 
system. Man gör det bara en gång och sedan för man över det och det sker enligt 
informanten med ”en knapptryckning.” Personalen menar att ”det är klart att det 
vore väl bra, när utvecklingen går framåt, att de kan finnas i ett bibliotekssystem i 
stället för två olika. De är inte i riktigt samma format, men det hade väl varit bra 
om det hade gått att lägga in i dem från början för då hade vi gjort så.” Efterhand 
förändrades Libris förutsättningar och det fanns inte längre något behov av de här 
deldatabaserna utan man gick över till Libris. Numera finns det mesta av biblio-
tekets artiklar i Libris, man har inte längre två skilda spår för det.  

Av Assarsson Rizzis kartläggning framgår att utmärkande för specialbiblio-
teken är att fokus ligger på de tryckta samlingarna: ”Helt klart är att de tryckta 
böckerna ännu helt dominerar i specialbibliotekens samlingar.”242 Idag består tid-
skriftsbeståndet på KVHAAB av 900 löpande tidskrifter och av dem är ca 20% 
elektroniska. Man måste vara registrerad låntagare för att söka i tidskrifterna. 
Biblioteket har hittat en lösning som gör att deras e-tidskrifter kan bli tillgängliga 
för låntagare utanför huset. Är man registrerad låntagare, får man access till 
bibliotekets prenumerationer oavsett var man sitter. Personalen berättar att 
”många fortfarande undrar varför inte allt är digitaliserat men allt är inte det utan 
kommer bara ut i tryckt form. Många tidskrifter kommer inte ut digitalt.”243 Tids-
bristen gör att inte allt material indexeras. Att indexera alla artiklar i en tidskrift är 
oerhört tidskrävande och inte möjligt. Fornvännen är dock ett undantag där man 
indexerar alla artiklar. Det finns tidskrifter om ett antal olika ämnen som exem-
pelvis språk men de indexeras inte. Vad gäller tidskrifter, går man igenom alla 
tidskrifter och alla årsböcker och väljer ut det som handlar om bibliotekets ämnen 
och sedan sätter man ämnesord på dem och så kommer de in i Vitalis och Libris 
och blir sökbara. Om artikeln handlar om andra saker så indexeras inte dessa utan 
då får man hitta boken, eller tidskriften. Man kan inte söka på artikeln i en tid-
skrift om det inte handlar om KVHAAB:s ämnen.244 

SAB eller DDK? 
För att ämnesbestämma litteraturen i en bibliotekskatalog använder man dels klas-
sificering, oftast koder enligt ett hierarkiskt uppbyggt klassifikationssystem, dels 
ämnesord i klartext. På svenska bibliotek har klassifikationssystemet SAB varit 
det vanligaste, men det finns bibliotek som använder andra system som t.ex. UKD 
(Universella Decimal Klassifikationen) eller LC (Library of Congress classificat-
ion). SAB skapades i början av1900-talet efter en debatt om huruvida svenska 
bibliotek skulle börja använda det amerikanska systemet DDK eller inte. Man 
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kom fram till att Dewey var för amerikanskt och inte passade svenska förhållan-
den.245  

Hjørland menar att de kunskapsorganisatoriska verktygen måste formas uti-
från de tolkningskollektiv eller domäner där de skall användas. Hjørland skriver 
vidare att en dokumentrepresentation kan ses som en prognos av framtida inform-
ationspotential för dokumentet inom en domän. Utifrån Hjørlands domänanaly-
tiska perspektiv intar vetenskapliga discipliners kunskapsintressen en särställning. 
Olika domäner kommer utifrån den domänanalytiska positionens antagande att ha 
olika behov av kunskapsorganisatoriska verktyg.246  

En anpassning av kunskapsorganisationen som har skett på KVHAAB är att 
man har valt SAB framför DDK, trots att många andra bibliotek inklusive KB 
numera har gått över till DDK.  Orsaken till detta är att DDK inte passar arkeolo-
gin som är ett av KVHAAB:s ämnesområden:  

Ett specialbibliotek inom arkeologi kan inte ha Dewey. Enligt Dewey finns inte arkeologi ös-
ter om Sverige, det finns bara historia, det är mycket märkligt. Det är väldigt svårt att över-
sätta exakt, ibland stämmer det och ibland inte. Om det är före 481 e.Kr så hamnar det på ar-
keologi, och är det efter 481 hamnar det på Historia, och varför just 481?  

Det finns ingen orsak, så är det något som handlar om 500-talet och ändå är arkeologi så 
kommer det att kallas för historia i Dewey. De har en gräns, mellan 481 och 800 kan man inte 
klassa det överhuvudtaget för då är det för tidigt för historia och för sent för…de andra biblio-
teken har så lite arkeologi så det gör inte så mycket för dem, det är vi som har det som huvud-
ämne som inte kan, faktiskt inte kan använda det…247 

För att förtydliga skillnaden i ämnet Arkeologi mellan SAB och DDK ges föl-
jande exempel: Arkeologi är en egen huvudklass i SAB – bokstaven J. Ja är Arke-
ologi Europa, Jb är Arkeologi Norden, Jc är Arkeologi Sverige och Jcab är Arkeo-
logi Uppland. I DDK är arkeologi en underavdelning till Historia & Geografi. 930 
är Forntida världens historia 8före ca 499), 936 är Europa norr och väster om Ita-
lienska halvön före ca 499 och 936.85 är Sverige till 481 (observera årtalen). Ar-
keologi Sverige efter år 481 e Kr. kan inte klassas. Nästa tidsperiod i DDK är 
Historia Sverige ca. 800. Det som hände mellan 481 e Kr och ca 800 i Sverige kan 
inte klassas alls.248 

Andra skillnader mellan systemen är att det är kortare klassifikationskoder i 
SAB än i DDK. Exempel: julfirande i Sverige får SAB-koden Mzaj-c och Dewey-
koden 394.266309485. Enligt SAB får man ha flera koder om ett verk behandlar 
flera ämnen. I DDK måste man välja ett av ämnena enligt vissa regler. Exempel: 
En bok om handel i Sverige och Tyskland på 1500-talet kan i SAB klassificeras 
Kc.41 och Kfa.41 (Historia Sverige 1500-talet och Historia Tyskland 1500-talet). 
DDK-klassningen blir 943.03 dvs. bara Historia Tyskland 1500-talet eftersom ett 
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verk bara kan ha en klassifikationskod. Man måste välja att klassificera på Tysk-
land eftersom 43 (Tyskland) är ett lägre tal än 48 (Sverige). Att boken handlar lika 
mycket om Sverige kan inte uttryckas i DDK. 

Personalen beskriver hur diskussionen gått fram och tillbaka på biblioteket 
och att det finns de som menar att SAB som är från 1921 är föråldrat. Personalen 
ser dock det tveksamma i att då istället välja ett system från 1870. Man pekar även 
på att DDK används som ett hyllplaceringssystem och inte som ett klassifikations-
system i USA. Personalen ser också hur DDK är anpassat efter amerikanska för-
hållanden och det i vissa avseenden är omöjligt att applicera på svenska förhållan-
den.249 I samband med de diskussioner som förts på KVHAAB gjorde personalen 
följande uppställning med argument för och emot en övergång till DDK: 
 
De svenska forskningsbibliotek bibliotek som har bytt från SAB till DDK anger 
följande tre skäl: 
 

1. Ca 80% av den utländska litteratur som köps till svenska forskningsbiblio-
tek har en Dewey-klassning i de poster som kan importeras eller köpas. 
Katalogisatören behöver i dessa fall inte klassa själv. 

2. Resurserna för att underhålla DDK är större än resurserna för att under-
hålla SAB. 

3. Svenska publikationer blir mer spridda utomlands. 
 

Endast ett bibliotek anger ett annat skäl: 
 

4. Anledningen till bytet är att Kungl. biblioteket (KB) och därmed ett antal 
andra svenska universitets- och högskolebibliotek har beslutat att, från 1 
januari 2011, övergå till DDK.250 

 
För KVHAAB gäller att ca 70 procent av det som de katalogiserar är utgivet i 
Sverige och saknar utländska DDK-koder. Ca hälften av det material som de kata-
logiserar är primärkatalogisering. Argument 1 anses inte så relevant för dem. Ar-
gument 2 är starkare då man ser att underhållet av SAB kommer att upphöra vilket 
kommer att leda till problem i framtiden. Argument 3 menar man är viktigt för ett 
nationalbibliotek. Argument 4 skulle kunna vara viktigt i en samkatalog, men man 
menar att det varken är obligatoriskt att klassa eller att klassa enligt något särskilt 
klassifikationssystem. 
 
Konsekvenser som man ser av att byta till DDK: 
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• De får lägga mer resurser på katalogfunktionen. Att använda DDK är 
svårt och att konstruera en korrekt kod tar längre tid än i SAB. Ofta måste 
man överväga vilken aspekt av ett ämne som ska betonas eftersom dub-
belklassning inte är tillåten. 

• Sökning på klassifikationskod kommer i praktiken att bli omöjlig. 
• Uttag till nyförvärvslistan måste göras på ett annat sätt. Idag används en 

trunkerad SAB-kod för att ämnesindela listan. Det blir inte möjligt med 
DDK. Katalogisatören måste mata in en kod manuellt. 

Slutsats av personal på KVHAAB:  Personalen kommer att få lägga mycket tid på 
någonting som de inte har nytta av.251 
 
Konsekvenser som man ser av att fortsätta med SAB: 

• Ju fler bibliotek som går över till DDK desto fler sekundärkatalogisering-
ar i LIBRIS måste kompletteras med en SAB-klassning. 

• Om några år kan SAB kännas föråldrat eftersom ingen underhåller och 
utvecklar det. 

• Om några år kan det bli svårt att rekrytera bibliotekarier som kan SAB. 
• Kan det innebära något negativt att inte göra som de stora forskningsbib-

lioteken och KB? Kan våra poster bli svårare att hitta i LIBRIS? Alla 
SAB-koder översätts automatiskt till DDK. Om LIBRIS upphör med 
detta (vilket inte är troligt då nästan alla poster gjorda före 2011 har SAB-
klassning) blir det nog aktuellt att byta system. 

Slutsats av personal på KVHAAB: Vi kommer ändå att få byta klassifikationssy-
stem i framtiden. 
 
Personalen på KVHAAB såg vid tidpunkten för diskussionen att de hade följande 
alternativ: 

• Fortsätta att använda SAB. Alla SAB-klassningar automatkonverteras till 
DDK-klassningar i LIBRIS. 

• Byta till DDK. 
• Skjuta upp beslutet. Kanske någon gör en utvärdering av vad det innebär 

att använda DDK istället för SAB. Något som skulle kunna ge ett bättre 
beslutsunderlag. 

 
Beslutet blev det sistnämnda. Man valde att skjuta upp beslutet och använder för 
närvarande SAB-systemet. Personalen ser dock att, trots att man anser DDK vara 
ett sämre system, kommer att gå över till det till slut pga. av ingen underhåller 
SAB-systemet längre ”och när vi ska anställa nya bibliotekarier så kan de inte 
SAB, de får inte lära sig det, så att jag tror att vi om några år måste gå över för det 
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finns ingen som kan SAB längre.”252 Följden av det, tror man, kommer att bli att 
man får ett sämre klassifikationssystem:  

Vi kommer förmodligen inte att använda klassifikationen som sökbegrepp, utan vi får lägga 
vikten på ämnesord. Ämnesorden kommer att bli ännu viktigare, klassifikation, det är ju lik-
som hela ämnesgruppen, det är så synd att ta bort den, för ämnesorden ska ju vara väldigt 
specifika medan klassningen ska vara mer övergripande och man behöver båda, nu används 
inte SAB så mycket av bibliotekarierna här, det tror jag inte men vi som katalogiserar gör det, 
och det blir bättre sökningar.253 

Personalen beskriver vidare hur man på KVHAAB som en anpassning till sina 
specifika förutsättningar även har ett system av anpassade ämnesord. Kjellman 
argumenterar, i motsats till standardlösningar inom kunskapsorganiserande sy-
stem, för ”utarbetandet av lösningar som är mer känsliga för domänspecifika 
krav.”254 Hon menar att det ibland krävs en ”mer specialiserad och snäv ämnesin-
delning, i andra fall en mer generell och abstrakt.”255 Liknande tankegångar åter-
finns hos Hansson som menar att det sedan länge har funnits en insikt bland såväl 
bibliotekspersonal som forskare att det sätt som bibliotekens klassifikationssystem 
utformas på ”står i relation till olika kontextuella faktorer inom vilken biblioteken 
har att fungera”. Hansson skriver att beståndet i ett vetenskapligt bibliotek styrs av 
de behov som finns inom dess övergripande organisation […] något som ställer 
speciella krav på det sätt som det systematiseras.256 

Personalen på KVHAAB menar att SAB har begrepp som inte passar dem och 
att man därför gör anpassningar av ämnesorden för att man t.ex. ska kunna söka 
på ”Stenåldern”. Personalen beskriver att man håller sig till SAB i stort, men att 
man har avvikelser. Dessa ord är inte nedtecknade på någon lista men personalen 
kan dem och använder dem och de finns i Vitalis. Vilka ord som är användbara 
för just deras ämnesområde har man kommit fram till genom ämneskunskaper i 
kombination med erfarenhet. Personalen är noga med att betona att samtidigt som 
de har speciella behov så vill de väldigt gärna följa samarbetet som biblioteken 
har: ”Vi vill egentligen ha samma klassifikationssystem, men nu går inte det. Vi 
vill ha samma katalogregler, vi vill kunna samarbeta, det är jätteviktigt.”257  

Assarsson Rizzi skriver att många specialbibliotek sköts av en ensam biblio-
tekarie och att många uttrycker frustration över bristen på tillgänglighet till deras 
samlingar. Hon betonar vikten av samarbete inom den geografiska regionen och 
ett tillvaratagande av varandras kompetenser och resurser.258 Utmärkande för 
KVHAAB kan sägas vara att man önskar ett samarbete och ser det som avgörande 
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för verksamheten men att de anpassningar inom kunskapsorganisationen man har 
gjort utifrån domänspecifika krav har fört med sig att man inte alltid kan samar-
beta med de andra biblioteken som man skulle önska. Att man på KVHAAB har 
valt SAB framför DDK utifrån sina domänspecifika krav, trots att många andra 
bibliotek inklusive KB numera har gått över till DDK kan ses som ett exempel på 
detta.  

Digitalisering som verktyg för att tillgängliggöra kulturarvet 
När nya katalogiseringsregler anpassade för dataåldern utarbetats och publicerats 
1974 (Svenska katalogiseringsregler), beslutade man på KVHAAB att börja på en 
ny katalog på stencilerade, senare tryckta kort för litteratur fr.o.m. 1975 och se-
nare. Dessa kort kunde användas som anmälning till Accessionskatalogen (AK). 
Man övergick också till SAB-systemet för klassificering i katalogen. Kortkatalo-
gen 1975 avslutades i januari 1990 i och med datoriseringen, medan den gamla 
lappkatalogen fortsatte till 1998. I syfte att följa med i bibliotekssamarbetet gjor-
des en redovisning av bibliotekets utländska nyförvärv redan 1886 och att med-
verka i Libris så snart det var möjligt var en självklarhet. Till en början gällde det 
passiv medverkan, vilket möjliggjorde sökning och kortbeställning i Libris-basen 
och några år senare (1985) fast anslutning till systemet för registrering. 
     Nästa steg blev ett lokalt nätverk och det lokala datasystemet Vitalis, invigt 
1989, som först användes för katalogisering men senare även för utlåning. Det nya 
Vitalis från 1999, är tillgängligt på Internet, vilket gör det möjligt att söka littera-
tur hemifrån. I Vitalis databaskatalog ingår allt bibliotekets material från 1975 och 
framåt samt KMV (Kulturmiljövårds-databasen). Retrospektiv inläggning pågår. 
Även magasinuppställningen har förändrats genom att s.k. numerus currens (löp-
nummer), infördes 1992 för böcker tryckta 1975 och senare. Detta sätt att ordna 
böckerna är utrymmesbesparande, men Bachman beskriver det som ”svårnavige-
rat för den besökare på plats som vill orientera sig i den nya litteraturen.”259 

  

Utvecklingen från det tryckta materialet till det elektroniska 
Ett tydligt skifte som har skett på KVHAAB är hur man har gått ifrån det tryckta 
materialet till det elektroniska. Något som medfört ett annat sätt att tillgängliggöra 
materialet och göra det synligt. Personalen på KVHAAB har ställts inför nya ut-
maningar och man ställer sig också frågan om man kommer att kunna katalogisera 
det elektroniska materialet i framtiden och vad som då händer med sökbarheten 
och kvalitetssäkrat material. Hur man ska förhålla sig till Google är också en ak-
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tuell fråga på KVHAAB. Birger Hjørland (2008), skriver följande i sin artikel ”Is 
classification necessary after Google?”:  

I do not doubt that automatic classification is possible and desirable - for many purposes, 
mind you. What I do claim is that any collection of documents or information can be classi-
fied in many ways and that each way may be less fruitful for a given purpose. Both automatic 
and manual indexing systems are often supposed to be neutral and the best one for any pur-
pose! It is this positivist epistemology that I believe we need to challenge. We need to prove 
that Google, for example, is not always good enough. 260 

Personalen konstaterar att man ställs inför andra problem med elektroniskt materi-
al men att det också ger andra möjligheter än tryckt material. I Riksantikvarieäm-
betets årsredovisning 2015 definieras målen enligt följande: 

Efterfrågad, kvalitetssäkrad och användbar information om kulturarvet, från såväl Riksantik-
varieämbetet som andra källor finns tillgänglig. Det finns en känd och användbar infrastruktur 
för kulturarvsinformation. Kunskapen om kulturarvet är hög hos samhällets aktörer […].261 

En förändring är vad man ska förvärva i tryckt form och vad man ska förvärva i 
elektronisk form. I nuläget köper man huvuddelen monografier. Det finns en del 
fria elektroniska monografier i KVHAAB:s katalog, som man då säger ”att vi har 
förvärvat när vi har lagt in dem i katalogen.” Något som man ser som en stor fråga 
och som behöver utredas är huruvida KVHAAB överhuvudtaget ska katalogisera 
fritt tillgängliga monografier. Personalen menar att problematiken består i 
KVHAAB:s roll som specialbibliotek. Man har svensk arkeologi som man ska 
vara heltäckande på och byggnadsvård och kulturmiljövård och numismatik som 
sina huvudämnen men mer och mer finns nu tillgängligt på nätet: 

Förut kunde vi förvärva det i tryckt form, vi kunde vara ganska säkra på att, ja men nu har vi 
tittat överallt och vi har köpt det här till oss och det här har vi på vårt bibliotek men nu är det 
ju mycket som i stället finns elektroniskt fritt ute på nätet. och att samla in är inte lika… alltså 
vi har inte de upparbetade kanalerna för att göra det, som vi hade förut….  

Vi tittade på vad som gavs ut på förlagen och vad vi fick in genom bytespartners som vi 
visste gav ut sådant här som vi då ville ha, Nuförtiden är mycket av det som vi tidigare haft i 
byte, som varit ett stort och omfattande byte… de slutar ju att skicka tryckta publikationer 
utan säger nu kan ni hämta dem på vår hemsida eller på den här webbplatsen eller så.262 

Man ser att man, vilket man ännu inte har gjort, måste bestämma sig för om de 
ska fortsätta med att hålla sin linje att vara ganska heltäckande inom sina ämnen: 

Men för att kunna säga det måste vi också kunna säga att om man går till vår katalog ska man 
också kunna hitta fria elektroniska monografier också. För samlar vi inte in dem, då får vi ju 
säga att ja du hittar tryckt material hos oss och så får du googla efter det andra själv. Det är ju 
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261 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40. 
262 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-29. 
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en annan variant men då tappar vi ju också lite av vår uppgift, varför finns vi om vi inte sam-
lar det här området längre… liksom heltäckande?   

[…] användarna kommer åt det här fria materialet på ett annat sätt, de behöver ju inte gå 
till oss för att hämta det, utan de kan bara googla. Men sedan om de hittar fram till det, det är 
ju inte säkert, och därför tror vi i alla fall att det finns en vits med att man söker i vår katalog 
så kan man vara säker på att, ja men nu har jag tittat på vad som finns i det här ämnesområdet 
och jag har fångat det mesta.263 

 
Personalen beskriver vidare att om materialet ligger fritt ute, då kan man lägga en 
länk till det materialet. Ett problem med att lägga länkar är att om materialet flytt-
tas, eller de som äger materialet ”lägger sig på en annan sida och plockar bort det 
så det är ett väldigt jobb att hålla reda på det här”. Om KVHAAB ibland ändå 
frångår principen, och ibland katalogiserar fritt material försöker man att göra det 
på vad man kallar ”beständiga länkar”. Svårigheten är att man aldrig kan veta rik-
tigt säkert vilka det är som har det. Personalen menar att de inte har resurser att gå 
igenom länkarna och kontrollera om de fungerar. Även om det finns program som 
kan leta reda på ”döda länkar” så är det tidsödande att ”hitta och plocka bort län-
kar som inte fungerar.”264 Att få överblick över utbudet på nätet upplevs av perso-
nalen som ett stort problem och där man förut hade tydliga rutiner för förvärven 
har det numera skett stora förändringar:  

Vi gick igenom de och de förlagen, vi visste att det var de och de som gav ut böcker inom 
våra ämnen och vi hade byteskontakter då med institutioner ute i världen och i Sverige med 
som skickade, så fort de gav ut någonting inom våra ämnesområden, men nätet… vi har inte 
den riktigt, den kollen.265 

 
Man upplever att man tappar sin funktion lite i och med nätet: 

Tappar vi det som är speciellt med oss, att vi har samlat in litteraturen inom de här ämnena 
och man kan vända sig till oss för att vara ganska säker på att vi har det…Monografier, böck-
er och så, där känner jag att där använder man fortfarande tryckt material, böcker, inom våra 
områden… väldigt mycket och därför köper vi sånt som är tryckt, men med tidskrifter där, 
alltså artiklar och så, där vill man hellre ha på nätet, direkt i sin dator.266  

Personalen nämner också de stora tidskriftspaket som förlagen säljer med ämnes-
områden som sträcker sig från medicin till arkeologi, eller juridik och täcker alla 
ämnesområden. Om KVHAAB skulle köpa dessa paket innebär det att man skulle 
betala väldigt mycket pengar för mängder med material som varken de eller deras 
låntagare alls är intresserade av. ”Det elektroniska gör att vi förlorar vår identitet, 
för det här har ju universitetsbiblioteken så vi försöker att hitta de här paketen som 
är begränsade till våra ämnesområden och det finns inte så jättemånga som vi har 
råd att betala men vi har väl tre sådana betaldatabaser”.267 Personalen menar att de 
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naturligtvis ser de stora fördelarna med elektroniskt material men att det också har 
inneburit nya utmaningar. Ett av problemen med databaser för tidskrifter, och det 
som skiljer sig från tryckt förvärv, är att om man köper eller prenumererar på en 
databas under ett år och om man därefter inte har råd nästa år att prenumerera på 
den försvinner hela databasen. En följd av det blir att beståndet försvinner från 
biblioteket. Om man tidigare prenumererade på en för KVHAAB viktig arkeolo-
gisk tidskrift i tjugo år fanns de numren från de tjugo åren kvar även om man slu-
tade att prenumerera. Det blir ett tillfälligt bestånd då man inte längre äger materi-
alet, utan bara lånar det tillfälligt, eller gör det tillgängligt: 
 

Sedan kan man ju prenumerera på enstaka tidskrifter elektroniskt och om vi då prenumere-
rade från 2012 -2015 kommer de numren, som gavs ut då elektroniskt, kommer att vara till-
gängliga för oss för framtiden, så länge det här förlaget finns i varje fall, men när de inte 
finns…det är ju inte så att vi hämtar de här elektroniska filerna, tidskrifterna. Vi får inte dem 
fysiskt, så att vi lagrar dem i någon datorhall hos oss. De ligger hos förlaget och vi får tillgång 
till att titta i dem, och våra användare får det.268 

 
Ett annat stort skifte med de elektroniska resurserna är det arbete som har lett fram 
till att KVHAAB:s registrerade låntagare numera har tillgång till samtliga elektro-
niska tidskrifter som finns i KVHAAB:s databas för tidskrifter, Primo. Personalen 
beskriver ett problem som de har brottats med i flera år: 

Om man då är specialbibliotek och inte har det här studentnätverket som gör att du har till-
gång till alla elektroniska resurser som man har som student på en högskola… våra låntagare 
har ju inte tillgång till, och det är också ett stort problem för specialbiblioteken, och det är ett 
stort problem också för yrkesverksamma för så länge du studerar och är ansluten till en in-
stitution då har du tillgång till all litteratur, elektronisk litteratur som finns i världen, men så 
fort du börjar att jobba, gräva inom arkeologin till exempel, då har du inga kanaler, då mister 
du ju din inloggning till det här universitetet och du har inte tillgång… förut kunde man då gå 
och läsa i de tryckta tidskrifterna.269  

 
Hur skulle man då göra för att lösa dels den tekniska och dels den juridiska frå-
gan? Hur skulle man få till ett nätverk där man skulle kunna ansluta alla som har 
ett lånekort hos KVHAAB? En av frågorna man hade att brottas med var hur man 
skulle få förlagen att tillåta att man ger inte bara de anställda på RAÄ utan också 
de som är KVHAAB:s andra låntagare tillåtelse att titta på de elektroniska resur-
serna? Man frågade runt på bibliotek i Sverige, andra specialbibliotek och lik-
nande, men hittade inte någon som hade varit i samma situation och gjort det här. 
I det läget hade man två val. Antingen fick man acceptera det rådande läget att 
man inte kommer åt externa låntagarkategorier om man har elektroniska resurser, 
eller så fick man strunta i att ha elektroniska resurser och bara fokusera på det 
tryckta. Men då skulle man hamna ”på efterkälken och säga till låntagaren att nej 
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du, det går inte att få tag i.” KVHAAB bestämde sig då för att skriva till alla för-
lag som de har elektroniska tidskrifter hos och förklara sin situation: 

[…] och så bad vi… är det okej att vi ger låntagare som har en adress i Sverige, för det måste 
man ha, förlagen vill ju inte att vi öppnar för hela världen, för de vill ju ha in prenumerations-
avgifter, så vi måste ju hålla koll på vilka vi ger tillåtelse att gå in i tidskrifterna, så vi frågade 
då, tillåter ni att vi ger alla våra användare, som aktivt säger att de vill ha, tillgång till de 
elektroniska?270 

I stort sett alla förlag svarade ja och i och med detta kände sig personalen säkra på 
att de gjorde rätt juridiskt. Nästa steg blev då att lösa det tekniska vilket man 
gjorde med en Proxy-server. Om man vill läsa i KVHAAB:s elektroniska tidskrif-
ter får man logga in i deras Proxy-server via lånekortsnummer och personnum-
mer. Om man då har rätt nummer kommer man in i proxyn och då får man 
KVHAAB:s IP-nummer och det är IP-numren som gör att man kommer in hos 
förlagen. 271  Har man rätt IP-nummer då kommer man in och får titta på fulltexten, 
som förvaras hos förlagen och KVHAAB:s låntagare kan komma åt deras elektro-
niska tidskriftsprenumerationer. Något som har medfört att KVHAAB har nischat 
sig: 

Folkbiblioteken har oftast inte den sortens tidskrifter som vi har och därför har vi tyckt att det 
har varit värt att satsa på men det har krävt jättemycket arbete för att få till det här. […] dels 
att skriva till förlagen och dels att få till en IT-lösning… nu kanske man tänker att det är väl 
bara att sätta upp två servrar eller så men det är det inte, det har tagit flera år. Att vi har intres-
senter utanför RAÄ, utanför institutionen har varit lite svårt att förklara, men nu funkar det.272 

 
Nästa steg för KVHAAB är att gå ifrån IP-inloggning. För närvarande köper man 
tjänsten Open attends, men man planerar att gå över till en inloggning via ett an-
nat nätverk: Shibboleth. Anledningen till bytet av nätverk är att man tror att det 
kan vara ett enklare sätt att logga in på för låntagaren. Man tror också att det ska 
bli lättare att hitta till inloggningssidan. För närvarande kan man komma in i data-
baserna från olika håll och låntagaren kan då uppleva svårigheter med att hitta 
information om att man måste vara registrerad låntagare och inloggad för att 
kunna ta del av de elektroniska resurserna.273 Utvecklingen från det tryckta materi-
alet till det elektroniska har även inneburit något för katalogerna på KVHAAB. 
Personalen beskriver att man inte längre katalogiserar de elektroniska tidskrifterna 
på biblioteket. I stället finns det en länkserver, som också är en tjänst som levere-
rar den: 
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271 IP-nummer, IP-adress, identifikationsnummer som är unikt för varje dator som är ansluten till internet. 
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: IP-nummer [2017-04-29]. 
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Det fungerar som en gigantisk databas med nästan alla tidskrifter som finns i världen, som är 
katalogiserade, när de började ges ut, var förlaget ligger och ja, som katalogposter för 
elektroniska tidskrifter i den här länkservern. Så bockar vi då av, vi som köper den här tjäns-
ten av det här företaget, den tidskriften, den har vi och vi har den från 2002 till exempel, och 
så skickar de våra beståndsuppgifter och den posten via LIBRIS, från LIBRIS in i vår katalog 
Vitalis.274 

Katalogiseringen har i och med detta förändrats på KVHAAB. Man katalogiserar 
inte tidskrifter längre eller egentligen någonting som man har elektroniskt. Målet 
så småningom för KVHAAB är att man inte längre ska ha något tryckt bestånd av 
tidskrifter utan att man ska gå över helt till elektroniska. All tidskriftskatalogise-
ring kommer då att ske hos länkserverleverantören. Problem med detta som per-
sonalen ser är: 

Att de poster som de hämtar från länkserverleverantören är väldigt rudimentära, det finns inte 
ämnesord på det sättet, inte svenska ämnesord som vi ju använder väldigt mycket, det finns 
inte på de posterna utan det är liksom titel, förlag och utgivningsperiod och så men skulle vi 
hålla på, alltså vi skulle ju kunna förädla de här posterna och lägga på våra men sedan blir det 
uppdateringar och så och då måste vi hela tiden… vi har inte resurser för det utan vi får ta det 
som det är och så ha det på den enkla nivån och då får man istället gå på att låntagarna vet 
vad det är för tidskrift de söker och/eller titta i tidskriftslistor.275  

Personalen konstaterar att det kommer att bli sämre katalogisering och att materi-
alet då ”går förlorat på ett annat sätt och det är ju inte klassificerat heller i någon 
av de här tidskrifterna så det är ett minus.” Man menar att det finns mycket som är 
positivt avseende tillgängligheten med det elektroniska men att sökbarheten i ar-
tiklar, att hitta fram till materialet inte alltid kommer att vara lika lätt som det var 
förr i tiden: 

Om man söker i en jättebas med miljontals artiklar, i alla tidskrifter vi har elektroniskt… de 
skulle ju vi aldrig ha tid att katalogisera, så på det sättet gör det här elektroniska att du får en 
mycket större mängd, alltså du hittar kanske fram om du vet vad det är som du ska ha, till ar-
tiklar på ett helt annat sätt än vad vi klarade av när vi indexerade tryckta.  

Samtidigt får man en massa mängd, det är mycket mer svårnavigerat. Det är inte med äm-
nesord, så det är plus och minus och i det här verktyget får du också tillgång till alla artiklar, 
du kan söka i dem som finns i det här, och det är ännu fler många miljoner, du kanske inte får 
tillgång till fulltexten men du får en referens till att den här artikeln existerar och så kan du gå 
vidare och hitta den någon annanstans, kanske i fulltext…276 

Här kan man se en tydlig förändring inom kunskapsorganisationen på KVHAAB i 
och med att man har gått från en djupindexering av tidskrifter till att inte längre 
katalogisera elektroniska tidskrifter överhuvudtaget. Något som i sin tur påverkar 
synligheten och tillgängligheten av materialet. Mängden ökar men sökbarheten 
blir lägre.  
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Digitaliseringsprojekt på KVHAAB 
Assarsson Rizzi skriver att ett antal bibliotek i kartläggningen uttrycker en fru-
stration över brist på resurser för digitalisering. Hon beskriver hur de har material 
som är skört och behöver digitaliseras för att inte gå förlorat. Problematiken med 
dyr utrustning lyfts fram av flera av biblioteken och Assarsson Rizzi ser behovet 
av en nationell planering av digitaliseringsinsatserna och menar att specialbiblio-
tekens delaktighet i det fortsatta digitaliseringsarbetet är central. Både avseende 
urvalet av digitaliseringsobjekt och med att tillhandahålla material.277 KVHAAB 
har dock haft en annan utveckling och kan snarare ses som föregångare avseende 
arbetet med att digitalisera material. Även om personalen själva menar att de var 
”lite sena på webben” så blev man snart något av pionjärer inom området. 1997 
hade man ett projekt som hette Projekt Myndighetsbibliotek och då fick man sin 
första hemsida eller webbplats. ”Superenkel till att börja med men utåt så var det 
väldigt mycket vår service och vad man kunde hitta i våra kataloger.” Inåt hade 
man ett väldigt stort länkbibliotek som var ämnesindelat och det var också fokuse-
rat på KVHAAB:s ämnesområden och nyheter.278  

I början på 2000-talet, gjorde man en förstudie till hur ett undervisningspro-
gram i nordisk arkeologi kunde utformas, baserat på kontakter med arkeologins 
institutioner. Det här akademiska ämnet blev sedermera basis för en ämnesguide 
som fick namnet NordArk, där man utformade dels ett länkbibliotek efter perioder 
och skuret på olika ledder, i syfte att förmedla ämnet. Informanten beskriver ut-
vecklingen: 

Det här tillhörde den här portalgenerationen, biblioteken har gått igenom olika stadier och den 
här levde till 2010, och då hade den varit väldigt sömnig de här sista åren. Men också då när 
vi hade skapat sidorna, då hade vi tänkt på hur en sökmotor funkar, så att vi visste att det här 
var viktigt, titeln var viktig och den gömda titeln på sidan, den som finns i html-koden. Så att 
det materialet syndes jättebra när man googlade också. Det är ju metadata som ligger bakom 
så att vi försökte tänka på det också och så försökte vi att följa upp då hur det visades i sök-
motorer och så.279 

Informanten beskriver vidare hur man hade en virtuell referensgrupp från första 
dagen när man hade lagt upp webbplatsen. Strukturen och bilderna var noga ut-
tänkt i förväg och den virtuella referensgruppen som man hade e-postkontakt med, 
fick ”tycka till om det och då förändrade jag och försökte göra det så att de tyckte 
att det var logiskt och funkade som det skulle.”280 Webben hade vid den tidpunk-
ten förändrats och man var väldigt måna om att materialet skulle vara åtkomligt 
och synligt. Det fanns även en idé om att man från personalens sida ville visa or-
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ganisationen hur ämnet fungerade. Inriktningen var från början väldigt forsknings-
inriktad och inriktad på besökande forskare och studenter. Projekt myndighetsbib-
liotek kan ses som det första steget mot ett nytt sätt att visa vägen in i framtiden: 

Det var början till det här nya, när man helt enkelt försöker skräddarsy och lotsa. Det var väl-
digt mycket att vara någon sorts lots, eller vägvisare in i den här digitala informationen och då 
var webben väldigt naturlig att använda.281 

Digitaliseringsprojekten kan sägas börja i och med digitaliseringen av Fornvän-
nen. Vitterhetsakademien bidrog med pengar. Personalen beskriver hur ett av pro-
blemen med digitaliseringen var ”om man kunde kalla det för en tidskrift längre 
om det låg lösa artiklar i VITALIS.” För att lösa detta skapade man en webbplats 
och emulerade den så att den såg ut som en helt självständig webbplats även om 
den låg på RAÄ. KVHAAB var på många sätt en föregångare inom området i och 
med att man även fick sökmotorn att se ut som en del av Fornvännen och att tid-
skriften sedan också var möjlig att googla:  

Alla artiklar var sökbara i fulltext vilket var en nyhet då och i PDF-format. I och med att det 
var artiklar blev inte PDF:erna för stora och man lade innehållsförteckningar med länkar till 
de aktuella artiklarna.282  

I och med att webbplatsen skulle byggas om, och eftersom sökmotorn var integre-
rad i webbplatsen, behövde man hitta en annan lösning och informanten berättar 
hur de 2013 fick Samla, och att man då, med hjälp av en It-tekniker, flyttade över 
Fornvännen till Samla. En förändring i och med detta är att identiteten för tid-
skriften inte blev så stark längre. I den digitaliserade Fornvännen är varje artikel 
försedd med en framsida, ett projekt som gjordes 2013. Man skapade ett försätts-
blad i och med att artiklarna nu är sökbara utifrån och inte har den här identitet-
eten. Med ett försättsblad ”visar man att den här artikeln kommer från den här 
tidskriften och ingår i den här databasen.” Personalen menar att även om det finns 
en startsida så är det inte samma enhet längre. Om man ska byta till ett fulltextar-
kiv som DIVA, kan det innebära att artiklarna blir ännu mer lösa, då det inte finns 
någon startsida på samma sätt. Ett sätt att lösa det skulle kunna vara att skapa en 
separat webbplats och länka till artiklarna. En fråga blir då, enligt personalen, om 
det viktiga är att tidskriften har ett sammanhang eller om det är texterna i sig 
själva som är betydelsebärande? Personalen berättar vidare om ”hur teknikens 
förutsättningar har gjort att det är olika system vid KVHAAB.” Man tror att det så 
småningom kommer att bli ett söksystem, eller ett sätt att söka.  Det kommer då, 
enligt personalen, att bli ännu viktigare för institutionerna, med tanke på Google, 
att kvalitetsstämpla dokumenten som användarna fångar upp på nätet, dvs att man 
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ser att det här dokumentet står KVHAAB för. ”Att det finns kvalitetsstämplar, att 
det här är det någon som har tittat på och som ger vissa garantier för.” Personalen 
betonar vikten av att visa vilken kontext den här texten finns i. Man tar som ett 
exempel PDF-filer som bygger på att det är faksimil. Att man har en visuell iden-
titet. Men när man tänker sig utvecklingen framåt tror man inte att det kommer att 
fortsätta att vara PDF-filer och att texterna då kommer att bli ännu mer identitets-
lösa. Man ser att det blir ännu viktigare med kvalitetsstämplat material, som visar 
var ett material är publicerat, med garanterat innehåll och att de överensstämmer 
med originalet.283  

 Digitaliseringen av Fornvännen följdes av nästa projekt: Sveriges runinskrif-
ter. Speciellt för den var volymen: "Vi hade ju pyttesmå artiklar, men här har du 
volymer på tusen sidor. Det är en rätt stor PDF, så det gick ju inte, där har vi inte 
någon maximal lösning”. I väntan på ett nytt verktyg har man gjort förberedelser 
med singel PDF-filer. Man genomförde digitaliseringen med standarder, och även 
om man visste att man inte skulle kunna visa det optimalt i dagsläget, gjorde man 
digitaliseringen på ett sådant sätt att det går att utveckla sedan.  

Ett annat digitaliseringsprojekt är Sveriges kyrkor, om drygt 200 volymer som 
påbörjades 2012 och fick slutföras i olika steg. Projektet blev väldigt långdraget 
pga. osäkerhet om publiceringsrätten till bilderna men kunde slutföras 2016 och 
ligger i Samla idag. Projektet finansierades av Vitterhetsakademien. Andra exem-
pel på digitaliseringsprojekt är att man har hjälpt Svenska Fornminnesföreningen 
att publicera Svensk Fornminnesförenings tidskrift som är en föregångare till 
Fornvännen. Den finns också i Samla idag då som man ser som ett fulltextarkiv. 

KVHAAB driver också, sedan 2007, ett omvärldsbevakningsverktyg (Aware-
ness) som riktar sig till myndigheten. I verktyget finns det en särskild funktion för 
att antingen skapa länkar eller att skapa sökfrågor. Informationen levereras i form 
av ett nyhetsflöde vilket man kan få som nyhetsbrev skickat till sin epost, eller 
titta i verktyget, vilket man föredrar. Det nuvarande verktyget (Awareness) gör 
det möjligt att integrera intranätet och är ett erbjudande inåt organisationen där 
biblioteket bevakar aktuella frågor. Man har slutat med ”någon sorts allmän be-
vakning av bibliotekets område och idag kan det vara byggnader, klimatföränd-
ringar och annat smalare som tjänstemännen behöver ha kontroll på.” Awareness 
säljs av företaget Nobicon och är integrerat hos organisationen (RAÄ) men det är 
ett helt externt verktyg. Fördelen med det är enligt personalen att det inte tynger 
deras IT-enhet vilket gör det mer lättrörligt. Efter en utvärdering som man gjorde 
förra året har man förändrat inriktningen mot de här specialbevakningarna. Det 
visade sig i utvärderingen att de breda ämnesingångarna var det inte så många 
som tittade på. ”Man använder andra kanaler, alla är ju ute på nätet på ett annat 
sätt idag så det har ju också ändrat sig. Så vi har hela tiden anpassat oss och riggat 
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om så att man får det som man tycker är relevant.”284 Ett annat projekt var digitali-
seringen av Rosenhaneplanscherna. Ursprungligen var det ett projekt av 
KVHAAB:s anställda fotografer som fotograferade planscherna väldigt högupp-
löst. En del av dessa planscher finns i Vitalis.  

Personalen sammanfattar utvecklingen på biblioteket med att den har gått från 
kataloger till länkbibliotek, digitalisering, webbplatser, webbsidor och därefter 
fulltextarkiv.285  

Samarbete mellan biblioteken 
Personalen berättar att man är mån om att samarbeta med andra bibliotek och 
nämner bl.a. Forum för specialbibliotekschefer som ett exempel på samarbete 
mellan de olika specialbiblioteken. Man har och har haft samarbete med KB, del-
tar aktivt i bibliotekarienätverken. Personalen lyfter fram digitaliseringen av 
Fornvännen som man menar: ”Gav ringar på vattnet. Vi har ju hjälpt alla som har 
frågat oss. Vi har tidskriften si och så, hur gör vi, och skickat rapporter och så.”286  
Man beskriver vidare hur KVHAAB försöker att hjälpa till genom de här organi-
sationerna och också genom att vara öppna när det dyker upp frågor. Vad gäller 
projektet med omvärldsbevakning har man tagit emot ganska många grupper för 
att visa hur man gör. En del bibliotek har varit tveksamma om det är en arbets-
uppgift för bibliotek eller om det i stället bör ligga på kommunikationsavdelning-
arna. På RAÄ är det KVHAAB som har uppdraget att förvalta det här verktyget 
och hjälpa tjänstemännen men kommunikationsenheten har press- och mediebe-
vakning och liknande.287 Assarsson Rizzi ser det som naturligt att samarbete bör 
uppmuntras eftersom det ofta är personalkostnaderna som är den tyngsta utgiften. 
Ett förslag på samarbete skulle kunna vara katalogisering som är en arbetsuppgift 
som sköts mest effektivt av en van katalogisatör, och som kan vara svår för en 
ensambibliotekarie att hinna med. Här ser Assarsson Rizzi en möjlighet för ”flera 
bibliotek i samma geografiska region att dela på kostnaden för en katalogiserande 
bibliotekarie som fördelar sin tid enligt uppgjort schema.”288 Personalen på 
KVHAAB menar att biblioteken som institution alltid har varit väldigt tidiga med 
att samarbeta. Man har samarbetat med katalogregler, klassifikationsregler, Libris 
etc.289  
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Framtiden på biblioteken 
Personalen på KVHAAB tror att utvecklingen går mer och mer mot att IT-
tekniker kommer att sköta systemen och att några av bibliotekariernas uppgifter 
kommer att övertas av IT-tekniker. Man menar att stora bibliotek satsar väldigt 
mycket på publicering, avhandlingar och artiklar och att det ”är en stor grej på 
universiteten” Man tror också att det kommer att leda till att man satsar mindre på 
katalogisering och man i stället kommer att köpa färdiga förvärvsposter, men man 
ser också medföljande problem. ”För att konstruera en post behöver man ju ha 
ämneskunskaper och ämnesordskunskaper. Det kommer att leda till sämre poster 
och därmed sämre tillgänglighet.290 Personalen ser en möjlig förflyttning av tradit-
ionella arbetsuppgifter på biblioteken, som skötsel av systemen och katalogise-
ring, till andra aktörer.  En möjlig framtida utveckling, som man ser, är att regi-
streringen av metadata kommer att ligga hos nätbokhandlarna: 

De behöver metadata, det är de som kommer att satsa på katalogisering. Visserligen är det 
väldigt bra att biblioteken katalogiserar för det är gratis, de bara plockar hem posterna, men 
biblioteken börjar tycka att det är för dyrt att ha katalogisatörer. Du kan inte sälja böcker på 
nätet om du inte har metadata, sedan är det kanske inte riktigt samma metadata som biblio-
teken tycker är viktiga men de måste ha någon slags ämnessökning, de måste ha författare 
och gärna kunna skilja författare åt, en auktorisering av personnamn till ex. är jätteviktigt, si-
dantal och så… någon måste mata in det och jag tror att biblioteken inte kommer inte att ha 
råd och då måste förlagen göra det själva, det är väl där man kommer att sitta som katalogisa-
tör, en helt annan arbetsmarknad kommer att uppstå.291  

Assarsson Rizzi skriver i sin studie (2010) att specialbibliotekens samlingar och 
det kunnande om samlingarna som personalen besitter är ”oerhört värdefulla re-
surser för forskningen och för den specialintresserade allmänheten.” Hon skriver 
vidare att specialbiblioteken också gör en mycket mer detaljerad katalogisering 
och indexering av det svenska materialet än nationalbiblioteket och universitets-
biblioteken, med resultatet att efterfrågat material går att hitta och komma åt. I 
övrigt betonar Assarsson Rizzi att ”varje specialbibliotek utgör en resurs som ofta 
är känd för den allra mest intresserade användaren, men som behöver en ökad 
synlighet för att kunna utnyttjas av flera.”292 En mycket viktig och aktuell fråga i 
kunskapsorganisationen på KVHAAB är de fria resurserna som de inte katalogise-
rar: 

Vi har fullt sjå med att hinna med att katalogisera det som vi köper, hur ska vi hinna med de fria e-
resurserna? Det är en utmaning framöver som vi precis har börjat att rodda i. Hur hanterar vi det 
fria open accesmaterialet? Det är jättespännande men när vi knappt hinner med det lö-
pande…katalogisering är väldigt tidskrävande. Att se till den är beständig och att den inte bryts 
efter ett tag och sådana saker.293  
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Personalen ser att ett möjligt framtida scenario är ”att forskarna själva får ta hand 
om det, navigera i det fria. Personalbristen kommer att bli problemet.” Man ställer 
ett antal frågor: ”Är det vår roll? Hur ska vi navigera? Behöver vi andra verktyg? 
Hinner vi?” Även om man tror att någon form av kataloger alltid kommer att fin-
nas är det en ännu olöst fråga hur de ska se ut. Man ser en möjlig utveckling av en 
nationell samkatalog även om vägen dit kan bli lång. ”Vi är ju väldigt beroende av 
Libris, det är alla forskningsbibliotek i Sverige, nu mer och mer folkbiblioteken 
också, så det kommer kanske att bli en nationell katalog, det tror jag och det vore 
bra, men vi anpassar oss.”294 Ett hinder på vägen för utvecklingen av en nationell 
samkatalog, som personalen ser, är svårigheten att katalogisera i Libris. Man me-
nar att det är svårare än många tror och att det kräver utbildning. Utan tillräcklig 
utbildning kommer det att bli sämre poster. ”Det blir dubbletter, det blir felaktig-
heter när folk inte vet hur man gör.” Personalen lyfter fram att även om all perso-
nal på KVHAAB använder katalogen är det bara fem personer som kan katalogi-
sera. 

Thomas Hedman skriver att svårigheterna med metadata ligger både i under-
hållet och svårigheterna i att förutse vad som kommer att bli bra. Hedman menar 
”att man får räkna med att de sätt på vilka söktjänster som utnyttjar metadata 
kommer att förändras” och att ”om ett dokument ligger tillräckligt länge på web-
ben måste metadata underhållas.”295 Eftersom man har olika komponenter att labo-
rera med, ”ord som man söker på via en söktjänst, uppgifter som ges i en katalog-
post och uppgifter som ges på själva sidan”, måste man räkna med att man får 
ändra om det inte blir bra. Om man har registrerat kontrollerade ämnesord, dvs. 
enligt något klassifikationssystem, bör man återkommande kontrollera att dessa 
fortfarande gäller. Innebörden av orden förändras nämligen när nya företeelser 
uppstår. Hedman nämner som exempel hur uppkomsten av vetenskapen ”psyko-
logi” påverkade vad man avser med ”filosofi”, hur ”datorspel” ändrade karaktär 
för kategorin ”spel”. Ett annat exempel som Hedman nämner är datatermer som 
först ofta anges på engelska; ”webbsite”, ”joystick”, ”backup”, med deras för-
svenskade eller översatta motsvarigheter ”webbplats, styrspak”, ”säkerhetsko-
pia”.296 Hedman menar att för att kunna göra det bra krävs att man har en känsla 
för metadata och eftersom registrering av uppgifter och sökning går hand i hand, 
krävs det en känsla för vad folk kan tänkas söka på. Man behöver ha en känsla för 
vad som är meningsfull information i en katalogpost och en känsla för vad situat-
ionen kräver. ”Att kunna registrera metadata är också att förstå vad som inte be-
höver redogöras för.”297 Hedman betonar ämnesordens betydelse i sammanhanget: 
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En känsla för metadata inkluderar inte minst ämnesorden. […] Problemet är att avgöra om 
något hör till kategorin eller inte, […] Orden som vi använder är ofta vaga, och det innebär att 
det finns ett gränsområde där det är oklart om något ska föras till kategorin eller inte. […] 
Ämnesord kan vara sämre eller bättre. Valet av ämnesord måste basera sig på en känsla för 
vad som blir bra. Bra blir det om man lyckas förutsäga vilka som är de troliga sökorden för 
användaren att nå fram till det egna dokumentet.298  

Assarsson Rizzi ser hur flera av biblioteken i kartläggningen uttrycker en stor fru-
stration över bristen på tillgänglighet till deras samlingar. Det finns stora delar av 
samlingarna som inte är tillfredsställande katalogiserade och som inte är registre-
rade i Libris.299 Denna frustration återspeglas även bland personalen på KVHAAB.  
Personalen beskriver hur en svårighet med att föra över allt material till Libris och 
bara ha en katalog, är att mycket av KVHAAB:s material finns i Vitalis men inte i 
Libris. Det är ca 30 000 artikelposter, som inte finns i Libris men som finns i Vita-
lis. För att kunna överföra materialet måste man katalogisera allt det som inte 
finns i Libris och det hinner man inte. Ytterligare en försvårande omständighet är 
att det finns nytt material som man inte lägger in i Vitalis men som finns i Libris. 
Man nämner e-plikten som en avgörande händelse under de senaste åren: 

För allting levereras som vi har i Samla, våra egna publikationer hamnar i Libris men inte i 
Vitalis om vi inte importerar dem och det hinner vi inte. Just nu finns saker i Libris som vi 
inte har i Vitalis men det är inte så mycket, däremot finns det jättemycket i Vitalis som inte 
finns i Libris. Sedan finns det en otrolig mängd saker som inte finns varken i Libris eller Vita-
lis som bara finns i vår lappkatalog. Och den lappkatalogen finns på nätet. Katalog 74 finns i 
fysisk form i källaren. Alla lappar är scannade. Det som finns där kan finnas i Vitalis, kan 
finnas i Libris men det kanske bara finns i lappkatalogen. Det finns inget ställe där allt finns 
och det är ett problem. Men det är 116 000 kataloglappar och om man skulle katalogisera alla 
skulle det ta tjugofem manår så vi hinner inte det. Så det är inte så lätt att få ihop alltihopa. 
Framtiden får utvisa…300  

Assarsson Rizzi ser att en möjlig lösning är att KB hjälper till att lyfta upp frågan 
nationellt och ta initiativ till program som ger resurser för registrering i Libris.301 

Sammanfattning och delanalys 
KVHAAB:s kunskapsorganisatoriska verktyg kan sägas vittna om att de ordnande 
och indexerande verktygen har vuxit fram historiskt och pragmatiskt. Man har 
prövat sig fram och varit något av pionjärer genom att tidigt delta i olika digitali-
seringsprojekt och man har varit snabba med att följa med sin tid och man betonar 
vikten av att kunna samarbeta med andra bibliotek. Samtidigt speglas referenser 
och fokus från olika tider i historiebeskrivningen av de olika materialens ord-
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nande.302 I myndighetens uppdrag betonas vikten av att organisera det fysiska 
källmaterialet parallellt med det digitala källmaterialet. Vikten av kunniga katalo-
gisatörer framhävs i syfte att göra materialet sökbart och därmed uppnå en ökad 
synlighet och tillgänglighet. Samlingarna är indexerade och tillgängliga via olika 
typer av kataloger men ingen katalog innehåller allt material och man ser en stor 
framtida utmaning i att samla allt material i en katalog och därmed öka synlighet-
en.  

Under åren har flera projekt genomförts på KVHAAB för att förbättra indexe-
ringen och öka tillgängligheten till materialet. Bland annat utvecklingen av det 
lokala datasystemet Vitalis, digitaliseringen av Fornvännen, Sveriges runinskrifter 
och Sveriges kyrkor. Man driver även ett omvärldsbevakningsverktyg (Aware-
ness) som riktar sig till myndigheten (RAÄ). Utvecklingen av dessa projekt kan 
sägas beskriva en rörelse från det analoga mot det elektroniska materialet. Denna 
utveckling har inte har varit helt problemfri men kan ändå ses som ett exempel på 
den progressiva verksamhet som har bedrivits och bedrivs inom KVHAAB.  

Ett generellt drag inom KVHAAB:s kunskapsorganiserande hantering är att 
man genom åren utarbetat unika system för registrering och hantering av inkom-
mande skrifter. Ett exempel är indexeringen av tidskrifter där man tidigt anpas-
sade kunskapsorganisationen efter de egna behoven och indexerade tidskrifter i 
Vitalis då det vid den tidpunkten inte var möjligt att göra detta i Libris. Ett annat 
exempel är ämnesorden som i vissa fall har anpassats efter bibliotekets behov. 
Ytterligare en anpassning av kunskapsorganisationen som har skett på KVHAAB 
utifrån domänens specifika behov är att man har valt att använda SAB framför 
DDK. Detta beslut ser man som en nödvändighet utifrån deras specifika ämnes-
områden men som man dock tror kommer att ändras i framtiden då SAB inte 
längre underhålls. En framtida övergång till DDK, och därmed även en anpass-
ning till nationella och internationella verktyg och standarder, skulle kunna inne-
bära att de kompetenser, lösningar och kunskapsorganiserade verktyg som byggts 
upp inom KVHAAB av olika slag riskerar att gå förlorade. Något som i förläng-
ningen kan medföra att tillgängliggörandet och därmed synligheten av samlingar-
na som en del av vårt gemensamma kulturarv riskerar att försämras. 
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6. Slutdiskussion 

Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademiens Bibliotek (KVHAAB) ingår 
i myndigheten Riksantikvarieämbetet och är ett offentligt, humanistiskt veten-
skapligt specialbibliotek och ett museibibliotek genom ett avtal med Historiska 
museet. Genom sin stora och till viss del unika samling är KVHAAB en betydel-
sefull kulturarvsinstitution. Vad som framför allt kännetecknar situationen på 
KVHAAB är att användarna inte själva kan botanisera bland volymerna utan allt 
material hämtas upp från magasinen av den personal som arbetar med och har 
kännedom om ingångarna till samlingarna. Det faktum att nittio procent av sam-
lingarna förvaras under jord ställer höga krav på sökbarhet och tillgänglighet. Ge-
nombrottet för digitalisering och elektroniska resurser har bidragit till att öka syn-
ligheten och därmed tillgängligheten av materialet på KVHAAB. Långt ifrån alla 
är dock medvetna om de stora kulturhistoriska samlingar som döljer sig i magasi-
nen under jord.  

Syftet med denna uppsats har varit att utifrån Birger Hjørlands socio-
epistemologiska teori utföra en kontextuell analys och därigenom skapa en sam-
manhängande bild över KVHAAB:s verksamhet, samling och kunskapsorganisat-
ion ur ett historiskt perspektiv. Jag har sökt svar på frågorna hur kunskapsorgani-
sationen utvecklades vid KVHAAB och vad det var som styrde utvecklingen av 
verksamheten och kunskapsorganisationen. Jag var även intresserad av hur sam-
lingarna tillgängliggörs för användaren och hur de uttalade mål för verksamheten 
som finns i myndighetens uppdrag uppfylls. Ytterligare en frågeställning var hur 
kunskapsorganiserande verktyg och indexeringsförfaranden kan anpassas till de 
specifika behov som föreligger inom den för studien aktuella domänen, dvs. 
KVHAAB:s samlingar. En del av uppsatsen har även bestått av att klargöra och 
lyfta fram problem som är förknippade med kunskapsorganisationen på 
KVHAAB. I följande del av uppsatsen sammanfattas resultaten av analysen uti-
från det ontologiska, epistemologiska och socialorganisatoriska perspektivet. 

Institutionell praktik 
Historieskrivningen av KVHAAB cirkulerar kring utvecklingen från en liten sam-
ling böcker, handskrifter och föremål till ett av de största specialbiblioteken inom 
sitt ämnesområde i Europa. Förvärven har till största delen bestått av bytesverk-
samhet. Man utvecklade tidigt bytesförbindelser både inom och utom Europa. 
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Namnfrågan har varit infekterad genom tiderna och är även idag föremål för dis-
kussion. Platsbristen har tvingat fram ett flertal lokalbyten och återkommande 
flyttar med tillhörande ner- och uppackning av materialet har präglat verksamhet-
en och dess kunskapsorganisation.  

Framväxten av KVHAAB som biblioteksinstitution kan sägas följa de föränd-
ringar som skedde generellt för de europeiska biblioteken. Bibliotekets funktion 
var till en början mer representativ än av informationsförmedlande karaktär. I takt 
med att Vitterhetsakademiens funktion ändrades förändrades också bibliotekets 
karaktär och man ställdes inför nya informativa och intellektuella uppgifter. 
Biblioteket fick en mer framträdande funktion som informationsförmedlande in-
stitution. Förändringar i den institutionella, diskursiva och den materiella prakti-
ken skapade förändrade förhållningssätt till den verksamhet och det material som 
hanterades inom KVHAAB. Skälen till vad som samlas, liksom varför det samlats 
har varierat genom historien.   

Det historiska sambandet med Vitterhetsakademien är starkt och det har präg-
lat verksamheten på många sätt. En del är det starka ekonomiska stödet. Akade-
mien betalar för två heltidstjänster vilket betyder mycket för personaltätheten och 
därmed verksamhetens fortlevnad och utveckling. Akademien är, främst genom 
ett antal donationer genom åren, en mycket stabil ekonomisk organisation som ger 
tyngd åt biblioteksverksamheten. Även det historiska arvet känns, enligt infor-
manterna, betydelsefullt och viktigt för verksamheten att föra vidare till kom-
mande generationer. Den historiska diskursen har dock fört med sig en svårighet 
att skaka av sig den ”mossiga” stämpeln och bilden av ett antal ”gubbar i frack” 
som bedriver en ”vitter verksamhet i ett mörkt och murrigt rum.”303 Varaktigheten 
över tid är det som ger organisationen dess specifika distinkta karaktär men 
samma historiska varaktighet är också det som riskerar att ”tynga” varumärket 
och eventuellt skrämma bort besökare med dess aura av vitterhet och exklusivitet. 

Det faktum att KVHAAB:s verksamhet kan sägas utgöra en mötesplats mel-
lan olika institutionella praktiker är en aspekt som bör beaktas i analysen av den 
institutionella verksamheten. En reflektion som jag har gjort i mina studier av 
KVHAAB är något som jag uppfattar som en institutionell ”dragkamp” mellan 
KVHAA och RAÄ om KVHAAB. Något som kan medföra att biblioteket riskerar 
att hamna i mitten och därmed få en försvagad egen identitet, vilket även Törn-
gren pekar på.304 KVHAAB är det största specialbiblioteket inom sitt område i 
Europa och når både nationella och internationella forskare vilket motiverar en 
stark och självständig ställning. En annan reflektion som jag gjorde i samband 
med mina besök på KVHAAB är svårigheten att hitta till biblioteket då dess 
skyltning är nästintill obefintlig. Jag noterade även att dess ingång kändes väldigt 

                                                
303 Intervju med personal på KVHAAB, 2017-03-28. 
304 Kungl.Vitterhets historie och antikvitetsakademiens årsbok (2003), s. 158–160. 
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diskret och anonym i motsats till den magnifika ingången till RAÄ som ligger 
mittemot. Ett kulturarv som KVHAAB:s bestånd och samlingar, (ca 450,000 tit-
lar, sju hyllkilometer böcker och tidskriftshäften, 900 löpande tidskrifter varav ca 
20 procent är elektroniska) måste synliggöras i ett demokratiskt samhälle. Ett möj-
ligt scenario är annars att biblioteket, och därmed även det kulturarv som det för-
valtar, förblir okänt för den breda allmänheten och därmed inte kan anses bidra till 
ett jämlikt och demokratiskt samhälle. I enlighet med RAÄ:s mål att bevara, ut-
veckla och bruka kulturarvet, finns det ett fortsatt framtida behov för KVHAAB 
att synliggöra samlingarna både i digital form men även en satsning på att utöka 
läsesalsanvändandet, de fysiska utlånen och den utåtriktade verksamheten. 

Materiell praktik 
Analysen av samlingens materiella aspekter visar hur framväxten av samlingarna 
har påverkat och styrt hur KVHAAB har organiserat, lyft fram och presenterat 
materialet. Materialet beskrivs och definieras på många olika sätt, exempelvis 
utifrån ämne och funktion. KVHAAB:s bestånd består av ett antal donationer och 
tryck som erhållits i utbyte mot Akademiens egna publikationer och av böcker 
eller tidskrifter som inköpts efter en viss förvärvsprofil. Huvudkategorierna i sam-
lingarna utgörs av numismatik, arkeologi, medeltida konsthistoria och topografi. 
En historisk diskurs gör sig synlig och man kan se hur samlingarna har växt fram 
och synliggjorts i takt med samhälleliga förändringar som exempelvis ett ökat 
internationellt intresse för arkeologin som ett eget vetenskapligt ämne under mit-
ten av 1800-talet. En ökad efterfrågan av det arkeologiska materialet styrde ut-
vecklingen av inrättandet av ämnesuppställningar i hyllor och ett fördjupat behov 
av katalogisering. Ämnesorden följde inte alltid någon särskild tesaurus, utan har 
anpassats efter bibliotekets behov. 

 Materialets beskaffenhet och den rådande diskursen har påverkat hanteringen 
av materialet. Samlingarna har utökats genom enskilda stora donationer som har 
lett till platsbrist och flyttar till nya lokaler. Man kan se hur detta har lett till ett 
framtvingat behov av att systematisera och förteckna föremål, manuskript och 
handlingar. Bachmans beskrivning av KVHAAB:s framväxt som en biblioteksin-
stitution visar på den avgörande roll som ansvariga personer har spelat i samman-
hanget. Enskilda eldsjälar, som vurmade för olika ämnesområden har bidragit till 
att olika delar av samlingarna har utökats. Enskilda anställda har även legat 
bakom de återkommande inventeringarna och förteckningarna av samlingarna 
som gjorts under åren, ofta i samband med ner- och uppackning i lådor. I samband 
med utställningar av samlingarna har nya genomgångar av samlingarna gjorts och 
nya register har tillkommit. Materialet innehåller såväl graverade och handritade 
kartor, kopparstick m.m. som originalakvareller och dess efterfrågan kan till viss 
del sägas ha styrt hur de olika materialen har förvarats och tillgängliggjorts. Man 
har prövat sig fram med olika sätt att katalogisera samlingarna och nya uppställ-
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ningar och förteckningar har utvecklats i samband med de olika institutionella 
behov som förelåg inom den biblioteksinstitutionella praktik som KVHAAB ut-
gör.  

KVHAAB:s verksamhet kan sägas kännetecknas av att den präglas av ett dis-
kursivt förhållningssätt som är museiorienterat, biblioteksorienterat och myndig-
hetsorienterat. Historieskrivningen har visat på det starka historiska sambandet 
med Vitterhetsakademien och det Historiska museet. Inte minst i samband med 
hanteringen av det rara materialet kan hanteringen liknas vid en museimässig ka-
raktär där personalen förutom traditionell bibliotekariekompetens behöver kun-
skaper om hantering av äldre och unika material. Samlingarna delas med arkivin-
stitutionen och vissa delar av materialet är arkivklassat vilket påverkar hantering-
en. Materialet från KVHAA uppgår till femtio procent av KVHAAB:s förvärv och 
bidrar till bibliotekets exklusivitet då mycket av materialet är unikt.  Idag präglas 
KVHAAB:s arbete kanske ändå mer av att man är ett myndighetsbibliotek som en 
institution inom moderorganisationen RAÄ och något mindre av den museiorien-
terade verksamheten även om man fortfarande är ett museibibliotek genom ett 
avtal med Historiska museet. 

Inom KVHAAB återfinner man alla de rutiner som kan ses som typiska för en 
biblioteksinstitution, dvs. att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla. Man ser 
en utveckling av såväl nya som traditionella uppgifter inom biblioteksinstitution-
en. Utifrån en medvetenhet om det beskrivande uppdragets komplexitet, har flera 
initiativ tagits för att utveckla rutiner och standarder för katalogisering och index-
ering av materialet. Projekt som att göra KVHAAB:s e-tidskrifter tillgängliga för 
registrerade låntagare oavsett belägenhet, initierades bland annat med syfte att 
synliggöra och tillgängliggöra samlingarna.  

Kunskapsorganiserande verktyg 
I Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 framgår att målet för bibliotek och 
arkiv är att se till att Riksantikvarieämbetet, myndighetens samverkansparter och 
målgrupper har tillgång till efterfrågad och kvalitetssäkrad information. Riksan-
tikvarieämbetet skriver att för ”att bevara, utveckla och bruka kulturarvet krävs att 
alla aktörer har tillgång till tillförlitlig information. […] För att göra kulturarvsin-
formationen tillgänglig och användbar erbjuder Riksantikvarieämbetet digitala 
och fysiska mötesplatser och tjänster.”305 De digitala samlingarna och åtkomsten 
av fria resurser är en ökande del av samlingen på KVHAAB även om den analoga 
utgivningen är fortsatt stor. 

KVHAAB:s kunskapsorganisatoriska verktyg kan sägas vittna om att de ord-
nande och indexerande verktygen har vuxit fram historiskt och pragmatiskt. Man 
har prövat sig fram och varit något av pionjärer genom att tidigt delta i olika digi-
                                                
305 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 40.  
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taliseringsprojekt och man har varit snabba med att följa med sin tid och betonar 
vikten av att kunna samarbeta med andra bibliotek. Samtidigt speglas referenser 
och fokus från olika tider i historiebeskrivningen av de olika materialens ord-
nande. I myndighetens uppdrag betonas vikten av att organisera det fysiska käll-
materialet parallellt med det digitala källmaterialet. Vikten av kunniga katalogisa-
törer framhävs i syfte att göra materialet sökbart och därmed uppnå en ökad syn-
lighet och tillgänglighet. Samlingarna är indexerade och tillgängliga via olika ty-
per av kataloger men ingen katalog innehåller allt material och man ser en stor 
framtida utmaning i att samla allt material i en katalog och därmed öka synlighet-
en.  Under åren har flera projekt genomförts på KVHAAB för att förbättra indexe-
ringen och öka tillgängligheten till materialet. Bland annat utvecklingen av det 
lokala datasystemet Vitalis, digitaliseringen av Fornvännen, Sveriges runinskrifter 
och Sveriges kyrkor. Utvecklingen av dessa projekt kan sägas beskriva en rörelse 
från det analoga mot det elektroniska materialet. En utveckling som inte har varit 
helt problemfri men som ändå kan ses som ett exempel på den progressiva verk-
samhet som har bedrivits och bedrivs inom KVHAAB.  

En av de frågor som jag sökte svar på i min undersökning var om kunskaps-
organiserande verktyg och indexeringsförfaranden har anpassats till de specifika 
behov som föreligger inom den för studien aktuella domänen, dvs. KVHAAB:s 
samlingar, och i så fall, vilka anpassningar har skett och varför har de skett? Ett 
generellt drag inom KVHAAB:s kunskapsorganiserande hantering är man genom 
åren utarbetat unika system för registrering och hantering av inkommande skrifter. 
Ett exempel är indexeringen av tidskrifter där man tidigt anpassade kunskapsor-
ganisationen efter de egna behoven och indexerade tidskrifter i Vitalis då det vid 
den tidpunkten inte var möjligt att göra detta i Libris. Ett annat exempel är äm-
nesorden som i vissa fall har anpassats efter bibliotekets behov. Ytterligare en 
anpassning av kunskapsorganisationen som har skett på KVHAAB utifrån domä-
nens specifika behov är att man har valt att använda SAB framför DDK. Ett beslut 
som man ser som en nödvändighet utifrån deras specifika ämnesområden men 
som man dock tror kommer att ändras i framtiden då SAB inte längre underhålls. 
En framtida övergång till DDK, och därmed även en anpassning till nationella och 
internationella verktyg och standarder, skulle kunna innebära att de kompetenser, 
lösningar och kunskapsorganiserade verktyg som byggts upp inom KVHAAB av 
olika slag riskerar att gå förlorade. Något som i förlängningen kan medföra att 
tillgängliggörandet och därmed synligheten av samlingarna som en del av vårt 
gemensamma kulturarv riskerar att försämras. En iakttagelse som jag har gjort i 
min undersökning av KVHAAB:s kunskapsorganiserande verktyg är att det krävs 
en viss ämneskunskap och även en god förmåga i sökteknik för att söka i 
KVHAAB:s bestånd i katalogerna. Det ger inte utrymme för ”browsing i hyl-
lorna” och därmed en minskad chans för spontana och oväntade upptäckter bland 
materialet. Jag upplevde även att det var svårt att veta i vilken katalog som man 
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skulle söka för att hitta önskat material om man kom in i katalogerna från en an-
nan ingång än startsidan. En möjlig förbättring skulle kunna vara en förenklad 
sökfunktion. Det är ett problem för tillgängligheten och sökbarheten att materialet 
finns i så många olika kataloger och att inte allt material finns registrerat i en ge-
mensam katalog. Man skulle kunna uppnå en ökad sökbarhet och därmed bättre 
tillgänglighet till materialet med en samkatalog. Något som även personalen på 
KVHAAB lyft fram som ett önskvärt framtida scenario även om man idag inte har 
de resurser som krävs för att föra över materialet i en gemensam katalog. 

Det framgår av Assarsson Rizzis kartläggning att besökarna vid majoriteten 
av specialbiblioteken är få. Kultursektorns snäva och osäkra ekonomiska ramar 
lyfts fram av Assarsson Rizzi som menar att dessa gör sig starkt gällande i tilldel-
ningen av resurser till specialbiblioteken. Hälften av biblioteken i kartläggningen 
sköts av en bibliotekarie eller mindre. Sammantaget är det alltså många bibliotek 
med mycket knappa personalresurser som vi möter i Assarson Rizzis kartlägg-
ning. På KVHAAB arbetar tolv personer varav en biblioteksassistent, en doku-
mentalist och tio bibliotekarier och det finns en specifik kompetens inom kun-
skapsorganisation på KVHAAB. Specialsamlingar kräver speciella ämnesord och 
speciella kunskaper om hur samlingarna bäst kan katalogiseras för att göras sök-
bara för allmänheten. Assarsson Rizzi skriver att specialbiblioteken gör en mycket 
mer detaljerad katalogisering och indexering av det svenska materialet än nation-
albiblioteket och universitetsbiblioteken, med resultatet att efterfrågat material går 
att hitta. Assarsson Rizzi ser det som naturligt att samarbete bör uppmuntras ef-
tersom det ofta är personalkostnaderna som är den tyngsta utgiften för special-
biblioteken. Ett förslag på samarbete skulle, enligt Assarson Rizzi, kunna vara just 
katalogisering som är en arbetsuppgift som sköts mest effektivt av en van katalo-
gisatör, och som kan vara svårt för en ensambibliotekarie att hinna med.306  

Jag delar Assarsson Rizzis syn att ytterligare samarbete mellan specialbiblio-
teken bör uppmuntras något som även betonas som viktigt och betydelsefullt av 
personalen på KVHAAB. De flesta specialbibliotek har, vilket vi kan se i Assars-
son Rizzis kartläggning, mycket knappa personalresurser och det skulle kunna 
vara ett sätt för Vitterhetsakademiens bibliotek att ytterligare ”nischa” sig och 
marknadsföra sig gentemot både personal och användare inom andra specialom-
råden. Vinster med ett utökat samarbete mellan specialbiblioteken skulle kunna 
vara både ekonomiska och tekniska lösningar men också ett tillvaratagande av den 
kompetens som återfinns på KVHAAB.  

Avslutningsvis vill jag återknyta till det inledande avsnittet i min uppsats. Där 
beskrivs hur intresset för frågor om identitet och kulturarv har kommit allt mer i 
fokus under senare år. Kulturarv har uppmärksammats globalt som en måltavla i 
krig och konflikter. I förordet till Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 

                                                
306 Assarsson Rizzi, (2010). 
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betonas dock att det finns en annan sida avseende kulturarv som handlar om hur 
nyanlända i vårt land kan känna att de kan göra anspråk på sin nya plats genom att 
lära känna den och bli en del av dess historia och kulturmiljö och att ”nyckeln till 
att Riksantikvarieämbetet upplevs som aktivt, tydligt och viktigt är att myndighet-
en lyckas göra kulturarvet till en del i samhällsutvecklingen.”307 

Nya metoder för digitalisering ger goda möjligheter att synliggöra vårt ge-
mensamma kulturarv. Den senaste översynen av kulturpolitiken som helhet (SOU 
2009:16) argumenterar för att kulturinstitutionerna ska digitalisera sina samlingar 
i syfte att öka och demokratisera kulturkonsumtionen och därmed ge användarna 
direkt tillgång till det material som ligger i kulturarvsinstitutionernas hyllor och 
magasin.308 Under de senaste tjugo åren har en rad digitaliseringsprojekt initierats 
och genomförts på KVHAAB för att bättre tillgängliggöra materialet och därmed 
synliggöra samlingarna som är en del av vårt gemensamma kulturarv. Något som 
kan sägas går i linje med RAÄ:s uppdrag ”om att bidra till ett fritt, öppet, jämlikt 
och demokratiskt samhälle.”309 Kjellman pekar på hur det framför allt är ”i den 
institutionella praktiken som handlingar i form av beslut om exempelvis sam-
lande, ordnande, tillgängliggörande och digitalisering får betydelse för kulturar-
vets karaktär.”310  

Man kan konstatera att KVHAAB:s kunskapsorganiserande verktyg är prag-
matiskt utvecklade och anpassade till den institutionella och materiella praktiken 
och att det i dessa anpassningar finns lokalt lagrade kunskaper och erfarenheter 
som är av stor vikt för tillgängliggörandet av KVHAAB: samlingar. Ett utökat 
samarbete med andra specialbibliotek, och därmed ett tillvaratagande av den 
kompetens inom kunskapsorganisation som KVHAAB besitter, vore värdefullt för 
tillgängliggörandet och synliggörandet av vårt gemensamma kulturarv.  

 

                                                
307 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], s. 41. 
308 Sverige. Kulturutredningen, Betänkande. Kulturpolitikens arkitektur, Fritze, Stockholm, (2009), s. 29. 
309 Riksantikvarieämbetet (2016), Riksantikvarieämbetets årsredovisning 2015 [Elektronisk resurs], ”För-
ord”. 
310 Kjellman (2006), s. 257. 
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7. Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att genomföra en kontextuell analys baserad på 
Birger Hjørlands socio-epistemologiska teori och därigenom skapa en samman-
hängande bild av KVHAAB:s verksamhet, insamling och kunskapsorganisation ur 
ett historiskt perspektiv. Frågorna som analyseras i detta dokument är hur kun-
skapsorganisation, klassificering och sökfunktioner motsvarar KVHAAB:s upp-
satta mål för institutionen. För att söka svar på dessa frågor användes anteckning-
ar från intervjuer, studieresor och dokument om domänen som primära källor. 
Metoder som har använts för att samla in källor och utföra analysen är kvalitativa 
intervjuer,311 analys av dokument och den domänanalytiska metoden. Analysen är 
inriktad på biblioteks- och informationsvetenskapliga aspekter. 

Man kan konkludera att KVHAAB:s kunskapsparadigm influeras av såväl 
nationella som institutionella riktlinjer och behov och präglas av musei- biblio-
teks- och myndighetsorienterade traditioner, perspektiv och principer. Genom-
brottet för digitalisering och elektroniska resurser har bidragit till att öka synlig-
heten och därmed tillgängligheten av materialet på KVHAAB. I enlighet med 
RAÄ:s mål att bevara, utveckla och bruka kulturarvet, finns det ett fortsatt fram-
tida behov för KVHAAB att synliggöra samlingarna både i digital form men även 
en satsning på att utöka läsesalsanvändandet, de fysiska utlånen och den utåtrik-
tade verksamheten.  

KVHAAB:s kunskapsorganiserande verktyg kan sägas vittna om att de ord-
nande och indexerande verktygen har vuxit fram historiskt och pragmatiskt och 
anpassats till den institutionella och materiella praktiken. Samlingarna är indexe-
rade och tillgängliga via olika typer av kataloger men ingen katalog innehåller allt 
material och man ser en stor framtida utmaning i att öka synligheten och tillgäng-
ligheten. Inom KVHAAB återfinner man alla de rutiner som kan ses som typiska 
för en biblioteksinstitution, dvs. att samla, beskriva, bevara och tillhandahålla men 
man ser en utveckling av såväl nya som traditionella uppgifter inom biblioteksin-
stitutionen. Utifrån en medvetenhet om det beskrivande uppdragets komplexitet, 
har flera initiativ tagits för att utveckla nya rutiner och standarder för katalogise-
ring och indexering av materialet. 

                                                
311 Kvale & Brinkman, (2014). 
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Appendix  
Intervjuguide 
 i samband med uppsatsen om kunskapsorganisationens utveckling vid Vit-
terhetsakademiens bibliotek.  
 
Intervjuare: Emma Wallin	
 
Anonymitet garanteras. 
 
 Frågor/inriktningar i 4 block: 

 
Det finns olika perioder i bibliotekets historia som hör ihop med kunskapsorgani-
sationens förändring. Jag kommer att ställa frågor som berör följande:  
När, hur och på grund av vilka orsaker förändrades kunskapsorganisationen 
vid Vitterhetsakademiens bibliotek?  
Vad är det som styr förändringarna?  
(nyckelord: bestånd, placering, registrering, kataloger, klassifikation, datorisering, 
kunskapsåtervinning)  

 
Om bibliotekets historia: När och på grund av vilka orsaker skedde de stora 

förändringarna? Vad innebar de? Vad är det som styr förändringarna? Hur 
hänger förändringar i bibliotekets kunskapsorganisation samman med för-
ändringar i bibliotekets andra verksamheter?  	

 
De olika katalogerna:	Historia, framtid. Förändringar? När och varför?  	
 
Om klassifikationssystem: Historia, framtid. Varför valdes det här syste-

met? Om samband med samlingarnas registrering och klassificering. För-
ändringar i samband med datoriseringen? Vilka var för- och nackdelarna 
med de valda systemen/databaserna? Vad styrde valet?  	

 
Om framtiden: Möjligheter i samband med datoriseringen/digitaliseringen? 

Vad är det som påverkar/styr?  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Tack!  
 
Nu när arbetet med min masteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap 
är avslutat vill jag ta tillfället i akt att tacka dem som bistått mig i arbetet med 
den. Först och främst vill jag tacka min handledare Reine Rydén, som kommit 
med insiktsfulla och givande kommentarer under resans gång. Jag vill dessutom 
rikta ett varmt tack till personalen på KVHAAB som så tjänstvilligt har bistått mig 
i arbetet med denna uppsats. Alla eventuella felaktigheter och tillkortakomman-
den i uppsatsen är självklart mina egna.  
 
Visby i juni 2017 
Emma Wallin 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 


