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Inledning
I vårt dagliga liv kommer vi ständigt kontakt med information. Mycket av den informationen härrör från tryckta medier som exempelvis tidskrifter, facklitteratur
och romaner. Vi får även information från trycksaker av mer förgänglig karaktär
som reklamtryck, varukataloger, föreningsblad, manualer, programblad eller broschyrer. Detta är trycksaker som ständigt finns närvarande i våra liv, men då vi har
svårt att se något värde i materialet anses det vara skräp och slängs bort. Således
bevaras sällan dessa trycksaker, varken av privatpersoner, bibliotek eller arkivinstitutioner. Men i framtiden kan detta material vara en ovärderlig källa till kunskap
om det samhälle vi lever i idag. Det kan ge en enastående inblick i den samtid där
trycket skapades. Genom detta material kan en framtida forskare till exempel spåra
politiska strömningar, få kännedom om estetiska uppfattningar eller till och med
skapa en bild av hur det moderna Sverige växte fram. Genom historien har dock
mestadelen av dessa trycksaker gått förlorade och är i stort sett omöjliga att spåra
och ersätta. Denna omständighet gör att de trycksaker som finns bevarade idag är
en unik kulturskatt som vi måste värna om men också sprida kunskap om.1
Det finns emellertid vissa institutioner i Sverige som arbetar med att bevara
och tillgängliggöra dessa trycksaker. Framförallt är det Kungliga biblioteket (KB)
i Stockholm som ålagts denna uppgift men även Lunds universitetsbibliotek (LUB)
tar hand om och bevarar dessa tillfälliga tryck.2 KB består av fem större avdelningar: en för Fysiska samlingar, en för Digitala samlingar, en för Publik verksamhet, en för Informationssystem och en för Verksamhetsstöd. Dessa avdelningar består i sin tur av olika enheter. Under avdelningen för Fysiska samlingar finns Enheten för vardagstryck (VT).3 Det är denna enhet som arbetar med att ta emot, registrera, sortera, arkivera, tillgängliggöra och till viss del katalogisera vardagstrycket
som enligt lag kommer in som pliktexemplar till KB. Enheten arbetar även med att
se över och följa upp vilka tryckerier som inte efterföljer de regler som Lagen om
pliktexemplar av dokument föreskriver. Denna verksamhet är tämligen unik i
svensk bibliotekskontext. Den har som sagt bara sin motsvarighet på LUB.4
KB:s samling av vardagstryck är en av de största i världen.5 Detta beror framförallt på att den svenska Lag om pliktexemplar av dokument (1993:1392) föreskriver att alla texter eller dokument som trycks i Sverige, i en upplaga på 30 exemplar
eller fler, som distribueras för spridning till allmänheten eller en större sluten krets

1

Halldin (2011), s. 45; Nylander (2015), s. 1–3; Lindqvist (2001), s. 5.
Nylander (2015), s. 1.
3
Kungl. bibliotekets webbsida> Om oss> Organisation.
4
Lunds universitetsbiblioteks webbsida>Sök>Vardagstryck.
5
Halldin (2011), s. 46.
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och som är av en svensk upphovsman, skrivet på svenska eller rör svenska förhållanden ska utan kostnad skickas till KB samt till sex andra bibliotek. Det är emellertid enbart KB och LUB som är skyldiga att spara detta material. Plikten gäller
även om materialet trycks utomlands.6 Men innebär det att allt som trycks både i
Sverige och utomlands skickas in, vad innebär i så fall detta för vardagstrycksamlingen och hur tillgängliggörs detta material? Dessa frågor utgör en del av vad
denna undersökningen ämnar ta reda på.
En annan aspekt som undersökning fokuserar på är hur dessa trycksaker hanteras av KB. Jag har även sett närmare på hur LUB handskas med vardagstrycken,
men detta fungerar enbart som ett jämförelsematerial. Hanteringen av vardagstrycken är mycket mer invecklad än hanteringen av exempelvis monografier och
tidskrifter då materialet varierar oerhört mycket i både form och karaktär.7 Att så är
fallet var något jag själv fick erfara under en praktikperiod på VT. Genom att delta
i arbetet på enheten fick jag en förståelse för att mottagningen, klassificeringen,
sorteringen, arkiveringen, katalogiseringen och framtagningen av vardagstrycket
tar oerhört mycket tid i anspråk av personalen. Framförallt blev jag medveten om
hur komplicerat det är att hitta materialet i samlingarna och vilken enorm erfarenhet
och kunskap personalen på VT besitter för att kunna orientera sig bland de olika
klassifikations- och hylluppställningssystem som KB:s vardagstrycksamling består
av. Jag blev även konfunderad över varför det är förhållandevis få beställningar
görs på detta material. Som tidigare nämnts kan detta material vara en ovärderlig
källa till kunskap samt att KB:s vardagstrycksamling mätt i hyllmeter utgör ungefär
en åttondel av KB:s totala samlingar. Ändå är det bara ca en trettiondel av det
tryckta material som lånas ut på KB som består av vardagstryck.8 Hur kommer det
sig? Är materialet inte tillräckligt tillgängligt? Vad beror detta i så fall på?
Självklart kan det finnas många parametrar som har inverkan på detta men troligtvis påverkar både klassificeringen, hylluppställningen och katalogiseringen
materialets tillgänglighet vilket i sin tur också påverkar låntagarnas möjlighet att få
tillgång till materialet. Följaktligen är det detta ett spörsmål som jag vill undersöka
genom denna studie. Syftet med denna undersökning är således att utreda hur vardagstrycket är ordnat och katalogiserat på KB. Sedermera ämnar jag även att undersöka på vilket sätt dessa förhållanden inverkar på lokaliseringen av materialet
och hur detta i förlängningen påverkar materialets tillgänglighet för användarna.
Utöver detta kommer jag även undersöka hur materialet samlas in och vilken inverkan detta förfarande har på KB:s vardagstrycksamling.

6

Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, 1 § - 9 §, 19 §, 24 §, 32 §.
Clinton (1981), s. 7, 15; Altermatt & Hilton (2012), s. 173.
8
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2017 (2018), s. 74; Lånestatistik 2016 Enheten för vardagstryck, s.1.
7
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Begreppsdefinition
Det finns som tidigare nämnts många benämningar för de trycksaker som diskuteras
i denna uppsats. Småtryck, efemärt tryck, okatalogiserat tryck eller vardagstryck är
exempel på detta. I texten har jag emellertid framförallt valt att benämna trycksakerna som vardagstryck då det är det begreppet som bäst överensstämmer med det
material som återfinns i KB:s samlingar. Både begreppen småtryck och efemärt
tryck är något missvisande då dessa begrepp avser kortlivade trycksaker med ett
litet omfång som exempelvis reklamblad, tidtabeller, affischer eller matsedlar. KB:s
vardagstrycksamling består dock av en blandning av allt från enkelbladstryck till
tjocka produkt- eller telefonkataloger på flera hundra sidor.9 Även begreppet okatalogiserat tryck är oanvändbart då VT numera väljer att katalogisera mycket av de
trycksaker som finns i samlingen. Däremot har jag valt att frångå regeln att benämna
materialet som vardagstryck då jag anser detta vara tillrådligt. Exempel på sådana
tillfällen är när denna typ av tryck diskuteras ur en internationell kontext. Orsaken
till detta är att den internationella forskningen kring detta område själva benämner
dessa trycksaker som efemära eller småtryck.

9

Markhouss (2001), s. 15; Nylander (2015), s. 3; Jönsson (2001), s. 4; Merriam-Webster, webbversionen,
sökord: Ephemera [2017-11-17].
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Syfte och frågeställningar
Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka hur insamlandet, organiserandet och tillgängliggörandet av KB:s vardagstrycksamling är strukturerat och
om det finns några problem kopplade till detta. För att besvara detta syfte anser jag
det vara angeläget att se närmare på Lagen om pliktexemplar och vilka praktiker
som ligger bakom de rutiner VT har kring insamlandet av vardagstrycket. Förhoppningsvis kommer detta att skapa en ökad förståelse för vilka eventuella luckor som
finns i vardagstrycksamlingen på KB. Jag kommer även att studera hur KB:s vardagstrycksamlings klassificerings- och uppställningssystem varit utformat från när
biblioteket bildades till idag. Genom att undersöka detta vill jag med hjälp av en
situationsbaserad praktikteori utreda om vardagstryckens klassificerings- och uppställningssystem påverkar tillgänggörandet av materialet. Som stöd i denna undersökning har jag valt att låta följande frågeställningar vägleda mig.
•
•

•

•

Har pliktlagen och de praktiker som finns kopplade till den på VT någon
påverkan på KB:s insamlande av vardagstryck?
Vilken typ av klassificerings- och uppställningssystem använder sig KB
av för att ordna sin samling av vardagstryck och vad finns det för
bakomliggande orsaker till detta förfarande?
Har sättet som KB klassificerar och ställer upp vardagstrycken påverkat
den praxis som är kopplad till tillgängligheten av vardagstrycket och
vilka eventuella hjälpmedel finns det för att underlätta detta?
Finns det några utvecklingsmöjligheter som skulle kunna förbättra vardagstryckens tillgänglighet och förenkla de rutiner som finns kopplade
till Lagen om pliktexemplar?
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Bakgrund
KB i Stockholm är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt inriktat forskningsbibliotek med anor från 1500-talet och Vasakungarna. Fram till branden av slottet
Tre kronor 1697 var KB en del av detta slott, därefter var biblioteket inhyst i det
Tessinska palatsets lokaler. Vid 1768 flyttar dock biblioteket tillbaka till det då
nyuppbyggda Stockholm slott. Det var inte förrän 1877 som KB flyttade till den
byggnad i Humlegården i vilken biblioteket fortfarande befinner sig i idag.10
KB är även Sveriges nationalbibliotek och tillika den myndighet som genom
Lagen om pliktexemplar av dokument får in och förvaltar i det närmaste allt som
tryckts och utgivits i Sverige.11 Men leveransen av pliktexemplar är också grunden
till att KB har en vardagstrycksamling. Utan den kansliordning som antogs 1661 i
Sverige där pliktleveranser av tryck var en av femton paragrafer som reglerade
kansliets arbete skulle detta material inte finnas bevarat idag. I paragrafen fastslogs
det nämligen att inte bara böcker skulle levereras till kansliet utan i stort sett allt
som trycktes i Sverige skulle skickas in i två exemplar till Kungl. Majt:s kansli och
sedermera arkiveras på Kungliga biblioteket och riksarkivet.12 Således har det så
kallade vardagstrycket inkluderats i pliktleveranserna ända från mitten av 1600-talet. Mycket av det som stipulerades i paragrafen om pliktleveranser redan vid 1661
är fortfarande aktuellt idag. Men syftet med pliktleveranserna har dock förändrats
avsevärt. Innan tryckfrihetsförordningen 1766 var pliktleveranserna ett medel för
kronan att granska, kontrollera och censurera det som trycktes innan det fick distribueras i landet.13 Efter censurens avskaffande förändrades dock syftet med pliktlagstiftningen till att Sveriges medborgare ska ha rätt till information och kunskap.
Detta uppnås bland annat genom att bevara vårt kulturarv för eftervärlden samt att
tillhandahålla och utveckla kunskapen om förhållanden och utvecklingen i Sverige.14 Med tiden ökade antalet även pliktbibliotek. Idag är det sju bibliotek som tar
emot pliktmaterial. Dessa består av KB och LUB samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Uppsala, Umeå, Stockholm och Linköping, men det är bara KB och LUB
som inte får gallra i materialet.15 Numera inkluderas dessutom andra typer av
material som film, fonogram och videogram i 1993 års lagstiftning om pliktexemplar.16 Sedan 1 juli 2012 finns dessutom en E-pliktslag som fastställer att även di-

10

Kungl. bibliotekets webbsida> Om oss> Verksamhet> Historik.
Kungl. bibliotekets webbsida> Om oss; Lag (1993:1392) om pliktleverans av dokument. 24 §.
12
Larsson (2011), s. 29; Lidman (2011), s. 24.
13
Larsson (2011), s. 29.
14
SOU 1992: 92 s. 85–87.
15
Larsson (2011), s. 31–32.
16
Lag (1993:1392) om pliktleverans av dokument.
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stansöverfört elektroniskt material ska inkluderas pliktleveranserna. Denna lag syftar alltså till att samla in och bevara delar av det som publiceras på internet.17
KB samlar även in och utländsk litteratur, musik, film och liknade som har en
svensk anknytning men är utgiven utanför Sverige. Som till exempel översättningar
från svenska eller utländsk litteratur om Sverige eller något som rör svenska förhållanden. Denna typ av trycksaker kallas för suecana.18 Idag omfattar Lagen om
pliktexemplar även film, musik och radio- och tv-utsändningar.19 Utöver detta har
KB även ett utvecklings - och samordningsansvar kring det svenska biblioteksväsendet. Biblioteket samlar även in statistik som rör svenska bibliotek samt att de
även förvaltar och utvecklar den nationella bibliotekskatalogen Libris.20
Innan KB flyttade till Humlegården 1878 var dock de okatalogiserade trycken
som insamlats inte systematiskt organiserade. Året efter flytten gav således överbibliotekarie Klemming order om att ordna upp de oklassificerade vardagstryck
som då fanns i KB:s samlingar. Uppdraget föll på den vid tiden KB-anställde August Strindberg som enligt sitt tjänsteintyg ska ha lyckats väl med detta.21
Vardagstrycken var efter Strindbergs ordnande insorterade i slutet på varje ämnessignum i boksamlingen. Med tiden växte dock mängden vardagstryck så pass
mycket att de under mitten av 1900-talet plockades ur denna samling och bildade
en egen samling. Idag består vardagstrycksamlingen av cirka 14 miljoner tryck som
uppgår till drygt 13 400 hyllmeter. Samlingen utökas med ca 110 000 nya tryck
varje år. Trycksakerna förvaras idag i tre flyglar i KB:s underjordiska magasin i
Humlegården. En av dessa flyglar består dock i princip enbart av affischsamlingen
som också är en del av vardagstrycksamlingen på KB. Förutom affischer består
materialet till stor del av reklamtryck och informationsblad men även till exempel
teaterprogram, årsredovisningar, skolkataloger och telefonkataloger ingår i samlingen. Tidigare kallades vardagstrycksamlingen för OKAT eller småtryckssamlingen då materialet i den samlingen var av sådan karaktär att det inte skulle katalogiseras enligt de riktlinjer som var uppsatta av KB. Samlingen var således i stort
sett okatalogiserad men i och med att allt mer material har blivit katalogiserat bytte
enheten namn till vardagstryck.22
På bilderna nedan visas några exempel på vardagstryck ur KB:s samlingar.
Förhoppningsvis ger bilderna en fingervisning om hur otroligt intressanta och varierande dessa trycksaker är.

17

Konstenius (2017), s. 14.
Kungl. bibliotekets webbsida> Samlingarna> Suecana.
19
Lag (1993:1392) om pliktleverans av dokument.
20
Kungl. bibliotekets webbsida> Om oss.
21
Rasch (2011), s. 56.
22
Kungl. bibliotekets webbsida>Samlingarna>Vardagstryck & affischer> Vardagstryck i samlingarna.
18
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Bild 1.

Bild 2.

Källa: Bild 1 och bild 2 är tagna av Carina Broman som är bibliotekarie på VT.
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Forskningsläge
Forskningen kring vardagstryck är något som är mer utbrett internationellt än i Sverige. Undersökningar av vardagstrycket på svenska bibliotek har framförallt gjorts
genom studentuppsatser samt några kortare artiklar och texter i utställningsbroschyrer om vardagstrycksamlingarna på både KB och LUB. Stora delar av artiklarna
och de texter som återfinns i utställningskatalogerna berör dock inte hur dessa
trycksaker hanteras av biblioteken. Vissa av dem behandlar framförallt definitionen
av vardagstrycket, dess historia, betydelse och funktionalitet. I Mårten Rasch, Sven
Lindqvist, Eva Nylander, Olof Halldins och Dan Erik Jönssons texter diskuteras till
exempel denna typ av trycksakers tillfälliga och förgängliga natur.23 Till skillnad
från böcker har dessa tryck ofta slängts bort genom historien. Av den anledningen
är bibliotekens bevarande av detta material extra viktig förklarar Nylander.24 Men
dessa texter framhäver även värdet som detta material kan ha för eftervärlden. Halldin menar exempelvis att detta material visar spår efter vår vardag och bidrar på så
vis till en inblick i olika tiders tankar och idéer.25 Lindqvist ansluter sig till detta och
framhäver dessutom att vardagstrycket kan ge oss kunskap om sådant som det inte
var meningen att eftervärlden skulle få kännedom om.26 Detta tryck ger oss således
en spegling av den samtid det trycktes i, som modeord, priser och föreställningar
förklarar Jönsson.27 Bibliotekens samlingar av detta material utgör således en ovärderlig källa till forskning. Förutom de forskare som nämnts ovan har vardagstrycket
i en svensk kontext även studerats av Sandra Torres Magnusson, Petra Furtenbach,
Ulrika Kellman, Malin Berglind & Annakim Eltén, Marika Johansson, Gunilla Larsson samt Marja Markhouss. I dessa texter undersöks vardagstrycket i olika omfattning och ur olika perspektiv. Det gemensamma är dock att alla till viss del berör
bevarandet, ordnandet samt synlig- och tillgängliggörandet av vardagstrycket i Sverige i stort och på KB specifik. I avsnittet Hanteringen av vardagstrycket på svenska
bibliotek kommer jag redogöra för vad ovanstående forskare skrivit om dessa
aspekter av vardagstrycket.
I en internationell kontext finns det som tidigare nämnts mer forskning kring
denna typ av trycksaker. I dessa texter kallas trycksakerna för ”printed ephemera”
eller bara ”ephemera” vilket kommer från grekiskan och betyder ungefär: det som
varar endast en dag.28 Likt de svenska texterna diskuteras definitionen av dessa begrepp även i den internationella forskningen. Paula McDowell tar till exempel upp
23

Rasch (2011), s. 55; Lindqvist (2001), s. 5; Halldin (2011), s. 45, Jönsson (2015), s. 4.
Nylander (2015), s. 3.
25
Halldin (2011), s. 45.
26
Lindqvist (2001), s. 5.
27
Jönsson (2015), s. 6.
28
Wikipedia, sökord: ephemera [2017-11-30]; Rasch (2011), s. 55.
24
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att vissa forskare menar att efemärt material är ett textbaserat material som vid en
tidpunkt har varit av värde för någon men som inte har någon bestående litterär
betydelse.29 Detta synsätt delas dock inte av alla. Michael Twyman, Therese Høeg
Jacobsen et al., Rebecca Altermatt & Adrien Hilton samt Kevin D Murphy & Sally
O'Driscoll menar exempelvis att denna typ av trycksaker visserligen skapades för
att bara existera för en kort tid men att det i och med att det bevarats får det ett stort
långsiktigt värde för både forskning och vår gemensamma historia och kulturuppfattning.30 Av de internationella texterna är det vissa som även berör klassificerandet, ordnandet och tillgängliggörandet av dessa tryck. Detta berörs förutom av några
av de ovannämnda forskarna även av Alan Clinton och Holly Callaghans. I avsnittet
Hanteringen av vardagstryckt på bibliotek utanför Sverige kommer jag redogöra
för hur den internationella forskningen behandlar dessa aspekter.

Hanteringen av vardagstrycket på svenska bibliotek
Den senaste forskningen som rör vardagstryckets hantering på svenska bibliotek är
Torres Magnussons masteruppsats Mer Reklam, tack, och gärna samhällsinformation från 2017. Uppsatsen behandlar hur dessa trycksaker bevaras, förmedlas, synlig- och tillgängliggörs på LUB och KB i Stockholm. Som ett jämförelsematerial
har hon har även undersökt hur detta förhåller sig på British library och Kungliga
biblioteket i Köpenhamn. Som teoretisk utgångspunkt har Torres Magnusson använt Andersen och Skouvigs analys om kunskapsorganisation på danska bibliotek
i början av 1900-talet som en modell för sin studie.31 Torres Magnussons forskning
har många beröringspunkter med min egen studie. Framförallt är det diskussionerna
kring klassificering och hyllstruktur som är mest relevanta. I detta avsnitt går hon
in på skälen till varför klassificeringen- och hylluppställningarna ser ut som det gör
idag på de olika biblioteken samt hur detta kan inverka på materialets tillgänglighet.
Bland annat menar Torres Magnusson att vardagstrycksamlingarna är mycket komplext organiserade. Detta bidrar till att de bibliotekarier som arbetar med vardagstrycken måste ha en djupgående yrkeserfarenhet och kunskap om institutionen och
samlingarna för att kunna hitta i dem. Orsaken till att det är komplicerat att lokalisera material i samlingarna beror på att materialet är uppställt i flera klassifikationoch hyllsystem från olika tidsperioder. Dessa system är dessutom produkter av en
helt annan samhällskontext än vår egen samtid och således inte helt logiska för dagens människor. Torres Magnusson kommer emellertid fram till att ett perfekt klas-
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sifikationssystem inte finns men med en tydligare dokumentation av både trycksakerna och systemen blir samlingarna mer transparenta och således skulle kunskapen
om dessa enklare kunna överföras till nya medarbetare.32
Även Furtenbachs masteruppsats Priskuranten – en resa i tiden från 2009 undersöker hanteringen av vardagstryck i en svensk kontext. I hennes uppsats undersöker hon hur priskuranter (varukataloger/prislistor) samlas in, organiseras och tillgängliggörs vid KB i Stockholm, Nordiska Museets bibliotek (NMB) och Uppsala
Universitetsbibliotek(UUB). Med hjälp av Birger Hjørlands domän- och kunskapsorganisationsteorier vill Furtenbach ta reda på vilka utmaningar och lösningar som
finns kring detta förfarande och vilka skillnader som förekommer mellan de olika
biblioteken.33 I ett av avsnitten i Furtenbachs uppsats berör hon det hon kallar för
ordnandet av priskuranterna i vilken hon beskriver hur dessa är systematiskt ordnade i de olika bibliotekens samlingar. Sättet att ordna materialet skiljer sig åt mellan de olika biblioteken. På NMB sorteras materialet in under ämne, medan det på
UUB sorteras efter ort. Likt övrigt material i vardagstrycksamlingen på KB placeras
även priskuranterna in under institution konstaterar Furtenbach. Det finns emellertid vissa undantag i hur samlingarna är uppbyggda samt att de även har förändrats
över tid. Furtenbach föreslår att ett större samarbete mellan intuitionerna kring ordnandet och tillgängliggörandet. Detta skulle bland annat medföra att dessa inte behöver lägga resurser på att tillgängliggöra samma material samt de skulle dessutom
kunna lära sig mycket av hur andra institutioner ordnat sitt material.34
Utöver dessa två uppsatser finns det även två stycken äldre studentuppsatser
som på olika sätt berör vardagstrycket på svenska bibliotek. Den nyaste av dessa är
magisteruppsatsen Bevare mig väl! Om användningen av det okatalogiserade
trycket på Lunds universitetsbibliotek av Berglind och Eltén.35 Även kandidatuppsatsen Användare och marknadsföring - hör det ihop? En marknadsförings- och
användarstudie av sektionen för okatalogiserat småtryck, Kungl. Biblioteket, Stockholm av Johansson behandlar detta ämne.36
Förutom studentuppsatser finns det enbart en större forskningsstudie genomförd som berör hanteringen av vardagstrycket på svenska bibliotek nämligen Kjellmans avhandling Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över
Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och
indexeringsfrågor. Denna avhandling undersöker dock framförallt de bildsamlingar
som på tiden för hennes undersökning fanns i KB:s Enhet för kartor, bilder, musiktryck och affischer. Idag har emellertid dessa enheter omorganiserats och affischerna finns numera i vardagstryckets samlingar. Kjellmans avsikt med studien är
främst att diskutera och argumentera för vissa metoder och inställningar som finns
32
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kring indexering och katalogisering av bilder men hon berör även hur både bilder
och affischer ordnas i magasinen. I ett kortare avsnitt i avhandlingen går Kjellman
även specifikt in på den okatalogiserade samlingen som vardagstrycksamlingen tidigare kallades för.37
Av de kortare artiklarna och texterna är det framförallt tre texter som har haft
betydelse för min undersökning när det kommer till hanteringen av vardagstrycket
på svenska bibliotek. Först och främst har två av texterna ur utställningsbroschyren
Ephemera - det okända trycket varit av värde: Markhouss text ”Okatalogiserat tryck
på Kungl. biblioteket” och Larssons text ”Affärstrycket i Kungl. Bibliotekets okatalogiserade samling”. Men även delar ur Halldins text ”Det efemära trycket” har
varit användbara. I dessa tre texter redogör forskarna bland annat för hur vardagstryckets klassificering och hylluppställning är utformat på KB. Markhouss går exempelvis in på hur dessa trycksaker förvarades innan KB flyttade till Humlegården.
Då förvarades vardagstrycken var helst det fick plats, i skrubbar, korridorer, mellan
dubbeldörrar och i skåp av olika storlekar. Vidare går hon in på hur samlingen står
uppställd efter att magasinen sprängdes ut under 1990-talet. Som tidigare nämnts
förklarar även Markhouss att materialet är uppställt efter institution/utgivare. Hon
menar dock att utgivaren och tryckets ämnesområde ofta sammanfaller. Markhouss
tar även upp hur KB:s vardagstrycksamlings klassifikations- och hylluppställningssystemen ändrat karaktär under årens lopp.38 I Larssons text behandlas bara en del
av KB:s vardagstrycksamling, nämligen affärstrycket. Till exempel förklarar hon
att fram till 1910 var affärstrycket samlat årsvis men att efter detta delades trycksakerna upp under hela 33 olika ämnesrubriker. Det visade sig dock att detta system
inte var funktionellt då många företag sålde produkter som passade in under flera
av kategorierna, menar Larsson. Numera är det äldre affärstrycket sorterat i alfabetisk ordning uppdelat på tidsperiod, men några utbrutna ämneskategorier består.
Larsson går även in på konsekvenserna av KB:s klassificering och hantering av
materialet.39 Halldins text går dock enbart kortfattat in på KB:s klassificering av
vardagstrycket. Han menar att de olika indelningarna och ämnesområdena i ett klassifikationssystemen är en spegling av den tid de uppstod i. På KB går det att finna
ämnesindelningar i de äldre samlingarna som har en helt annan innebörd idag. Halldins tar även i korthet upp pliktlagen och tillämpningen av denna på KB. Han menar
bland annat att lagen har givit utrymme för att vissa typer av trycksaker som etiketter, kassar, bokmärken och så vidare aldrig samlats in. Detta beror enligt honom på
att det varit svårhanterbart för KB att se över och bevaka att denna typ av material
kommer in samt att detta definierats mer som föremål än trycksaker.40
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Hanteringen av vardagstryck på bibliotek utanför Sverige
I det här avsnittet har jag valt att frångå beslutet att enbart benämna dessa trycksaker
som vardagstryck och istället använda begreppen efemärt tryck eller småtryck då
dessa begrepp stämmer bättre överens med de trycksaker som beskrivs i den internationella forskningen.
Altermatt och Hiltons artikel “Hidden Collections within Hidden Collections:
Providing Access to Printed Ephemera” tar upp ett projekt som Tamiment Library
i New York genomförde. Projektet gick ut på att detta bibliotek skulle sortera upp
och tillgängliggöra den samling av efemärt tryck som fanns i bibliotekets ägo. I
texten går forskarna bland annat in på hur denna process gick till, vilka val personalen behövde göra, vilka utmaningar som fanns, samt hur de slutligen valde att
ordna samlingen. De konstaterar till exempel att denna typ av trycksaker är mycket
utmanade då papperskvalitet kan vara mycket dålig, tryckets varierande storlek och
form samt att det oftast saknar bibliografiska data. Precis som på KB valde dock
biblioteket till slut att ordna materialet efter utgivare/institution men de valde även
att göra undantag från den regeln och sortera på ämne om det skulle göra materialet
enklare att hitta.41
Ett annat bibliotek som arbetar med vardagstryck är Kungliga biblioteket i Köpenhamn. För att väcka ett intresse samt synliggöra denna samling för en bredare
publik gav biblioteket ut boken Alle tiders tryk. Småtrykssamlingen i Det Kongelige
Bibliotek där deras samlingar av småtryck som de själva kallar det, beskrivs ur olika
aspekter. Mycket av det boken tar upp är inte av intresse för min undersökning men
i bokens början finns beskrivningar över bland annat hur samlingen är systematisk
är uppställd, hur materialet tillgängliggörs, hur personalen hittar i samlingen, de
digitaliserade trycken samt kortfattat hur andra länder arbetar med sina samlingar
av liknade trycksaker. Till exempel är materialet precis som på KB ordnat efter
ämne och utgivare, systemet hat inte ändrat karaktär på över 100 år, en del av
materialet är sökbart i onlinekatalogen REX och de arbetar även med att alltid ha
en uppdaterad beskrivning över var i magasinet de olika klassifikationerna finns.
Vid varje ämnesindelning finns det därefter beskrivet vad som finns inom den. Således blir det enklare att hitta material som efterfrågas, menar de.42 Denna bok är
dock ingen vetenskaplig text men den fungerar ändå som ett jämförelsematerial till
de resultat som framkommer i min undersökning.
En bok som har ett antal år på nacken men ändå har relevans för min studie är
Clintons bok Printed ephemera: collection, organisation and access. I den tar Clinton bland annat upp att denna typ av trycksaker nästan alltid undgår de vanligaste
publikationskanalera och även all typ av bibliografisk kontroll. Bibliotekens traditionella införskaffande- och behandling av material kan således inte appliceras på
dessa trycksaker. Clinton framhäver att materialet av den anledningen är mycket
41
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svårt att organisera, förvara och hitta. En annan anledning till att det är svårt att
organisera dessa samlingar är att materialet är oerhört varierande. Mycket av
materialet i de efemära samlingarna är dessutom sådant som inte är inkluderat i det
som definieras som efemärt material. Clinton menar också att många arkiv med
åren blir allt mindre funktionella för de som arbetar i dem. Av den anledningen är
det mycket viktigt att ämnesindexera samlingarna men också använda andra hjälpmedel för att förenkla lokaliseringen av materialet.43
I Murphys och O’Driscolls antologi Studies in ephemera: text and image in
eighteenth-century print behandlas dessa trycksaker av en rad olika forskare, vilka
lyfter fram och diskuterar olika aspekter av vardagstryck från 1700-talet.44 Det är
främst kapitlet skrivet av McDowell som är av värde för min undersökning.
McDowells syfte med sin text är att fastställa och problematisera hur vi definierar
och klassificerar efemärt tryck och hur detta i sin tur påverkar hanteringen av
materialet. Till exempel tar hon likt Clinton, Altermatt och Hilton upp att det denna
typ av material är svårhanterbart och utmanande för de som arbetar med det då dess
karaktär gör det mycket svårt att organisera. Orsaken till detta är att det är svårt att
få materialet att passa in i befintliga klassifikationssystem på grund av att materialet
är så pass varierande samt att det ofta kan sakna titel och upphovsperson. Detta
material är alltså en mardröm för bibliotekarier och katalogisatörer, menar
McDowell. Anledningen till dessa problem är enligt McDowell att definitionen efemärt tryck inte räcker för att omfatta alla de olika kategorier av trycksaker som
faller inom denna klassificering. Dessutom sorteras materialet ofta in i gamla opraktiska klassifikationssystem. McDowells lösning på detta är att vi i framtiden måste
försöka skapa flexiblare klassificeringssystem som är mer transparenta. I kapitlet
tar hon även upp att denna typ av trycksaker har fått ett nyväckt intresse på grund
av att det sker en del digitaliseringsprojekt av denna typ av material. Detta tror hon
kommer att förändra vårt sätt att värdera dessa trycksaker.45
En annan text som behandlar efemärt material i elektronisk form är Callaghans
artikel ”Electronic ephemera: collection, storage and access in Tate Library”. På
VT får de än så länge inte in elektroniskt material då pliktlagen inte föreskriver det.
De arbetar inte heller i någon större utsträckning med att digitalisering av redan
existerande tryckt material. Men då digitaliseringen av delar av KB:s vardagstrycksamling är något som personalen på VT arbetar för kan denna artikel ändå vara av
relevans för min undersökning då den visar på användbara möjligheter att lagra,
organisera och ge access till den typen av material. Bland annat tar Callaghan upp
att det ännu inte finns någon ideal lösning kring hur elektroniskt efemärt material
bör hanteras, men att det finns en lösning som kallas iBase Manager som kan lagra
de flesta typer av datafiler på ett kostnadseffektivt sätt. Hon lyfter även fram att
43
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biblioteken som jobbar med den här typen av material måste hitta en fungerande
lösning kring de upphovsrättsliga restriktioner som begränsar accessen till materialet då detta är ett stort hinder för de bibliotek som vill kunna arbeta med att tillgängliggöra elektronisk efemärt material.46
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Teoretisk utgångspunkt
Praktikteori
Denna undersöknings teoretiska grund bygger huvudsakligen på en form av praktikteori. Att utgå från praxis som en teoretisk utgångspunkt är relativt nytt inom
biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning. Men praktikteorier har vunnit
allt mer mark under 2000-talet. De praktikteorier som existerar inom biblioteksoch informationsvetenskapen idag är mångfacetterade och uppvisar mängd olika
egenskaper.47 Övergripande kan dock det de olika praktikteorier som förekommer
inom det praktikteoretiska fältet förklaras som att de ber oss att titta på konkreta
mekanismer genom vilka praxis sammankopplas eller konkurrerar. För att kunna
utforska detta måste forskaren undersöka hur företeelser dels är kopplade till sociala- och förkroppsligade aspekter och dels hur dessa företeelserna är uppbyggda av
rutiner, materiella föremål samt materialarrangemang. Detta är i sin tur kopplat till
människors intentioner, känslor och omdömen både i det förflutna och nuet. Utifrån
det praktikteoretiska perspektivet får människor handlingar olika innebörd beroende på vilken praktik de befinner sig i samtidigt som praktiken i sig är beroende
av den kontext den verkar inom.48 Praktikteorier kan även hjälpa till att överskrida
klyftan mellan objektivism och subjektivism genom att samtida praktikteoretiker
omprövar den inverkan som materialitet har på människligt interagerande, social
ordning och kunskapsuppbyggnad. Praktikteorier motsätter sig alltså den artificiella
skillnaden mellan objekt och subjekt på grund av att båda är aktiva och intimt sammansvetsade i det sociala och organisatoriska livet.49 Eftersom denna studie fokuserar på praxis, det vill säga hur vardagstrycken samlas in, organiseras och tillgängliggörs, vilket även innebär den även lägger fokus på hur personalens rutiner kring
detta ser ut – är en praktikteori den mest lämpliga teorin att applicera då den väger
in både det mänskliga och det materiella som upphovet till en viss praktik. Denna
teori kommer således kunna hjälpa mig att studera de praktiker som äger rum på
VT idag och hur de påverkar vardagstrycksamlingen samt att jag även vill försöka
förstå de tidigare praktikerna som påverkat denna samling av trycksaker. Dessutom
vill jag använda denna teori för att försöka ta reda på vilka externa praktiker som
inverkar och har inverkat på detta.
Den teori som använts som utgångspunkt till denna studie är inspirerad av Davide Nicolinis och Pedro Monteiros artikel “The Practice Approach: For a Praxeology of Organisational and Management Studies”. Det innebär att jag till stor del
utgår från denna artikel som teoretisk utgångspunkt men jag har valt att utesluta de
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delar som inte lämpar sig för denna studies undersökningsobjekt. Utifrån artikeln
har jag även utvecklat en egen teoretisk modell för att underlätta i analysen av de
resultat som framkommer i undersökningen. Denna modell redovisas i senare delen
av detta kapitel. Anledningen till att valet föll på Nicolinis och Monteiros artikel är
att till skillnad från andra praktikteoretiska utgångspunkter fokuserar dessa forskare
specifikt på praktiker som försiggår inom en organisation och hur de har utvecklats.
Många andra praktikteorier inriktar sig på områden inom biblioteks- och informationsvetenskapen som inte är helt synonymt med vad min studie ämnar undersöka,
som exempelvis informationslitteracitet eller hur olika praktiker påverkar hur vi
använder kroppen.50 Då min studie framförallt intresserar sig för hur olika praktiker
inverkat på KB:s vardagstrycksamlings existens, organisering och tillgänglighet anser jag att det organisationsfokus som finns i Nicolinis och Monteiros praktikteori
lämpar sig bäst för att undersöka detta.
Utgångspunkten i Nicolini och Monteiro praktikteoretiska perspektiv är att en
organisations sociala och organisatoriska uppbyggnad uppstår och bygger på de
vardagliga praktiker och aktiviteter som pågår dagligen. Dessa praktiker och aktiviteter bygger i sin tur delvis på de historiska och nutida omständigheter som har
gjort det möjligt att utföra dem, delvis på andra praktiker som pågår inom organisationen och delvis på praktiker som pågår utanför organisationen. Det vill säga att
studera praxis inom en organisation innebär att forskaren studerar en organisation
utifrån ett processuellt perspektiv. Genom detta kan hen undersöka hur och under
vilka materiella och historiska förhållanden som organisationens olika beståndsdelar förhåller sig till varandra, vilka påfrestningar de möter och vilken typ av praxis
som blir resultatet av dessa sammankopplingar.51
Nicolini och Monteiro förklarar att det inte enbart räcker att uppteckna vad
människor gör inom en organisation för att skapa sig en förståelse för den praxis
som finns inom organisationen. Detsamma gäller om vi antar att fenomen kan förklaras enbart genom individers individuella val eller genom de organisatoriska regler, handlingsplaner eller mentala system som är befintliga. Istället bör de beslut
och ageranden som människor och organisationer företar sig enbart erhålla betydelse i förhållande till den rådande och historiska utvecklingen som dessa är en del
av. I en praktikteori ligger alltså inte fokus enbart på orsaken till praktiken utan
också på relationerna mellan de ageranden och fenomen som ligger till grund för
denna praxis. Med andra ord är alltså en praktik belägen i en viss rumslig och historisk kontext och har fastställts av specifika materialarrangemang, inkonsekvenser, spänningar samt innehåller utrymme för både kollektiv och enskilt inflytande.
För att förstå en praktik behöver vi följaktligen avtäcka de dolda bakomliggande
relationerna som har haft inverkan på den men också se hur detta har påverkats och
även påverkar närliggande praktiker.52
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Det finns enligt Nicolini och Monteiro fyra förhållningssätt inom det praktikteoretiska fältet: 1. “situational approach”, 2. “genealogic approach”, 3. “configurational approach”, 4. “dialectical approach”. Jag har valt att enbart applicera det
första förhållningssättet i denna undersökningen då det är det förhållningssätt som
lämpar sig bäst för den typ av praktik studien ämnar undersöka. Det situationsbaserade förhållningssättet inriktar sig alltså på det lokala genomförandet, produktionen och reproduktionen av praxis. Att studera situationsbaserade praktiker är således tillfällen där aktivitetsregimer manifesterar sig, möts, kolliderar och samarbetar mer eller mindre framgångsrikt. Genom att granska dessa aspekter kan vi skapa
oss en bild av hur praxis faktiskt uppnås, utvidgas över tid och upprepas genom
handlingar, språk, kroppsförmågor samt påverkas av materialitet och kontext. Att
studera praxis ur ett situationsbaserat perspektiv innebär dock vissa utmaningar,
menar Nicolini och Monteiro. Den största utmaningen med att studera praxis utifrån
detta förhållningssätt är att när vi observerar en viss handling inom en organisation
bevittnar vi oftast en samansättning av olika praktiker som pågår samtidigt. Forskarens uppgift är således att utröna vilken eller vilka praktiker som är relevanta för
det som ska studeras.53

Teoretisk modell
För att hjälpa mig att utröna, strukturera och analysera vilken eller vilka praktiker
som påverkat och påverkar KB:s vardagstrycksamling har jag valt att skapa en enkel teoretisk modell. Genom att applicera denna modell på de resultat som framkommer i studien kommer jag på ett lättare och mer strukturerat sätt kunna studera
och analysera de praktiker som på olika sätt är kopplade till vardagstrycksamlingen.
Förhoppningsvis kommer jag även kunna få syn på vilka faktorer som påverkat
dessa praktiker och hur de påverkat dem och hur detta i sin tur påverkar samlingen
och de som arbetar med samlingarna idag.
Modellen går ut på att jag brutit ut fem olika faktorer ur Nicolinis och Monteiros praktikteori som jag tolkar har och har haft stor inverkan på de praktiker som är
förekommande inom en organisation. Dessa fem faktorer är: historiska-, materiella,
organisatoriska-, ideologiska- och sociala faktorer. Genom att försöka se vilken eller vilka av dessa faktorer som har påverkat de praktiker som finns inom och utanför
VT på KB specifikt och KB:s organisation i stort kan jag undersöka hur dessa inverkat på insamlandet, ordandet och tillgängliggörandet av KB:s vardagstrycksamling. Således kommer jag att analysera de resultat som framkommer i studien genom att undersöka hur dessa förhåller sig till de fem ovan nämnda faktorerna samt
hur dessa faktorer relaterar till varandra. Nedan visas en figur där de fem olika faktorerna på ett överskådligt sätt förklaras lite närmare.
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Historiska
faktorer:

Materiella
faktorer:

OrganisatoIdeologiska
riska faktorer: faktorer:

Sociala faktorer:

I princip går
det att säga att
alla de övriga
fyra faktorerna
påverkas av historiska faktorer då alla fenomen på ett
eller annat sätt
uppstått i- eller
utvecklats ur
omständigheter
som funnits
längre bak i
historien.

Dessa faktorer
består av de
materiella förutsättningarna
som finns inom
en organisation. Som exempelvis rumsliga begränsningar eller
redskap som
används inom
organisationen.

Dessa faktorer
utgörs av
själva rammarna som
finns inom och
utanför organisationen. Dessa
ramar kan exempelvis bestå
av hur organisationens ledning fungerar
eller hur personalresurserna
fördelas.

Dessa faktorer
består av den
kollektiva och
individuella
påverkan som
människor har
på en viss
praktik. Här
ligger fokus på
relationerna
mellan de agerande och de
fenomen som
ligger till
grund för en
viss praxis

Dessa faktorer
utgörs av de
ideologiska
normer och
värderingar
som finns inom
och utanför en
organisation
som i sin tur
inverkar på en
viss praktik.

Kunskapsorganisationsteori
Som ett komplement till Nicolinis och Monteiros praktikteori har jag även valt att
tillämpa en form av kunskapsorganisationsteori i vissa delar av uppsatsens analyser.
Denna teori kommer framförallt att appliceras på de delar av undersökningen där
min tidigare nämnda teoretiska modell inte är tillräcklig för att tolka och förklara
de fenomen som framkommit. Det vill säga där denna förklaringsmodell behöver
fyllas ut för att skapa en mer tillfredställande analys.
Teori som jag har valt att använda är egentligen ingen etablerad teori om kunskapsorganisation, istället har jag utgått ifrån de mest signifikanta resultaten som
framkommer i Joacim Hanssons avhandling Klassifikation, bibliotek och samhälle:
En kritisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek".
Hansson själv använder sig av en mimesisteori som är vanlig inom exempelvis litteraturvetenskap då den kan användas för att konceptualisera analysen av relationen
mellan en given social verklighet och en given text.54 Denna teori är dock inte relevant för min studie. Som ovan nämnts har istället Hanssons resultat fått agera som
förklaringsmodell i mina analyser. Hansson menar till exempel att ett klassifikationssystem alltid är påverkat av den historiska, politiska och sociala kontext det
uppstod i och är verksamt inom. På så vis är klassifikationssystem alltid sociokulturellt och ideologiskt bundna. Till exempel förklarar han att den ideologiska bild
som finns av en institution som bibliotek ligger till grund för hur denna institutions
praktiker (som exempelvis ett klassifikationssystem) utvecklas. I Hanssons studie
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av SAB påvisar han att anledningen till att vi i Sverige ville skapa ett eget klassifikationssystem i början av 1900-talet istället för att använda oss av DDK beror på
att DDK inte låg i linje med de svenska förhållanden, normer och värderingar som
fanns vid denna tidpunkt. På så sätt kan ett klassifikationssystems hierarkiska struktur ge en tydlig gestaltning av rådande ideologier i samhället och den institution
systemet är skapat för. Hansson anser dock att det är viktigt att se klassifikationssystemet som ett autonomt verk och inte bara se till systemets funktion för att kunna
sätta det i relation till olika praktiker samt till utvecklingen av bibliotekets identitet
och funktion i samhället.55
Min förhoppning är att Hanssons teori kring att ett klassifikationssystem är ett
instrument som speglar det samhälle det är skapat i och för, kommer kunna hjälpa
mig att tolka och ge förklaring åt varför KB:s vardagstrycksamlings klassificeringsoch uppställningssystem har sin nuvarande utformning och hur detta påverkar de
praktiker som är kopplade till det.
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Metod och material
För att samla in den empiri som behövs för att uppnå syftet och besvara de forskningsfrågor min studie ämnar undersöka har tre olika metoder använts. Den största
delen av empirin är insamlad genom deltagande observation. Som komplettering
till denna insamlingsmetod har jag även intervjuat fyra av medarbetare som arbetar
på VT samt att LUB:s vardagstryckenhet besvarat samma intervjufrågor via e-postkorrespondens. Utöver detta har även en form av dokumentstudier genomförts då
jag undersökt de manualer som är knutna till det praktiska arbetet på VT samt att
jag även fått tagit del av ett mindre antal dokument från LUB:s vardagstryckenhet.
Dessa manualer består bland annat av instruktioner kring klassificering av olika
typer av material, signaturscheman, katalogiseringsprinciper, hur materialet ska fileras och VT:s egna översättningar mellan SAB och DDK. Jag har också studerat
de paragrafer i den svenska pliktlagen som berör den typ av tryck som VT arbetar
med.56 Nedan kommer jag redogöra för dessa metoders utformning, mitt bruk av
dessa samt metodernas för- och nackdelar.

Deltagande observation
Deltagande observation går ut på att forskaren själv i olika grad är delaktig i det
sammanhang som ska undersökas. Att använda sig av denna metod lämpar sig väl
för att undersöka olika organisationer och arbetsplatser då forskarens deltagande i
verksamheten kan ge informell kunskap om exempelvis vilka praktiker som förekommer inom organisationen samt vilken kontext dessa verkar inom.57
Då jag gjorde min praktik på VT och redan innan detta i stort sett bestämt vad
min studie skulle undersöka beslutade jag mig för att använda deltagande observation under praktikperioden som underlag för insamlingen av studiens empiri. Denna
undersökningsform kan liknas vid en etnografisk metod eller fältundersökning då
jag under en längre tid befann mig ute på fältet i studieobjektens egna miljö.58 Under
min fem veckor långa praktik samt vid ett antal arbetstillfällen efter praktiken följde
jag och deltog alltså fullt ut i det dagliga arbetet på VT. Detta arbete innefattade
bland annat att ta emot pliktleveranser, klassificera detta material, sortera in det i
kapslar i magasinen samt att jag var delaktig i framtagningen av beställt materiel ur
vardagstrycksamlingen. Att få tillträde till en organisation på detta intima sätt är
något som kan vara svårt för en forskare då det ofta kräver att forskaren besitter en
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viss yrkesmässig kompetens för att kunna delta i arbetet.59 Men genom en etnografisk observationsstudie är det möjligt att få kunskap om både de officiella berättelser som finns i och om organisationen men även de mer osynliga processerna som
utvecklats inom en organisation.60 Av den anledningen gav mitt deltagande i VT:s
arbete mig en unik inblick i denna organisations som skulle vara omöjlig att åstadkomma med någon annan metod.
När du använder dig av deltagande observation i etnografiskt fältarbete för att
samla i empiri är det av största vikt att deltagarna i studien är informerade om forskningsprojektet samt vilket syfte den deltagande observationen fyller.61 Detta var något som jag var noga med att informera de anställda på VT om från första dagen på
min praktik. Det är även viktigt att beakta vilka typer av dokumentationsmetoder
som ska användas för att ta tillvara på de observationerna som görs. Med fördel kan
observationstillfällena dokumenteras med ljud- eller filminspelningar.62 I denna studie använde jag mig emellertid enbart av att anteckna de viktiga observationerna då
det varit mycket svårt att konstant spela in allt som skedde under fem veckors tid.
Bristerna i detta förfarande samt andra nackdelar går jag in på längre ner i detta
avsnitt.
Denna typ av metod är ingen linjär process där det som händer i förväg kan
planeras av forskaren. Men den deltagande observationen måste trots detta kopplas
till studiens syfte och forskningsfrågor.63 Att ständigt koppla mina observationer till
min studies forskningsfrågor och syfte var stundvis utmanande då dessa dels inte
var till hundra procent färdigformulerade vid studiens början utan vidareutvecklades under praktikens gång och dels att mitt deltagande observerande ibland kunde
hamna i andra hand då det uppstod arbetsrelaterade problem som behövde lösas.
Detta behöver dock inte innebära en sämre kvalitet på den empiri som insamlats till
undersökningen. Det är vanligt i etnografiska projektet att forskaren utvecklar sitt
syfte och därigenom sitt observationsfokus när hen börjar få mer förståelse kring
fältet och därigenom se detta i ett mer teoretiskt och analytiskt sammanhang.64 Således ser jag utvecklingen av mitt syfte och frågeställningar samt de akuta problem
som behövde lösas under arbetsdagarna som ett viktigt underlag till min studie. Den
långa process som föregick de exakta problemformuleringarna påverkades alltså av
de observationer av exempelvis komplikationer som uppkom under arbetets gång.
En annan problematik med att använda sig av deltagande observation som metod är hur observationerna ska dokumenteras. Som jag nämnde ovan hade jag ingen
möjlighet att dokumentera arbetet med ljud- eller filminspelningar utan fick nöja
mig med att anteckna när tid fanns. Hur antecknandet går till är även det av vikt.
Anteckningarna ska göras direkt, de ska vara detaljerade samt att det är viktigt att
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göra åtskillnad mellan objektiva och subjektiva anteckningar. Jag ska erkänna att
mina anteckningar inte alltid uppfyllde dessa krav då de stundvis var svårt att hinna
sätta sig ned för att anteckna. Risken är alltså mycket stor att jag missat och/eller
glömt bort information som kunde ha varit av värde för undersökningen. Men trots
detta har jag ändå samlat in en stor mängd material vilket jag anser till viss del väger
upp de brister jag nyss nämnde.
En viktig aspekt att ha i åtanke vid deltagande observation är också att det är
forskaren och dennes tolkningar av de situationer som uppstår som är själva instrumentet i insamlandet av empirin, således finns det en stor risk för att forskarens
förutfattade åsikter bidrar till feltolkningar. För att minimera risken för eventuella
missförstånd är det således viktigt att forskaren diskuterar sina observationer med
deltagna i studien. På grund av metodens subjektivitet anses den ur ett realistiskt
perspektiv ha låg reliabilitet.65 För att höja studiens reliabilitet samt för att få svar
på ytterligare frågor förde jag ständiga diskussioner med de anställda på VT om
mina observationer. Jag valde att även använda intervjuer och dokumentstudier som
kompletterande datainsamlingsmetoder.

Intervjuer
Till denna studie har jag valt att använda mig av en variant av strukturerade intervjuer. Det innebär att jag på förhand hade utarbetat en intervjuguide med förutbestämda frågor i en viss ordningsföljd.66 Men under intervjuerna gavs ändå utrymme
för informanterna att komma med egna tankar och åsikter som avvek från intervjuschemat samt att även jag vid behov ställde följdfrågor som avvek från schemat.
Denna möjlighet fanns dock inte för medarbetarna som arbetar på vardagstryckenheten på LUB då jag uteslutande haft kontakt med dem via e-post. Följaktligen besvarade medarbetarna på LUB intervjufrågorna enbart skriftligt. Intervjuschemat
som användes vid intervjuerna var utformat efter de syfte och frågeställningar som
undersökningen ämnar besvara. Varje fråga är direkt kopplad till en av studiens
frågeställningar. För den som vill studera intervjuschemat närmare finns det bifogad som en bilaga.67
Vid en intervjustudie är urvalet av informanter något som måste vara genomtänkt och redovisas i studien. Om studiens syfte är att ge en representativ bild av
exempelvis en viss praktik är det viktigt att urvalet sker på ett sådant sätt att resultaten som framkommer i intervjuerna är oberoende av vilka som intervjuas.68 Då de
flesta på KB:s Enhet för vardagstryck arbetar med i stort sett likadana arbetsuppgifter ansåg jag att det inte hade någon avgörande betydelse vilka av dem jag valde
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att intervjua med ett undantag. Till skillnad från de andra på enheten arbetar en av
informanten större delen av sin arbetstid med att se över och följa upp vilka tryckerier som inte efterföljer de regler som Lagen om pliktexemplar av dokument föreskriver. Således valde jag ut denna person specifikt för att besvara de frågor som
rör Lagen om pliktexemplar. De övriga informanterna på VT valdes ut utifrån vilka
på enheten som hade tid och möjlighet att bli intervjuade. Detsamma gäller för de
informanter på LUB som deltagit i denna studie. Urvalet skedde alltså enbart utifrån
vilka på LUB som hade möjlighet att besvara frågorna vid denna tidpunkt.
Vid alla typer av intervjuer finns det förutom urval en rad aspekter att ta hänsyn
till: hur många ska intervjuas, var ska intervjun genomföras, om den ska ske via ett
fysiskt möte eller via telefon/e-post, hur intervjun ska dokumenteras, vilken roll
intervjuaren ska inta samt etiska ställningstaganden.69 Till den här studien valdes
enbart fyra informanter från KB ut till att intervjuas. Det var även fyra informanter
från LUB som besvarade intervjufrågorna. Skälen till att inte fler informanter deltog
i undersökningen är att undersökningen inte enbart bygger på intervjuer, dessa fungerar som tidigare nämnts enbart som ett komplement till den deltagande observationen. Det ringa antalet beror även på att denna studie inte ämnar undersöka informanternas upplevelser och inställningar utan främst studera sakförhållanden.
Följaktligen ansåg jag studien redan vilade på en omfattande empirisk datainsamling och att studiens resultat inte skulle fördjupas av en bredare intervjustudie.
Vidare valde jag att boka tid med informanterna och därefter åka till KB för att möta
dem och genomföra de cirka en timme långa intervjuerna i fysisk person. Innan
intervjuerna valde jag dock att skicka ut frågorna till dem jag hade bestämt möte
med för att ge dem en chans att fundera över frågorna, samt måhända även dryfta
dessa med sina kollegor. Samtliga intervjuer med informanterna från KB spelades
in med hjälp av min mobiltelefon. Därefter transkriberades och jämfördes den fakta
som framkommit i intervjuerna med studiens frågeställningar samt med vad jag sett
under den deltagande observationen.
Nackdelen med intervjuer är att det som framkommer i intervjuerna alltid påverkas av de frågor som ställs, den situationen de ställs i, intervjuaren roll och intervjuobjektets intentioner. För att ge en mer allsidig och något mer neutraliserad
bild av det område som ska undersökas kan det av den anledningen vara lämpligt
att kombinera intervjumetoden med andra metoder, vilket har gjorts i den här undersökningen.70
De frågor som ställs till informanterna har en avgörande betydelse för studiens
resultat. Grundläggande regler är att först och främst att inte ställa frågor som kan
besvaras med ja eller nej, frågorna bör inte vara ledande samt att frågorna ska vara
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korta och enkla. Intervjufrågorna bör även ha en tematisk relevans för forskningsämnet och skapa ett dynamiskt samspel mellan informant och intervjuare.71 Det intervjuschema som var utformat till den här undersökningen byggde till stor del på
de förkunskaper som jag tillskansat mig under min praktikperiod. Detta kan innebära att de frågor som ställdes missade information som kanske skulle fångats upp
om de ställts utan min förförståelse. På sätt och vis kan frågorna således varit ledande då de ledde in informanterna på områden som jag på förhand hade en uppfattning om. I utformningen av intervjuschemat var jag dock noga med att frågorna
skulle ha en tematisk koppling till studieområdet, att de bjöd in till samtal samt att
inte ställa ”ja och nej” frågor. Däremot var emellertid intervjuschemat något för
omfattande samt att det kring vissa frågor stundvis uppstod missförstånd. Men då
jag förklarade för informanten vad frågan gällde förstod hen och kunde besvara
frågan.
Min roll som intervjuare och kontexten som intervjun ägde rum inom går hand
i hand då informanterna redan kände mig från min praktikperiod vilket även påverkade intervjuns kontext samt att intervjun ägde rum på den arbetsplats där både jag
och informanterna kände oss hemmastadda. Risken med detta är dock att jag som
forskare identifierar mig för mycket med informanterna och således förlorar mitt
kritiska perspektiv.72 Jag anser dock att den personliga kontakten jag etablerat med
informanterna väger upp för de risker detta kan medföra. Informanternas intensioner kan jag dock inte uttala mig om då detta ligger utanför min kännedom. Men
förhoppningsvis önskade de precis som jag att de resultat som framkommer i studien ska vara givande både för utomstående läsare samt för VT:s framtida arbete.

Dokumentstudier
Den största skillnaden mellan dokumentstudier och observationer/intervjuer är att
dokumenten är skapade oberoende av forskarens projekt. Att använda sig av dokumentstudier som kvalitativ metod kan vara mycket användbart i exempelvis analyserna av varför vissa beslut eller ageranden äger rum inom en organisation.
Följaktligen är de dokument som finns inom en organisation är ofta centrala i den
dagliga verksamheten. Detta inkluderar även dokument som är skapade utanför organisationen men ändå kan ha stor inverkan på dess arbete, som lagtexter.73 Detta
gäller även för de interna dokument från VT som jag valt att studera. Även Lagen
om pliktexemplar är central för stora delar av VT:s dagliga verksamhet.
Då dokumenten utgör en mycket liten del av studiens empiriska material har
jag valt att förhålla mig till dokumenten som ett objektivt källmaterial som kan ge
mig en viss inblick i hur vissa sakförhållanden inom vardagstryckets verksamhet
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ser ut och fungerar. Det är emellertid viktigt att vara medveten om att även om
materialet till synes inte innehåller känsligt material som personliga åsikter eller
privat information behöver det nödvändigtvis inte bestå av neutrala och objektiva
data.74 Detta är således något jag tagit i beaktande vid analysen av materialet.

Etiska ställningstaganden
Att förhålla sig etiskt till de informanter som ingår i en undersökning är inte något
som enbart sker under vissa delar av en studie. Detta är något som bör medvetandegöras under hela forskningsprocessen från planering till färdigställd text. Ett av
de viktigaste perspektiven att ta hänsyn till är att få informanterna samtycke till
studien vilket du enbart kan få efter du informerat dem om studiens syfte, hur deras
deltagande kommer att se ut samt hur studien kommer var upplagd. Under både
perioden av deltagande observation samt under intervjuerna har informanterna till
denna studie gjorts medvetna om dessa aspekter och godkänt sitt deltagande. En
annan central parameter i en studie är huruvida deltagarnas identitet ska anges eller
inte.75 I denna studie har jag valt att avidentifiera de informanter som arbetar på VT.
Detta beror dels på att alla informanterna i studien blev tillfrågade om de ville vara
anonyma, vilket de inte ville och dels var informanternas uppgift endast är att bidra
med faktauppgifter om VT:s arbete. Då undersökningen inte ämnar studera några
direkt känsliga eller personliga åsikter såg jag alltså ingen anledning att skydda informanternas identitet. Informanterna från LUB:s vardagstryckenhet har jag dock
valt att enbart benämna som en enhetlig grupp, således kommer jag inte att skriva
ut deras namn i texten. Anledningen till detta är emellertid inte att skydda informanternas identitet, detta beslut grundar sig helt enkelt i att det i de skriftliga intervjusvar jag mottagit från LUB går det inte att urskilja vilken av medarbetarna som
svarat på vilka frågor. Intervjusvaren förefaller vara en gemensam insats från vardagstryckenheten på LUB.
Slutligen bör även konsekvenserna för de som deltar i en studie beaktas då
dessa både kan bli positiva och negativa. Vissa informanter kan i en intervjusituation känna sig bekräftade och lyssnade på vilket kan locka dem att avslöja mer än
vad de egentligen är bekväma med.76 Detta är något som jag haft i åtanke under min
undersökning. Som jag nämnde ovan fokuserar undersökningen inte på att avslöja
känsliga eller personliga uppgifter. När sådana typer av uppgifter framkommit i
undersökningen har de således inte tagits med i den slutgiltiga texten.
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Avgränsningar
För att hålla denna undersöknings så stringent som möjligt har jag valt att inte undersöka hur praktiken runt hur mottagningen, sorteringen och fileringen av det
pliktmaterial som kommer in till KB:s och LUB:s vardagstryckenheter varje dag
går till. I undersökningen går jag inte heller in på materialet i sig och vilken betydelse det har för exempelvis forskning. Inte heller kommer jag att undersöka användarnas perspektiv när det kommer till vardagstrycket och dess tillgänglighet.
Detta hade emellertid varit en intressant infallsvinkel men det ligger utanför de utgångspunkter och tidsmässiga förutsättningar som funnits för denna studie. Jag
kommer dock att beröra användarna i vissa delar av texten, men då enbart som något
som personalen på vardagstryckenheterna på KB och LUB har att förhålla sig till i
sitt arbete med samlingarnas tillgänglighet.
I KB:s vardagstrycksamling ingår även affischer. Men dessa kommer inte att
behandlas nämnvärt i denna undersökning då affischerna har ett helt eget klassificerings- och uppställningssystem i vardagstrycksamlingen. Anledningen till att jag
valt att inte lägga fokus på affischerna är dels att jag under mina deltagande observationer enbart deltog vid affischframtagningar vid ett fåtal tillfällen och dels att en
undersökning av affischernas klassificerings- och uppställningssystem skulle ta för
mycket tid och utrymme i anspråk.

Disposition
Undersökningen har tre övergripande kapitel som var och ett speglar de tre första
av undersökningens fyra frågeställningar. Det första kapitlet har jag valt att kalla
för ”Samla in” då det behandlar pliktlagens eventuella påverkan på insamlandet av
vardagstrycken samt hur rutinerna kring insamlandet ser ut på VT. I kapitlet undersöker jag även hur detta i förlängningen inverkar på KB:s vardagstrycksamling.
Nästföljande kapitel är döpt till ”Ordna”. I det här kapitlet beskrivs hur klassificerings- och uppställningssystemet för KB:s vardagstrycksamling ser ut från de tidigaste trycksakerna till de senaste och vilka bakomliggande faktorer som påverkat
detta sätt att ordna vardagstrycken. Sista kapitlet i undersökningen heter ”Tillgängliggöra”. I detta kapitel redogör jag för om och i så fall på vilket sätt vardagstrycksamlingens klassificerings- och uppställningssystem påverkar tillgängligheten av
materialet. Jag undersöker även vilka hjälpmedel det finns att tillgå för att underlätta
tillgängligheten. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning av de mest signifikanta resultaten i kapitlet samt vilka slutsatser som går att urskilja genom dessa
resultat.
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Efter dessa tre kapitel följer en avslutande del med en sammanfattande slutdiskussion. Förutom att summera och analysera de mest betydelsefulle resultaten i studien kommer jag även att besvaras studiens fjärde frågeställning. Således kommer
jag att fastställa vad som möjligtvis skulle kunna förbättras rörande vardagstryckets
klassificerings- och uppställningssystem och de hjälpmedel som finns kopplade till
det för att förenkla tillgängligheten, lokaliseringen och framtagningen av vardagstrycken. Även förändringar av Lagen om pliktexemplar och de rutiner som är kopplade till pliktleveranserna på VT kommer att lyftas fram i detta kapitel. Potentiella
utvecklingsmöjligheter diskuteras emellertid även löpande genom hela undersökningen.
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Undersökning
Samla in
Mottagningen och sorteringen av pliktexemplar är som tidigare nämnts en arbetsuppgift som ålagts VT. De pliktleveranser som kommer in till enheten innehåller
emellertid inte enbart vardagstryck utan även monografier och periodika som ska
levereras vidare till andra enheter på KB. VT ansvarar även för att registrera och
följa upp de leverantörer som inte lever upp till lagens föreskrifter. Insamlandet av
pliktmaterialet och översynen av detta är alltså avgörande för stora delar av KB:s
verksamhet men det är även väsentligt för vardagstrycksamlingens existens. Hur
väl detta fungerar och vad som eventuellt skulle kunna utvecklas är således fokus
för detta kapitel.

Hur väl fungerar pliktlagen och de rutiner som är kopplade till den?
Sverige var ett av de första länderna att inrätta bestämmelser kring pliktleveranser
av sådant som trycks och sprids inom landet.77 Den svenska pliktlagstiftningen är
dessutom en av de få pliktlagstiftningarna i världen som innefattar vardagstryck
förklarar personalen på vardagstryckenheten på LUB.78 I många andra länder är
trycksaker av vardagstryckkaraktär istället utspridda på olika arkiv, museer och privata samlingar. I de länder där vardagstrycken är inkluderade i lagen och levereras
till pliktbiblioteken ser dock leveranskedjan något varierande ut. I de nordiska länderna är det tryckerierna som i de flesta fallen är skyldiga att leverera, i Tyskland
och Storbritannien är det däremot utgivaren som ska skicka in pliktmaterialet medan Frankrikes pliktlag föreskriver att både utgivare och regionala tryckerier ska
leverera material. Det mest lyckade konceptet verkar dock vara det nordiska då
dessa länders samlingar är de mest kompletta och omfattande av de europeiska ländernas. Detta gäller även i en global kontext.79 I ett nordiskt sammanhang släpar
dock den svenska pliktlagstiftningen efter när det kommer till bland annat insamlandet och tillhandahållandet av elektroniskt material.80 Detta kommer dock att diskuteras längre fram i kapitlet.
Att vardagstrycken var och fortfarande är inkluderade i den svenska pliktlagstiftningen redan från lagens instiftande är således grunden till att KB:s och LUB:s
tämligen digra samlingar vardagstryck existerar idag. Detta är något som även Martin Engström vilken är ansvarig för pliktleveranserna på VT starkt betonar i min
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intervju med honom. Han förklarar bland annat att vi har pliktlagen att tacka för att
KB faktiskt får in materialet, lagstiftning har även bidragit till att VT erhåller en
stor bredd av trycksaker.81 Tack vare Lagen om pliktexemplar består vardagstrycksamlingen följaktligen av en mycket stor variation av material. I samlingen ingår
allt från reklamblad till verksamhetsberättelser. Men trots att KB:s vardagstrycksamling är mycket omfattande och varierande finns det dock ansenliga luckor i samlingen. Dels är det relativt vanligt att VT exempelvis helt saknar material från en
viss institution och dels kan vissa nummer av periodiska publikationer fattas. Det
finns även sporadiska luckor bland andra typer av material samt att vissa materialtyper helt saknas i samlingen. Grunden till att samlingen är ofullständig beror på
olika företeelser. I pliktlagens nionde paragraf framgår det bland annat att visitkort,
etiketter, blanketter och emballagetryck eller liknande skrifter inte behöver levereras till pliktbiblioteken.82 Även material som kassar, exlibris, bokmärken, dekaler,
tapeter och reklammärken exkluderas ur lagen. Halldin menar att anledningen till
att dessa materialtyper inte inkluderas i pliktlagstiftningen beror på att de ses som
föremål istället för trycksaker vilket följaktligen innebär att de snarare anses höra
hemma på museum än på bibliotek.83 Att dessa materialtyper inte är leveranspliktiga
är något som personalen på LUB:s vardagstryckenhet anser är en av de största nackdelarna med lagen då det innebär att dessa trycksaker inte bevarats för framtiden.84
Vilken typ av material som beslutsfattande personer som varit involverad i
pliktlagstiftningen betraktar som kulturarv ur ett biblioteksperspektiv har således
stipulerat vilken bild av samtiden som eftervärlden får ta del av. Vad som har avgjort att vissa trycksaker inte legitimerats som kulturarv och följaktligen inte varit
värda att inkluderas i pliktlagstiftningen beror till stor del på beslutsfattarnas egna
värderingar. Historiskt sett har bedömningen kring vad som är ett kulturarv vilat på
borgliga och nationalistiska värderingar. I dagsläget har beslutsfattandet kring kulturarven inte ett lika ideologiskt syfte som det haft längre tillbaka i vår historia.
Men än idag sker besluten kring hur vårt kulturarv produceras och vad det bör användas till i hög grad av en relativt högutbildad kulturell medelklass.85 Utifrån Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv går det att se att den nuvarande
vardagstrycksamlingen samansättning styrts av historiska och nutida praktiker som
tagit plats utanför KB:s organisation, dessa praktiker är sedermera utvecklade ur
både individuellt och kollektivt inflytande.86 Om jag analyserar detta utifrån min
praktikteoretiska modell kan jag konstatera att de praktiker som ligger till grund för
de materiella aspekterna av insamlandet av vardagstrycken vilar på de ideologiska
ramar som fanns i den historiska och sociala kontext inom vilka de som medverkade
till lagens utformning befann sig. De borgliga och nationalistiska värderingarna
81
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som var rådande vid lagens instiftande senare revideringar påverkar således samlingens uppbyggnad än i dag då vissa typer av trycksaker inte inkluderats i lagen
och således fattas i samlingen.
Av det material som faktiskt är inkluderat i pliktlagen görs dock inget urval av
KB och LUB. Pliktbiblioteket har alltså inte tillåtelse att gallra ut något pliktmaterial (förutom i undantagsfall om det finns dubbletter). De trycksaker som inte
räknas in i pliktlagen riskerar dock att inte samlas in av någon kulturarvsinstitution
eller så finns risken att de gallras ut om de skulle samlats in på ett museum eller
arkiv då dessa institutioner till skillnad från KB och LUB får gallra i sina samlingar.
Det är naturligtvis svårt att avgöra vilken betydelse den eventuella frånvaron av
denna typ av trycksaker har på våra kulturarvsinstitutioner och vilken påverkan
detta kommer att ha på synen på vårt gemensamma kulturella kapital.
Samtliga av mina informanter på KB är emellertid överens om att lagen i sig
inte är upphovet till att vardagstrycksamlingen är inkomplett. Likt Engström anser
övriga informanter också att den stora fördelen med lagens utformning är att vardagstycken ändå är inkluderade i lagen då detta är hela grunden till samlingens existens. Informanterna är istället eniga om att det främst är tillämpningen och uppföljningen av pliktlagens bestämmelser som är den största källan till att VT inte får
in alla trycksaker som de borde få in.87
Catarina Nordling som arbetar på VT berättar att ”det handlar om hur både vi
och leverantörerna förhåller oss till lagen”.88 Hon förklarar att lagstiftningen fastslår
att tryckerierna ska skicka in trycksakerna men att problemet är att pliktleverantörerna inte följer lagstiftningen och det är något som KB och VT behöver jobba mer
med.89 Även Inger Lundin som också hon arbetar på VT tror att en orsak till att de
inte erhåller allt material som de borde få in är att Lagen om pliktexemplar inte är
tillräckligt känd. Många tryckerier, företag och organisationer känner helt enkelt
inte till sina förpliktelser, förklarar Lundin.90 Det är framförallt problematiskt för
VT att erhålla material som helt eller delvis framställts utomlands då det enligt
pliktlagen är förläggaren eller den som har låtit göra materialet tillgängligt för allmänheten i Sverige som ska skicka in materialet till pliktbiblioteken.91 Detta bekräftas även i den nya utredningen Plikten under lupp! som KB utfört på uppdrag av
regeringen under 2017 vars syfte beskrivs enligt följande:
Kungl. biblioteket ska genomföra en studie som övergripande belyser dagens publiceringsoch medielandskap med fokus på pliktbibliotekens möjligheter att samla in och tillgängliggöra relevanta publikationer. Myndigheten ska i studien belysa pliktlagstiftningens roll och
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utformning och eventuella behov av andra insamlingsmetoder. […]

I denna utredning framkommer det bland annat att pliktbiblioteken anser att det är
svårare att få in material som tryckts utomlands än det som tryckts i Sverige. En
stor del i detta problem är att det finns kommersiella aktörer som varken är ett tryckeri, förlag eller annan utgivare men som förmedlar utgivningstjänster utomlands till
de två senare. Enligt utredningen ligger även svårigheten i att pliktbiblioteken måste
nå ut till alla nya stora som små utgivare som trycker utomlands och informera dem
om detta då det är osäkert om dessa känner till pliktlagstiftningen och vilka skyldigheter som ålagts dem genom den.92
Idag skickar KB ut en folder med information om pliktlagen till de företag och
organisationer som de upptäcker trycker utomlands, förklarar Lundin.93 Även personalen på LUB redogör för att de skickar ut information till de utgivare som de
uppmärksammat trycker utomlands.94 Lundin spekulerar dock kring om det inte
vore bättre att skicka ut denna information till samtliga företag och organisationer
i Sverige. Även Carina Broman som arbetar på VT instämmer i detta, hon förklarar
att de åtminstone borde inrikta sig på de hundra största företagen då det är många
av dem som till exempel trycker sina kataloger utomlands. Att dessa trycksaker
riskerar att saknas i samlingarna är synd då produktkataloger och dylikt brukar vara
en typ av material som är mycket efterfrågat av användarna förklarar Broman.95
Engström klargör dock att många stora företag som HM och IKEA med relativ regelbundenhet ändå skickar in det material som de trycker utomlands. Han anser
emellertid att VT borde starta upp någon form av projekt kring att kontrollera vilka
företag som trycker utomlands. Han berättar att för något år sedan gjorde han och
en kollega en lista över de hundra största företagen i Sverige och därefter gick de
ner i magasinen och kontrollerade hur många kapslar de hade från dessa företag.
Om VT bara hade till exempel två kapslar från ett stort företag är de sannolikt att
de trycker utomlands, klargör Engström.96 Broman framhåller dock att ledningen
inte prioriterar sådana insatser då de anser att vardagstrycksamlingen inte behöver
vara komplett utan det räcker om samlingen är representativ. Detta beror sannolikt
på att i jämförelse med andra länder har KB en mycket stor samling av vardagstryck
vilket signalerar att KB får in tillräckligt med material i dagsläget. Genom att applicera Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv på Bromans utsago,
går det att avtäcka de bakomliggande orsakerna till att vardagstrycksamlingen inte
är lika komplett som KB:s övriga samlingar. I det här fallet påverkas ledningen av
närliggande praktiker som pågår utanför organisationen på andra pliktbibliotek som
också har vardagstryck i sina samlingar.97 Utifrån min praktikteoretiska modell går
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det således att konstatera att de är de organisatoriska faktorerna, det vill säga både
ledningen på KB och andra pliktbiblioteks organisationer som har en stor inverkan
på vilka resurser som satsas på pliktinsamlandet av vardagstrycken.
Broman anser dock till skillnad från KB:s ledning att vardagstycksamlingen
inte är helt representativ då de kan ha massor av trycksaker från ett litet företag men
knappt ha något från stora, etablerade och välkända företag då dessa vanligtvis
trycker större delen av sitt material utanför Sverige. Broman anser emellertid att
några förändringar i lagen inte behöver ske när de gäller det utomlandstryckta
materialet då detta redan är inkluderat i lagen. Men trots att pliktlagen fastställer att
det som trycks utanför Sverige ska skickas in till KB, har VT enbart sporadiskt
erhållit vardagstryck som tryckts utomlands från 1970-talet och framåt menar Broman.98 Men i och med att ledningen på KB medverkat till att producera utredningen
Plikten under lupp! ger det dock sken av att pliktinsamlandet rent generellt fått en
högre prioritet. Utredningen kretsar emellertid framförallt kring problemen med insamlandet av elektroniskt material men den tar även upp problem som rör tryckt
material som exempelvis reklamtryck samt att den yrkar för en revidering av pliktlagen.99 Följaktligen tolkar jag detta som att ledningen ändå arbetar för att pliktinsamlingen till KB:s samtliga samlingar ska bli mer omfattande.
Det största problemet med pliktlagen är enligt Engström emellertid att lagen
föreskriver att tryckerierna måste skicka in pliktexemplar till sju olika bibliotek.
Detta gör att många tryckerier inte skickar in allt som de trycker då det blir för
kostsamt för dem. Små tryckerier drabbas hårdast av detta då de ofta bara trycker
små upplagor av något och får betalt per kopia (dock gäller andra regler för mycket
små upplagor som är producerade on-demand, då behöver enbart två exemplar
skickas in, ett exemplar till KB och ett exemplar till LUB).100 För ett litet tryckeri
kan alltså sju exemplar vara en stor andel av allt som de producerar. Många tryckerier väljer således att enbart skicka in de böcker och tidskrifter som de trycker då
dessa är enklare för pliktbiblioteken att kontrollera att de fått in medan de struntar
i att skicka in vardagstrycken då dessa inte går att kontrollera på samma sätt. Engström håller det för sannolikt att vissa tryckerier enbart skickar in femtio till åttio
procent av allt som de trycker medan vissa små tryckerier inte skickar in något vardagstryck alls. Han tror dock att denna siffra skulle kunna förbättras om tryckerierna enbart behövde skicka in pliktexemplar till två bibliotek – KB och LUB.101
I utredningen Plikten under lupp! framkommer det dessutom att de fem övriga
pliktbiblioteken dvs. Stockholms, Uppsalas, Linköpings, Göteborgs och Umeås
universitetsbibliotek i varierande utsträckning gallrar stora delar av de pliktexemplar som de erhåller från pliktleverantörerna. Det pliktmaterial som gallras i störst
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omfattning är dock reklam.102 Denna behandling av pliktmaterialet måste rimligtvis
signalera till tryckerierna att det inte är särskilt viktigt att skicka in reklam och dylikt till pliktbiblioteken. Om materialet ändå gallras finns det ingen poäng för pliktleverantörerna att bekosta tryckning av sådant material. Definitionen av vad som
betraktas som reklam skiftar dessutom mellan de olika pliktbiblioteken vilket försvårar för tryckerierna att göra eventuella urval ur det material som de är ålagda att
skicka in.103 Att materialet omedelbart gallras är dessutom problematiskt ur miljösynpunkt, förklarar Engström.104 En lagändring som minskar antalet pliktbibliotek
skulle således med stor sannolikhet både öka tryckeriernas benägenhet att skicka in
reklamtryck och liknande material då det inte blir lika kostsamt för dem samt att
det skulle innebära en minskning av onödigt resursslöseri och miljöpåverkan då
mindre material skulle behöva produceras och kasseras. En negativ aspekt av detta
behandlas dock i en SOU gällande bevarandet av pliktexemplaren från 2003. I den
framkommer det att om enbart nationalexemplaret och det nationella reservexemplaret sparas kommer slitaget på dessa bli stort.105
En möjlig lösning på detta problem är att materialet också skulle levereras i
digital form. Personalen på LUB anser till exempel att den svenska pliktlagen bör
efterlikna den norska lagstiftningen där även en digital förlaga levereras till pliktbiblioteken, då skulle det fysiska materialet skonas från slitage när det plockas fram
av personalen och hanteras av användarna.106 Om KB skulle få in den digitala tryckfilen skulle dessutom materialets tillgänglighet öka. Det norska nationalbiblioteket
kan på grund av deras pliktlagstiftning erbjuda digital åtkomst till pliktexemplaren
vid alla deras högskolebibliotek.107 Om materialet enbart skulle levereras i digital
form skulle det även lösa frågan med det begränsade fysiska platsutrymme som KB
och LUB har i sina magasin. Men det är dock ingen tillfredställande lösning om det
enbart skulle finnas en digital förlaga av nationalexemplaret och det nationella reservexemplaret då det enligt Bawden och Robinson finns en risk att det i framtiden
inte går att få tillgång till materialet om programvaran som det skapats genom inte
längre är i bruk. De framhäver visserligen att den digitala filen klarar sig bättre än
pappersexemplaret om det skulle bli en brand eller översvämning. Men de anser
ändå att användandet av digitalisering som ett sätt att bevara material inte är särskilt
långsiktigt då det inte går att veta vad som händer med en digital fil om låt säga
femtio år.108 I forskningen kring elektroniskt bevarande finns det således en osäkerhet kring hur lång livslängd digitalt material faktiskt har.109 Även i utredningen Plikten under lupp! bedöms KB ha små möjligheter att under lång tid bevara de olika
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programvaror som kan krävas för att olika typer av utrustningar ska kunna
visa/spela upp det bevarade materialet.110 I utredningen framkommer det dessutom
att det finns en del problem rörande insamlandet av elektroniskt material. Dessa
problem grundar sig i att lagstiftningen i sin helhet inte har hängt med i dagens
medieutveckling. På grund av detta kan många elektroniska publikationstyper inte
samlas in till pliktbiblioteken och tillhandahållas till användarna. Således finns det
ett behov av en revidering av pliktlagstiftningen där det material som samlas in ska
vara medieoberoende och att tillgången till pliktinsamlat material ska förbättras radikalt.111
Problemet med pliktleveranser av det elektroniska materialet är något som även
gäller vardagstrycksamlingen, förklarar Lundin. Hon förklarar att som lagen är utformad nu får de inte in allt material som de borde få in. Myndigheter ska skicka in
både elektroniskt och tryckt material och kommersiella utgivare kan skicka sitt
material som e-plikt om de föredrar det. Men det finns dock organisationer som inte
har vinstdrivande skäl till sin verksamhet som inte berörs av e-pliktlagen. Ett exempel på icke vinstdrivande organisationer är föreningar av olika slag, dessa behöver således inte skicka till exempel sitt medlemsblad med e-plikt. Detta innebär att
om de slutar med sitt tryckta föreningsblad och börjar publicera detta på internet i
stället slutar KB:s samling där.112 En lagförändring skulle således kunna råda bot på
detta samt möjliggöra en mycket mer omfattade tillgänglighet för alla användare
runt om i Sverige då materialet följaktligen skulle finnas tillgängligt elektroniskt.
Men det återstår att se huruvida eller i vilken omfattning vardagstrycket kommer
att behandlas i denna eventuella omarbetning av pliktlagen. Om detta skulle bli
verklighet kvarstår dock problemet med att upphovsrätten stoppar biblioteken från
att tillgängliggöra detta material genom deras digitala databaser. Detta är en stor
barriär för många bibliotek som vill utveckla sitt arbete med elektronisk efemärt
material.113 De upphovsrättsliga aspekterna av tillgängliggörandet av elektroniskt
fött vardagstryck och digitaliserat vardagstryck kommer att diskuteras vidare i avsnittet Tillgängliggörande genom digitalisering och digitala tryckfiler.

VT:s rutiner kring indrivning av pliktexemplar
Som tidigare nämnts mottar VT stora delar av de pliktleveranser som kommer till
KB varje vardag. Detta är en omfattande arbetsuppgift då dessa leveranser vanligtvis är mycket omfattande. Leveranserna innehåller emellertid inte bara vardagstryck utan även monografier och periodika. Trots detta är det en relativt stor del av
pliktleveranserna som består av vardagstryck. Följaktligen är det många tryckerier
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och andra pliktleverantörer som ändå följer pliktlagens föreskrifter i relativt stor
utsträckning. Det finns emellertid en del leverantörer som inte skickar in något
material under året trots att pliktlagen fastslår att alla skrifter förutom dagstidningar
och kombinerat material ska skickas in inom en månad efter utgången av det kalenderkvartal under vilket skriften publicerades.114
För att VT ska kunna ha en översikt över vilka tryckerier som skickat in registreras varje leverans i datasystemet Levreg som är utvecklat för ändamålet. I varje
försändelse ska tryckeriet ha bifogat två leveransförteckningar där det bland annat
framkommer under vilken period som innehållet i leveransen producerats. Därefter
kan denna information registreras i databasen. Förteckningen ska vara underskriven
av den som ålagts att lämna in pliktexemplaren. Det ena exemplaret sparas och det
andra ska returneras med anteckning om att materialet har mottagits.115 En gång om
året kontrolleras databasen för att se vilka tryckerier som inte levererat fullständigt
föregående år. För att detta material ska kunna inkasseras skickar VT ut ett årskrav
till dessa tryckerier förklarar Engström. Årskravet sker i tre steg. Det första kravet
som skickas till dessa tryckerier består av ett brev med en påminnelse om att de inte
skickat in sina pliktleveranser. Om de fortfarande inte levererar detta material till
KB skickas en andra påminnelse ut. Skickar de inte in materialet efter denna påminnelse har KB rätt att ålägga vite på 25 000 kr.116 I Lagen om pliktexemplar står
det att […] den som underlåter att tillhandahålla material enligt 32 § andra stycket
ska dömas till böter.117 Det går emellertid sällan så långt, förklarar Lundin. Hon kan
inte minnas när de senast behövde kräva vite av en pliktleverantör.118 Den pliktleveransansvarige på KB brukar istället kunna föra en dialog med leverantören i fråga
och nästan alltid komma fram till en gemensam lösning med leverantören, förklarar
Engström. Han anser följaktligen att årskraven är ett bra instrument för att hålla
kontakten med leverantörerna och för att påminna dem om att skicka in sitt material,
det hjälper dessutom vardagstycksenheten att uppdatera sina register över vilka
tryckerier som är aktiva i Sverige.119
Som tidigare nämnts går det emellertid inte att kontrollera huruvida tryckerierna skickar in allt vardagstryck som de producerar. Enström förklarar att:
[…] vi kan absolut inte kontrollera att allt som trycks skickas in. Jag menar det är svårt nog
med monografier och tidskrifter som vi faktiskt vet existerar, vi vet till exempel hur många
nummer av Allt om mat som kommer ut varje år. Men vardagstrycket vet vi ju inte vad som
har tryckts. Så vi får ju sträva efter att ha en så fullständig samling som möjligt men att säga
att vi har allt är orimligt.120
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Även personalen på LUB klargör att de inte har resurser att kontrollera huruvida
allt vardagstryck levereras till dem på samma sätt som katalogiserad periodika och
monografier kontrolleras. De förklarar dock att den generella kommunikationen
med tryckerierna även genererar leveranser av vardagstryck.121 Samtliga av mina
informanter på VT är på grund av ovanstående skäl eniga om att det rimligtvis är
mycket vardagstrycksmaterial som aldrig levereras till pliktbiblioteken. Nordling
och Broman har framförallt uppmärksammat att det är mycket affischer som inte
skickas in. De beskriver att, bara de sätter sin fot på stan ser de massor med affischer
som de inte har i samlingarna. Men det är svårt att följa upp detta då det bland annat
kan röra sig om privatpersoner som tryckt upp en del av dessa på egen hand. 122 En
privatperson som vill ge ut en publikation idag kan göra detta utan att blanda in ett
förlag eller tryckeri. Det kan även röra sig om att mer erkända medieaktörer publicerar material på medieplattformar som domineras av oetablerade icke yrkesmässiga publicister.123 Dagens digitala teknik möjliggör alltså att publicering av information samt producering av trycksaker kan genomföras utan att blanda in ett etablerat
tryckeri. Genom att anlägga Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv
går det även i det här fallet att fastställa att det är praktiker utanför KB:s organisation som påverkar insamlandet av vardagstrycken.124 När det gäller detta exempel är
det framförallt materiella faktorer som haft stor inverkan på att mycket av det som
trycks i Sverige inte finns i KB:s vardagstrycksamling. Med det menar jag att de
materiella verktyg – i form av digital tryckteknik som nu finns tillgängligt i vårt
samhälle utgör ett hinder för den praktik som rör pliktinsamlandet på VT.
Dessvärre finns det i dagsläget ingen lösning på problemet att VT inte får in
material som trycks och sprids i stor skala av privatpersoner eller att många tryckerier sannolikt inte skickar in allt vardagstryk som de producerat. Det är alltså en
stor mängd vardagstryck som aldrig når KB och således aldrig bevaras för framtiden. Men Lundin ställer sig dock frågan om VT skulle mäkta med att faktiskt få in
allt vardagstryck som produceras i Sverige och för den svenska marknaden. Skulle
den befintliga personalstyrkan hinna med att hantera allt material och skulle det
finnas utrymme att förvara allt?125

Sammanfattning och slutsatser
Den nuvarande pliktlagstiftningen är till stor del ett bra instrument för pliktbiblioteken att erhålla de vardagstryck som framställs i Sverige. Att vardagtrycken faktiskt är inkluderade i det som ska skickas med pliktleveranser är grunden till att det
överhuvudtaget existerar såpass omfattande samlingar med bevarade vardagstryck
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på KB och LUB.
Det största problemet med lagen är dock att leverantörerna är ålagda att skicka
in allt de producerar till sju olika bibliotek då mestadelen av de vardagstryck som
skickas in ändå kasseras av de pliktbibliotek som inte är obligerade att bevara detta
material. Som mina informanter framhållit finns det således goda grunder för att
föreskrifterna gällande detta bör revideras i lagstiftningen. Ett förslag skulle kunna
vara att de vardagstryck som ska lämnas in som pliktexemplar enbart behöver
skickas in till KB och LUB. I förlängningen skulle en sådan förändring förhoppningsvis medföra att tryckerierna blir bättre på att skicka in mer av det vardagstryck
som de producerar. Skulle dessutom pliktlagen även inkludera insamlandet elektroniskt vardagstryck skulle mycket mer material kunna samlas in. Om KB därtill
kunde komma runt de upphovsrättsliga begräsningarna som limiterar det elektroniska materialets tillgänglighet utanför KB:s lokaler skulle många fler användare
kunna ta del av detta material. Som tidigare nämnts har dock en utredning rörande
bland annat detta redan genomförts av KB och lämnats in till regeringen 2017. Hur
utfallet av utredning Plikten under lupp! kommer påverka vardagstrycket är emellertid än så länge ovisst. Det går dock att spekulera kring att en utveckling av eplikten i pliktlagstiftningen eventuellt skulle kunna lösa problemet med att det blir
för kostsamt för tryckerierna att leverera sju exemplar av allt de producerar samt att
det skulle spara på miljön. Det skulle även lösa bristen på utrymme som skulle uppstå om mer material skickades in av leverantörerna. Men som tidigare nämnts bör
dock inte enbart den elektroniska tryckfilen levereras till KB och LUB då det inte
finns några garantier för att det kommer vara tekniskt möjligt att bevara och tillgängliggöra detta material i framtiden. Ur bevarandesynpunkt borde pliktleverantörerna följaktligen fortsätta att skicka in fysiska exemplar till KB och LUB samt
att de skickar in en digital kopia till dessa två bibliotek och möjligtvis till de övriga
fem pliktbiblioteken. Då kvarstår emellertid problemet med utrymmesbristen. Men
detta är ett problem som KB kommer ställas inför inom kort i alla fall då de magasinsutrymmen som för närvarande finns i KB:s magasin i Humlegården enbart
beräknas räcka till 2050.126
Det måste även ske en förändring gällande det utomlandstryckta materialet. En
potentiell lösning på detta skulle kunna vara att de svenska producenter som framställer sina trycksaker i länder utanför Sverige skulle drabbas av kraftigare konsekvenser om de inte uppfyller det lagen förskriver. Att betala 25 000 kr i vite är
förmodligen knappt kännbart för ett stort företag. Mina informanter klargör dock
att det snarare är pliktbibliotekens tillämpning av lagen som är grunden till att
många företag inte skickar in det utomlandstryckta materialet. Det finns enligt dem
inte resurser att följa upp alla dessa företag. Av den anledningen borde pliktlagen
om det är möjligt vara mer tvingande mot de pliktbibliotek som kräver in pliktexemplaren. Detta skulle möjligtvis förmå KB:s ledning att satsa mer resurser på detta
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arbete.
Tidigare i detta kapitel har jag utifrån Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv analyserat de olika praktiker som utgör pliktinsamlandet av vardagstrycken på KB. Sammanfattningsvis kan jag genom denna teori konstatera att
insamlandet styrs av både historiska och nutida omständigheter både inom men
framförallt utanför KB.127 Genom min praktikteoretiska modell har jag kommit fram
till att det framförallt är tre påverkansfaktorer som inverkar på den insamlande praktiken på KB, men även LUB. Först och främst är det de materiella omständigheterna
som påverkar hur mycket material som levereras till dessa bibliotek. Som tidigare
nämnts är det ett problem att leverantörerna måste skicka in sju exemplar av allt
som de trycker till pliktbiblioteken. Detta medför sannolikhet att leverantörerna
medvetet avstår från att skicka in en del av de vardagstryck som de producerar då
denna typ av material inte kan kontrolleras av pliktbiblioteken på samma sätt som
periodika och monografier. Även andra materiella aspekter som utvecklad tryckteknik för lekmän bidrar till att mycket av det som trycks och produceras i Sverige
hamnar utanför pliktbibliotekens radar. Till viss del påverkar även de organisatoriska faktorerna på KB insamlandet av vardagstrycken. Det vill säga att ledningen
på KB inte prioriterar att lägga resurser på att organisera en fungerande uppföljning
och kontroll av producenter som trycker sitt material utomlands eller tryckerier som
inte levererar all som de producerar. Ledningen på KB påverkas dessutom av närliggande organisationers praktiker gällande pliktinsamlandet. Det vill säga att pliktbibliotek i andra länder har jämfört med Sverige relativt små samlingar vardagstryck vilket signalerar att den mängd vardagstryck som kommer in med pliktleveranserna till KB och LUB är tillräckligt representativt för det som produceras i Sverige. Som tidigare nämnts har även ideologiska faktorer påverkat pliktinsamlandet
då det är ideologiska normer och värderingar som påverkat beslutsfattare gällande
vilket material som ska inkluderas i pliktlagen.

Ordna
I detta kapitel kommer jag att gå lite närmare in på hur KB:s vardagstrycksamling
är ordnad. Det vill säga hur klassifikation- och uppställningssystemen är uppbyggda
under de olika tidsperioderna. Jag undersöker även bakgrunden till detta och vilka
undantag och utbrytningar som existerar inom de system som samlingen är ordnad
med.
Efter att vardagsuttrycken kommit in till KB via pliktleveranserna ordnas
materialet efter ett visst klassificeringssystem. Vilket system som använts har dock
varierat under olika tidsperioder. Det som är gemensamt mellan dessa system är
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dock att materialet sorteras in under ämneskategorier som exempelvis Sport, Historia, Geografi och Medicin samt att materialet i huvudsak ställs upp alfabetisk på
utgivande institution inom varje ämnessignum. Nordling förklarar att anledningen
till att VT valde att sortera materialet på utgivande institution en gång i tiden berodde troligtvis på vilka typer av förfrågningar de fick på vardagstrycket från användarna. Antagligen var det mer vanligt att låntagarna frågade efter institutioner
istället för produkter eller andra ämnen.128 Efter att trycksakerna ordnats placeras de
i KB:s underjordiska magasin för förvaring. Materielat förvaras oftast i knytportföljer eller i kapslar av kartong.129 I KB:s vardagstrycksamling finns det en del
material från både 1600-, 1700- och 1800-tal, huvuddelen av det materialet som
finns i samlingen är dock producerat på 1900- och 2000-talet. Genom historien har
VT klassificerat sina trycksaker efter tre olika system. Fram till 1970 klassificerade
de efter ett eget KB-system som kallas SiSch vilket kort och gott står för signeringsschema. 1971 gick VT över till SAB och det systemet har de använt sig av fram till
2010. År 2011 gick de över till DDK, vilket är det rådande klassificeringsschemat.
Från 1971 är samlingen uppställd på tioårsperioder, innan dess står den äldre samlingen grupperad i en enda svit.130

Samlingens uppbyggnad fram till 1970
Systemet som används på KB för att ordna vardagstryckets äldre samling kallas
som ovan nämnt för SiSch. Detta signeringsschema nyttjas dock inte enbart som
klassificeringssystem för vardagstryckets äldre samlingar, systemet är även i bruk
för de äldre boksamlingarna på KB. Systemet skapades i slutet av 1800-talet i och
med KB:s flytt till Humlegården och skulle fungera som ett klassificeringssystem
åt KB:s samtliga samlingar. Genom åren har dock detta system reviderat och den
sista versionen utvecklades 1933. SiSch är ett så kallat generellt klassifikationssystem som ska fungera för att täcka in ”alla” ämnen.131 Systemet består av 82 huvudklasser i den svenska samlingen som är numrerade från 1 till 82. Den utländska
samlingen är numrerad från 105 till 182. På signum 82 respektive 182 består dock
inte av något specifikt ämne, på detta signum finns enbart liggfolioformatet. Några
signum är dessutom vakantsatta.132
Nummer ett i den svenska samlingen består av tryck som är utgivna före år
1700 medan det första signumet i den utländska avdelningen, det vill säga 105 är
arkeologi. De nummer en avdelning fått i den svenska samlingen matchas av samma
siffra i den utländska fast denna numreringen börjar istället på 100. Till exempel
har signumet ekonomi blivit numrerat 12 i den svenska samlingen medan det ämnet
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fått nummer 112 i den utländska samlingen.133 Att SiSch var uppbyggd på detta sätt
beror mycket på KB:s rumsliga förhållanden, berättar Broman. KB hade vid tiden
för systemets bildande inga underjordiska magasin så som idag utan samlingarna
stod uppställda på de två våningsplan som fanns i huset. På det första planet stod
den svenska samlingen och på det andra den utländska.
Broman förklarar emellertid att SiSch som används för att ordna vardagstrycksamlingen har anpassats något för att fungera för dessa trycksaker. Men i stort sett
följer vardagstryckets huvudkategorier boksamlingens kategorier. Vardagstrycket
finns inom signumen 2–10, 12–27, 29–50, 53–67, 69–74, 76–81 i varierande
mängd. Således finns det inget särskilt signum för tryck som givits ut innan 1700talet. Det finns inte heller någon utländsk samling. Överlag finns det förhållandevis
lite utländskt material i vardagstrycksamlingen. Det finns dock en liten samling
suecana samt en liten samling tryck som rör Finland. De övriga internationella och
nordiska trycken står i början på många signum i samlingen.134 På Bild 3. visas ett
exempel på hur KB:s äldre vardagstrycksamling ordnas.

Bild 3. Bilden visar
en hyllgavel i vardagstrycksamlingen.
Klassifikationsschemat som visas på bilden är SiSch. Förteckningen som står
skriven på gaveln visar vilka signum som
går att finna på hyllan i fråga. Källa:
Bilden är tagen av
uppsatsförfattaren.
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SiSch var alltså inte ett klassifikationssystem som uppstod för att ämnesindela
vardagstrycksamlingen då den som tidigare nämnts blev en egen samling först på
1950-talet.135 Innan vardagstrycket blev en egen samling sorterades den här typen
av okatalogiserade vardagstryck in längst bak efter böckerna och tidskrifterna inom
varje signum. Men mängden vardagstryck växte dock med tiden tills det blev praktiskt ohållbart att enbart sortera in dessa i slutet på varje ämnessvit förklarar Lundin.
Hon klargör att det är på det sättet hon uppfattar bakgrunden till varför vardagstrycksamlingen bröts ut och bildande en egen samling.136 Detta påstående stöds av
Markhouss som förklarar att vid 1950-talet hade KB:s samling av vardagstryck blivit såpass stor att de kunde bilda en egen samling.137 Broman upplyser dock om att
en annan bidragande orsak till att vardagstrycket bildade en egen samling var att i
mitten av 1950-talet bytte KB klassifikationssystem till SAB. Den samling av okatalogiserade vardagstryck som stod i slutet på varje signum blev då för komplicerad
att överföra till det nya systemet. Istället fördes dessa ihop till en egen samling som
vid den tiden döptes till OKAT, vilket står för okatalogiserad.
Att vardagstrycket tidigare var insorterat i slutet på varje signum, trycksakernas
svårordnade karaktär och hur den rumsliga kontexten på KB har sett ut ligger således till grund för hur den äldre vardagstrycksamlingen är sorterad idag. Utifrån Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv går det således att se att det äldre
system som fortfarande är praxis på VT påverkats av en rad olika praktiker som
varit aktuella inom KB:s organisation genom åren.138 Utifrån min praktikteoretiska
modell kan jag fastställa att systemets nuvarande struktur bygger på de olika materiella, organisatoriska och historiska aspekter som förekommit på KB. Samlingens
uppbyggnad har även påverkats av sociala faktorer då både kollektivt och enskilt
inflytande medverkat till hur systemet skapades och utvecklades. Detta i sin tur inverkar på de praktiker personalen på VT har idag. Ett exempel på detta framkommer
i Bromans utsago, hon berättar till exempel att den typen av material inte hade någon hög prioritet bland tidigare KB-personal och behandlades således därefter.139
Halldin bekräftar detta. Han förklarar att bibliotek har haft en nervärderande syn på
material av vardagtryckkaraktär. Således har dessa trycksaker traditionellt inte haft
samma status som böcker och följaktligen inte heller hanterats på samma noggranna
sätt.140 Broman anser emellertid att:
[…] man kan inte döma dem som tidigare ordnat samlingarna för de ansåg inte att broschyrer
och foldrar var viktiga och då blir det mer samlat i kapslar som är mycket mer svårordnade.
Men de hade om de lagt manken till kunnat ordna det bättre.141
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När samlingen sedermera sammanfördes till en egen samling var den således svår
att skapa ordning i då vardagstrycken tidigare hade sorterats på det sätt som den
övriga samlingen sorterats vilket var en struktur som inte passade vardagstryckens
karaktär.142
Broman upplyser även om att ” i Lund har de till exempel inte bytt till SAB, de
har kvar sitt lokala system för att man drar sig hela tiden för att ordna de trassliga
småtrycken”.143 Personalen på LUB förklarar att deras klassificeringssystem är modifierade varianter av system som används för katalogiserat material. Den äldre
samlingen är uppdelad i två delar som delvis överlappar vandra. Den äldre samlingen sträcker sig fram till och med 1982 och den nya samlingen tar vid från och
med 1983. Den äldsta delen är ordnad efter ett signaturschema med enbart 17 huvudgrupper kallat Kat- 57 som även använts för monografier och periodika medan
den nyare delen av den äldre samlingen har ordnats efter ett för vardagstrycket unikt
signaturschema med 36 huvudgrupper. Det sistnämnda systemet används även för
att klassificera samlingen som sträcker sig från 1983 och framåt. Uppställningen av
vardagstrycken på LUB har sin grund i att materialet tidigare var fördelat på flera
olika depåer. Sviterna från dessa har inte integrerats när de samlade allt på ett
ställe.144
Att vardagstrycken var svåra att klassificera och ordna är mest troligt den
största anledningen till att det dröjde ända till 1970 innan KB:s vardagstrycksamling bytte till SAB. Ingen av mina informanter på KB har dock kunnat ge klarhet i
denna fråga. Det finns enligt dem ingen dokumentation som de känner till kring hur
och varför detta beslut togs. Informanterna har emellertid teorier kring varför vardagstrycket bytte till SAB. Broman anser till exempel att de förvisso kunde behållit
systemet som det var då det är ett någorlunda bra system men att KB:s personal
under den perioden förmodligen tyckte att ämnen som ”skön konst” inte längre
hängde med i tiden. Lundin ansluter sig till det senare men lägger till att en annan
orsak förmodligen var att de ville att samlingen skulle följa resten av KB genom att
gå över till SAB. Men både Lundin och Nordling förklarar att ett viktigt skäl till
övergången förmodligen berodde på att den äldre vardagstrycksamlingen blev för
omfattande då det började komma in allt mer material både utifrån men också sånt
som funnits i andra samlingar i huset. När materialet skulle föras in i den befintliga
flerhundraåriga samlingen blev det till slut för jobbigt för personalen då de hela
tiden fick göra stora dragningar för att föra in nytt material under varje signum. För
att kunna ge plats åt nytt material måste alltså det andra mycket omfattande materialet hela tiden flyttas/dras framåt på hyllorna vilket är både fysiskt tungt och tidskrävande för personalen. Lundin förklarar att det var på grund av den anledningen som
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de från och med 1971 valt att dela upp samlingen i tioårsperioder.145 Med kortare
tidsperioder krävs inte att lika stora dragningar/förflyttningar behöver göras för att
föra in nytt material i samlingen.
KB:s vardagstrycksamling är dock inte ensam om att ha varit svårordnad. Både
Clinton, McDowell, Altermatt och Hilton menar att denna typ av material är komplicerat att ordna och klassificera på grund av att det bland annat ofta saknar traditionell bibliografisk information, papperskvalitén kan vara mycket dålig samt att
materialet kan ha mycket varierande format.146 Även de vardagstryck som finns i
KB:s samlingar skiljer sig åt i detta hänseende. Följaktligen har detta material delats
upp i kapslar i fyra olika format: oktav, kvarto, folio och liggfolio. Det är framförallt
de två senaste formaten som placeras på separata hyllor då deras omfång gör att de
inte får plats i de vanliga hyllorna. Detta innebär att material från samma institution
kan återfinns i olika delar av magasinen. De vanligaste formaten är oktav och
kvarto, dessa format står dock ofta samlade tillsammans inom varje ämnessignum.
Vilket betyder att de står relativt nära varandra på samma hylla. Bild 4 nedan visar
ett exempel på hur detta kan se ut. Det finns dock många undantag och utbrytningar
i KB:s äldre vardagstrycksamling. Hur detta förhåller sig kommer jag redogöra för
i nästa avsnitt.

Bild 4. Bilden visar
en hylla i vardagstryckets äldre samling. Hyllsignumet
är Politisk ekonomi/bolag. Både
kvarto- och oktavformatet finns representerade på bilden.
Källa: Bilden är tagen av uppsatsförfattaren.
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Specialbehandlat material och utbrytningar under denna period
I den äldre samlingen finns det en del material som är utbrutet ur SiSch. Till exempel är särtryck, sorgekort, mantalsregister och matsedlar utbrutna.147 Dessutom finns
olika typer av program inom olika ämnen utplockade och samlade på ett ställe, förklarar Lundin.148 Men även inom affärstrycket finns det både utbrytningar och uppdelningar. Till skillnad från andra materialtyper är affärstrycket uppdelat i flera tidsperioder. Denna typ av material är dessutom uppdelat i två signum: affärstryck och
politisk ekonomi. Enkelt förklarat är detta trycksaker som producerat av organisationer som säljer produkter eller tjänster. Den del som kallas för affärstryck innehåller trycksaker som riktade sig mot marknaden som exempelvis reklam, manualer
och varukataloger. Den andra delen vilken är döpt till politisk ekonomi innehåller
mer interna trycksaker som verksamhetsberättelser, bolagsordningar, aktiebrev,
personaltidskrifter. Inom affärstrycket har de dessutom brutit ut några olika bolagstyper. De utbrutna bolagstyperna är bolag inom film, fröhandel, grammofon, hotell
& pensionat, medicin och sprit.149 Fram till 1910 var dock affärstrycket enbart sorterat årsvis men efter detta sorterades det upp i 33 olika ämnesrubriker.150 Någon
gång innan 1970 beslutades det dock att bara behålla de bolagstyper som nämndes
ovan. Enligt Broman finns det dock ingen dokumentation så vitt hon kan finna kring
exakt när detta sker.151 Men orsaken till att just dessa bolagstyper bröts ut beror enligt Larsson på att dessa var verksamma inom branscher som ansågs framstående
och betydelsefulla under den tiden.152 Halldin menar att olika indelningarna och ämnesområden i ett klassifikationssystemen är en spegling av den tid de uppstod i vilket dessa utbrytningar är ett tydligt exempel på. Halldin redogör till exempel för att
en del av de benämningar som fortfarande finns kvar i KB:s äldre signeringsschema
inte har samma innebörd idag som de hade då.153 Till exempel finns det ett signum
som kallas Skrifter om idioters vård. Denna typ av signum är troligtvis inget som
skulle återfinnas i mer uppdaterade och moderna klassificeringssystem.
De ovanstående resonemangen stämmer väl överens med Hanssons teori om
att ett klassifikationssystem alltid influeras av den historiska, politiska- och sociala
kontext det skapades i och var verksamt inom.154 Genom de 33 ämnesrubriker som
fanns för olika bolagstyper från början och de 6 bolagstyperna de valde att behålla
kan vi således få en bild över de förhärskande ideologierna i samhället vid den tiden
men vi kan även skapa oss en uppfattning kring vad som var angeläget för den
institution systemet var skapat för.
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Även om SiSch i grund och botten var ett bra system rent organisatorisk hänger
alltså ämneskategorierna inte längre med i tiden. De klassificeringssystem som likt
SiSch skapades under 1800-talet influerades av sättet människor tänkte på och den
historiska- och ideologiska kontext de befann sig i då. Att systematiskt klassificera
vår omgivning på ett vetenskapligt sätt tog fart redan på 1700-talet, inte minst är
Carl von Linnés arbeten ett uttryck för detta.155 Klassificeringen av tillvaron togs
emellertid till en ny nivå under 1800-talet delvis på grund av att det då det gjordes
många nya vetenskapliga upptäckter. Till exempel kunde forskningen visa att det
för ögat finns osynliga saker som mikrober och bakterier vilka kan ha stor inverkan
på människor hälsotillstånd. Sådana typer av upptäckter bidrog till en vetgirighet
vilket fick till följd att människor ville mäta, klassificera och standardisera i stort
sett allt som fanns runt omkring dem. Exempel på saker som omfattades av detta
var tid, maskinverktyg, sjukdomar och skatter. Men även människor och djur mättes
och klassificerades på olika sätt. Denna noggrannhet och gränslöshet ligger således
till grund för hur klassificeringssystemen som skapades under den här tiden byggdes upp, vilka kategorier som skulle tas med och hur dessa skulle benämnas.156
Idag skulle det följaktligen vara svårt att föra in nytt material i KB:s gamla
signeringsschema då det material som kommer in till VT nuförtiden inte alltid
skulle motsvaras av de klasser som finns i SiSch. Som jag uppfattat personalen på
KB:s Enhet för vardagstryck skulle det dessutom inte kännas moralisk försvarbart
att exempelvis använda sig av klassificeringar som Abnormskolor Allmänt eller
Idioter [hit bildbara sinnesslöa].157 Även här ger Hanssons teorier kring att ett klassifikationssystem alltid är sociokulturellt och ideologiskt bundna av den kontext de
uppstod i förklaring åt varför SiSch ämneskategorier och hierarkiska uppbyggnad
inte fungerar idag.158 Bowker och Star styrker detta när de förklarar att det ligger i
människans natur att revidera sin kunskap om det förflutna i ljuset av den utveckling
som skett och sker i vår samtid.159 Genom denna diskussion och de redogörelser
som framkom i föregående avsnitt kan jag utifrån min praktikteoretiska modell fastställa att det finns flera faktorer som inverkade på att vardagstrycksamlingen bytte
ut SiSch som klassifikationssystem. En del av det beslutet var en följd av organisatoriska faktorer, det vill säga att resten av samlingarna på KB gått över till att ordnas
med SAB. Men till stor del berodde denna övergång även på sociala och ideologiska
faktorer då personalen inte längre kände sig bekväma med att sortera in material
under signum som inte överensstämmer med samtida normer och värderingar. Med
utgångspunkt i Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv går det således
att påstå att det uppstod vissa spänningar mellan KB:s tidigare och senare personal
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rörande den klassificerande praktiken då dessa oliks grupper av individer befann
sig i olika rumsliga och historiska kontexter. 160

Samlingens uppbyggnad från 1971 till idag
1971 började som tidigare nämnts vardagtrycksamlingen sorteras efter SAB istället
för SiSch. I och med detta skifte började samlingen dessutom delas in i tioårsperioder. Det finns således fyra sviter vardagstryck inom SAB på KB, 1971–1980,
1981–1990, 1991–2000 och 2001–2010. Under dessa perioder har personalen som
arbetat med dessa trycksaker valt att använda sig av mer eller mindre grova klassningar. Det vill säga, att under vissa perioder har de i princip bara använda sig av
de övergripande huvudklasserna för vissa signum medan de har valt att finsortera
vissa signum i underklasser. Istället för att bara sortera in allt som rör exempelvis
medicin alfabetiskt under V har de valt att finsortera materialet ända ner till bland
annat Vep, (Onkologi: läran om tumörer) under vissa perioder. Se exempel på bild
5 nedan. VT valde att plocka ut och använda sig av sammanlagt cirka 300 signum
ur SAB. Anledningen till att personalen på den tiden valde att använda sig av relativt finfördelade signum var enligt Broman att de troligtvis ville efterlikna SiSch i
så stor utsträckning som möjligt.161 Lundin tror dock att det kan ha berott på att de
ville använda sig av det nya systemet fullt ut och följa SAB ordentligt.162 Åter igen
blir det genom Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv tydligt att den
ordnade praktiken på VT bygger på en historisk tradition men även personalens
kollektiva och enskilda inflytande.163 Hur vardagstrycken tidigare ordnades med
SiSch påverkade alltså hur dessa trycksaker sedermera hur personalen valde att
ordna vardagstrycken med hjälp av SAB.
Att använda sig av smala klassificeringar för att komma så nära ett fenomen
eller objekts natur som möjligt kan dock innebära problem när fysiska föremål som
trycksaker ska uppordnas då det kan innebära att det tillslut bara finns enskilda eller
ett fåtal trycksaker på vissa klassningar, menar Taylor.164 KB:s vardagstrycksamling
med SAB-signum är dock inte lika extremt finsorterade som det Taylor exemplifierar men vissa klasser är ändå relativt små. Ett exempel på detta är signumet Pk
(Läder- och pälsvaruindustri) där det bara finns en kapsel under varje tioårsperiod.
Att använda smala klassningar är mycket tids- och arbetskrävande både när det
kommer till den inledande uppordningen av materialet och därefter lokaliseringen
av materialet, förklarar Broman. Hon berättar att de tog allt för lång tid att sortera
upp trycksakerna när SAB användes då det var för finfördelat och avancerat. Då
stora delar av vardagstrycksamlingen inte är katalogiserad kan det dessutom vara
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krångligt att orientera sig i detta system vid framtagning av material då det stundvis
är väldigt svårt att veta inom vilken av alla signum en viss trycksak bör ha placerats.165 Men det kan även vara problematiskt att använda sig av grövre klassningar
på stora samlingar då dessa kan bli för generella och ospecifika samt att det ofta
innebär att det samlas väldigt mycket material under varige signum, menar Taylor.166

Bild 5. Bilden visar
en hyllgavel i SABdelen av vardagstrycksamlingen. Förteckningen som står
skriven på gaveln visar vilka signum
som går att finna på
hyllan i fråga och
under vilka år trycksakerna inom dessa
signum givits ut.
Källa: Bilden är tagen av uppsatsförfattaren.

Från och med 2011 gick vardagstrycksamlingen över till att sorteras med DDK.
Skiftet till DDK skedde i och med att hela nationalbiografin på KB började använda
sig av DDK.167 Lundin förklarar att anledningen till att även vardagstrycksamlingen
började klassificeras med detta system berodde på att:
När KB gick över till Dewey ville inte vi vara bakåtsträvare eller annorlunda, vi ville följa med
även om vi inte använder oss av så djupa Dewey-klassningar för uppställning. Våra är kortare.
Det är ett vardagstryckanpassat uppställningssystem.168

VT har dock valt att inte enbart utgå ifrån DDK:s övergripande huvudklasser då det
systemet enbart har 10 sådana. De har istället plockat ut tresiffriga klasser som 910
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(Geografi och resor) eller 370 (Utbildning) som fångar upp de olika ämnena som
vardagstrycket oftast faller inom. De använder sig dock av vissa klassificeringar
som är lite mer specifika och anges med fler än tre siffror, som exempelvis skolkataloger som placerats på 37.025. När vardagstrycket gick över till att sorteras med
DDK plockade personalen till en början ut cirka 70 signum. Med tiden valde de
dock att slå ihop vissa klassningar och minska ner antalet till ett femtiotal. Lundin
och Broman berättar att orsaken till att de valde att bara plocka ut cirka femtio klasser från DDK var för att förenkla och rationalisera arbetet med samlingarna på olika
sätt.169 En annan bidragande orsak kan vara att DDK är ett hierarkiskt system som
likt SiSch skapades under slutet av 1800-talet. I likhet med alla klassifikationssystem speglar DDK det sammanhang och de värderingar som fanns inom den kontexten som systemet uppstod i. Då systemet uppkom i en mycket protestantiskt kristen del i USA går det att se spår av dessa kulturella och religiösa influenser i systemet. Dessa grundvalar i DDK är svårt att reformera trots att det genom åren uppdaterats för att följa med i tiden.170 Utifrån Hansson teori kring att vi i Sverige inte ville
använda oss av DDK på grund av att det systemet inte låg i linje med svenska förhållanden, normer och värderingar som fanns vid 1921 då SAB skapades kan jag
konstatera att detta inte längre verkar gälla för KB 90 år senare.171 Visserligen har
vissa detaljer i systemet reviderats under dessa år men i grunden bygger det på
samma principer som när det skapades.172 Jag ställer mig följaktligen frågan om
Sverige och den svenska befolkningens grundvalar har blivit så pass amerikaniserade att DDK nu fungerar för svenska bibliotek? Enligt den av KB genomförda
förundersökningen Övergång till Dewey Decimal Classification: vad skulle det innebära? framhävs det att det dock att de främsta motiven till att byta klassifikationssystem var att det fanns fler fördelar med att använda DDK än SAB. Till exempel är SAB ämnesindelningar för teknik, naturvetenskap och medicin inte överensstämmande med de indelningar som numera är rådande inom dessa discipliner.
Dessutom är DDK ett internationellt system vilket skulle göra Sverige mer delaktigt
i ett globalt bibliografiskt sammanhang, vilket i sin tur skulle göra den svenska litteraturen mer synlig i andra länder samt att den utländska litteraturen som köps in
till svenska bibliotek redan har en DDK-klassning. Det främsta motivet till systembytet var emellertid att DDK har bättre support och underhåll än SAB. 173 Personalen
på vardagstryckavdelningen beslutade dock att som tidigare nämnts enbart använda
sig av en mycket förenklad vardagtryckanpassad version av DDK.
Skillnaden mellan hur VT använder sig av DDK jämfört med SAB är dock att
det inte finns några underindelningar till de övergripande klassningarna de valt att
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använda sig av. Denna form av klassificering kallas enligt Bawden och Robinson
enbart för kategorisering då det är den enklaste formen av systematisk uppordning.174 Det vill säga att om det ämne en trycksaks utgivande institution är verksam
inom klassas som exempelvis ”sport och fritid” placeras trycksaken under signum
796 oavsett vilken sport institutionen företräder. Det råder dock något delade meningar bland mina informanter om huruvida DDK är ett lämpligt system att använda
för att klassificera vardagstrycken. Nordling anser att DDK huvudklasser är för
grova för att passa vardagstryckens karaktär medan Broman skulle önska att de
hade en ännu mindre finfördelat klassifikationssystem.175 Som det ser ut nu kommer
dock vardagstrycksamlingen på KB att fortsätta klassificeras och ställas upp efter
DDK även under nästa tioårsperiod.
Det finns dessvärre ingen dokumentation sparad kring hur besluten kring hur
VT har valt att använda sig av DDK förklarar Nordling. Hon anser att detta är synd
då det i framtiden kan vara svårt att gå tillbaka och se hur de tänkte när de tog detta
beslut. Hade sådan dokumentation funnits från tidigare systembyten hade det varit
en mycket bra vägledning i arbetet med samlingarna, förklarar hon.176 Utifrån detta
resonemang blir det genom Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv
mycket tydligt hur viktigt det är att avtäcka de dolda bakomliggande faktorerna som
har haft inverkan på en viss praktik för att till fullo förstå praktiken. Om såda möjligheter saknas blir det svårare för de som senare utför praktiken då den för dem
saknar den historiska betydelsen som praktiken är en del av.177 Genom min praktikteoretiska modell tolkar jag det dock som att valen som personalen på VT gjort
gällande DDK beror på materiella och ideologiska faktorer då personalen inte kan
använda sig av de DDK-klassificeringar som dels inte motsvarat det material som
finns i samlingarna och dels inte heller speglar de ideologier som är rådande i dagens samtid.

Specialbehandlat material och utbrytningar under denna period
Även under perioden då vardagstrycksamlingen klassificerades och ordnades med
hjälp av SAB finns det utbrytningar och specialbehandlade ämnen. I samlingen som
ordnades med hjälp av SAB har de till exempel valt att bryta ut tryckerier och ge
dem klassning Ae, det vill säga bokväsende istället för att placera dem på signum
Poa som är signumet för tryckeri.178 Orsaken till detta bygger på traditioner från
materialets tidigare klassificering, klargör Lundin och Broman. I samlingen som
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ordnats med hjälp av SiSch har tryckerier nämligen placerats under Bibliografi då
tryckerier historiskt sett ofta haft en mer utgivande roll än vad de har idag. När KB
gick över till SAB höll personalen fast vid den traditionen. I och med att övergången
till DDK har tryckerier dock fått klassningen 600 (Teknik).179
Lundin förklarar också att det finns vissa typer av trycksaker som frångår principen att allt ska placeras på sin utgivande institution. Framförallt är det almanackor
som detta undantag berör, men även examensarbeten behandlas annorlunda då de
under 1970, 1980 och en bit in på 1990-talet sorterades i nummerordning istället
för alfabetisk ordning. Därefter ställs de upp under utgivande högskola/universitet.180 Vid mina deltagande observationstillfällen på VT upptäckte jag att det även
fanns andra specialbehandlade trycksaker i KB:s vardagstrycksamling. Ett sådant
specialbehandlat material är telefonkataloger. Dessa har placerats för sig i magasinen och har inte heller fått något SAB-signum. Dessa står helt enkelt uppställda på
”Telefonkataloger” och tidsperiod.181
Utöver telefonkataloger finns det även andra typer av material som specialbehandlats och brutits ut. Det mest signifikanta av dessa material är affärstrycket. Som
tidigare nämnts är affärstryck trycksaker som producerat av organisationer som säljer produkter eller tjänster. när samlingen började klassificeras med DDK räknades
dock inte längre organisationer som sålde tjänster som affärstryck. Nu sorteras
dessa istället in under respektive organisations ämneskategori. Anledningen till att
personalen på VT valde att inte längre inkludera dessa företag i affärstrycket var
enligt Lundin att […] ”mängden trycksaker växte och växte och då blev det supermycket filering istället. Man fick sortera på femte bokstav tillslut.”182 Materielmängden som sorterades in under affärstryck svällde alltså för mycket när både
tjänster och produkter räknades in och behövde sålunda delas upp för att bli mer
hanterbart.
Även under perioden då samlingen klassificerades med SAB fanns det utbrytningar och undantag som frångick regeln om att allt affärstryck oavsett karaktär
skulle stå samlat. Larsson menar till exempel att en viss typ av material som skulle
kunna räkans som affärstryck av tjänstekaraktär kunde brytas ut ur affärtrycket.
Bland annat sorterades prislistor över exempelvis massagebehandlingar in under
signumet Vm (Terapimetoder) samt att turistbroschyrer sorterades in under Nc
(Geografi) istället för att sorteras in i affärstrycket.183
Affärstrycket har alltså under hela vardagstrycksamlingens existens hanterats
och behandlats något annorlunda än det övriga materialet. En av anledningarna till
detta är att en mycket stor del av de trycksaker som kommer in till VT består av så
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kallade affärstryck. Affärstrycket tillhör också ett av de mest efterfrågade materialen, menar Larsson.184 Dessa två faktum var något jag också uppmärksammade
under mina deltagande observationer på VT.185 Affärstrycket ställs alltså upp i egna
sviter som är utbrutna ur den övriga signumföljden. Materialet har dock egna signum från 1971 och framåt. Först fick det SAB-signumet Qz och därefter DDKsignumet 338.0029. Men under perioden 1971–1980 och 1981–1984 har de dessutom gjorts många utbrytningar ur affärstrycket. Lundin förklarar att de har fortsatt
traditionen med internt material och utåtriktat material samt att materialet dessutom
uppdelats upp i kvarto och oktav. Inom andra signum står dessa format tillsammans
på samma hylla men under perioden 1971 till 1984 har det alltså ställts på separata
hyllor. Dessutom finns det även egna sviter med årsredovisningar och börsprospekt
samt sviter med böcker och kataloger under den här perioden. Även under övriga
perioder som klassificerats med SAB och under perioden som klassificerats med
DDK har årsredovisningar och börsprospekt brutits ut.186 Utöver dessa utbrytningar
finns det även en stor mängd affärstryck inom SAB-signumet som är av mer marknadsföringskaraktär som placerats på andra fack, menar Larsson. Som tidigare
nämnts kunde prislistor och turistbroschyrer brytas ut. Men även andra typer av
material som inte är reklam men ändå innehåller affärstryck har placerats på andra
fack. Till exempel brukar material som tidtabeller, teater- och konsertprogram samt
lokaltidningar nästan alltid innehålla annonser från olika företag men dessa trycksaker klassificeras inte som affärstryck.187
När jag tolkar dessa iakttagelser och utsagor genom den praktikteoretiska modell som är används för att analysera resultaten i denna undersökning kan jag konstatera att det framförallt är materiella faktorer som präglat hur affärstrycket organisatoriskt behandlas genom åren. Med det menas att det är affärstryckets överrepresentation bland trycksakerna VT erhåller som har bidragit till att personalen nödgats att särbehandla detta material. Det blir följaktligen enklare för personalen att
sortera in och hitta de saluförande institutionernas om de sorteras för sig än om de
skulle sorteras in under respektive ämnessignum. Även materialets varierande karaktär har bidragit till att det gjorts en viss åtskillnad mellan olika typer av material
även inom affärstrycket.

Sammanfattning och slutsatser
I detta kapitel har jag redogjort för och diskuterade hur vardagstrycket klassificerats
och ställts upp i hyllorna på framförallt KB men även på LUB. Jag har även försökt
ge en övergripande bild över hur komplexa de olika systemen är på grund av alla
tidsperioder, utbrytningar, undantag och format.
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Både KB och LUB har använt sig av egna klassifikationssystem som skapats
av och för det bibliotek det ska användas i. Till skillnad från LUB som fortfarande
har ett system som de skapt själva så har emellertid KB bytt ut sitt gamla egenskapade system och istället valt att använda sig av det mer allmänt etablerade SAB och
sedermera DDK för att klassificera och ställa upp sin vardagstrycksamling. Det
dröjde dock femton år från att KB:s monografi- och periodikasamling började klassificeras med SAB till att även vardagstrycken klassificerades med detta system.
Skälet till att båda biblioteken under lång tid inte bytt klassifikationssystem är med
största sannolikhet vardagstryckens svårhanterliga natur. Då dessa trycksaker till
exempel ofta saknar traditionella bibliografiska data och ofta har synnerligen varierande omfång kan det vara mycket komplicerat att sortera in dessa i ett traditionellt
klassifikationssystem. McDowell menar till exempel att många av dessa gamla system är opraktiska och inte kompatibla med dessa trycksaker. Lösningen på detta
menar hon är att biblioteken måste försöka skapa flexiblare klassificeringssystem
som är mer transparenta.188 I boken Alle tiders tryk framgår det att på KB i Köpenhamn har de försökt skapa en större transparens i sitt över 100 år gamla system
genom att alltid ha en uppdaterad beskrivning över var i magasinet de olika klassifikationerna finns. Vid varje signum finns det dessutom en utförlig beskrivning om
vad som finns inom det signumet.189 Slutsatsen som går att dra av detta är att det är
svårt för biblioteken att motivera ett byte av klassifikationssystem för de svårklassificerade vardagstrycken om det system som redan är etablerat ändå till stor del
fyller sitt organisatoriska syfte. Istället försöker biblioteken hitta interna lösningar
som ska hjälpa dem att hitta trycksaker som är uppställda med hjälp av dessa system.
Det går dock att ifrågasätta huruvida dessa klassifikationssystem fyller sitt
syfte när det kommer till att svara mot samtidens normer och värderingar? Är det
moraliskt försvarbart att sortera in nyinkommet material i ämnesklasser som går
emot den gängse uppfattningen i samhället? Då det inte finns något perfekt klassifikationssystem som är hundra procent allmängiltigt och logiskt går det dock inte
att hitta ett system som inte har problem av det här slaget.190 Om vi tar DDK som
exempel så är allmänna verk om aborter uppställt på signum 363.46 som är underordnat signumet 363.4 Controversies related to public morals and customs. Att aborter ses som något kontroversiellt som går emot moral och seder motsvarar inte
hur synen på aborter är i Sverige. I Sverige betraktas detta snarare som en form av
kirurgiskt ingrepp.191 Detta signum används emellertid inte för att klassificera vardagstrycken på KB. Istället placeras material om aborter under signum 610 (Medicin). Bowker och Star menar dock att alla beslut som tas gällande var ett visst
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material ska placeras inom ett klassifikationssystem kan hämma värdefull framtida
utveckling. Om aborter placeras under Medicin idag är det svårt att byta klassificering på detta material i framtiden även om normer och värderingar förändras vilket
kan göra det svårt för framtida bibliotekarier att hitta sådant material.192 Men då vi
omöjligt kan veta vad som händer i framtiden måste vi ta beslut efter vad vi vet
idag.
Bristerna som ändå finns i de olika klassifikationssystem som används för att
organisera vardagtrycksamlingen är förmodligen den största orsaken till att VT inte
använder klassifikationssystemen i sin helhet samt orsaken till att det finns så
många undantag och mycket material som brutits ut. Men om jag anlägger min
praktikteoretiska modell på de resultat som framkommit i detta kapitel har jag även
nått slutsatsen att ordnandet av vardagstrycken beror på flera andra faktorer som
historiska förhållanden, materiella aspekter men även på organisatoriska och sociala omständigheter. De historiska, materiella och organisatoriska förhållandena på
KB har påverkat hur vardagstrycksamlingen organiserades då dess trycksaker från
början enbart sorterades in i slutet av varje signum i bok- och periodikasalingen och
således inte såg som en egen samling av KB:s organisation. De organisatoriska omständigheterna är i det här fallet tvetydiga då de dels syftar på KB:s styrande organisation samt dels de organisatoriska fysiska förhållande som har funnits på KB när
dessa trycksaker började ordnas av Strindberg och sedermera blev en egen samling.
Att vardagstrycken till en början sorterades in i slutet på varje ämnessignum har
sedermera påverkat hur vardagstryckets SiSch-samlingen står uppställd efter denna
bröts ut vilket i sin tur även har inverkar på hur VT valt att använda sig av senare
system. Till exempel genom att de valt att fortsätta traditionen med uppdelningen
av affärstrycket i internt- och utåtriktat material även under vissa perioder när samlingen sorterades med hjälp av SAB. Att VT valde att använda sig av en så finfördelad och detaljerad variant av SAB-systemet beror också med stor sannolikhet på
att de ville efterlikna det föregående klassificeringssystemet. Även materialets varierande omfång har påverkat ordnandet då detta bidragit till att trycksakerna blivit
uppdelat i olika format och därefter placerats på olika ställen i magasinen, då det
behövs specialanpassade hyllor för att rymma förvaringskapslar i folio- och liggfolioformat. Därtill har även materialets karaktär och ämnesmässiga innehåll inneburit att VT behövt specialanpassa deras klassifikationssystem för att de ska vara
lämpliga för dessa trycksaker.
Som tidigare nämnts har vardagstryckets ordnande även påverkats av sociala
faktorer. Till exempel är det interaktionen med användarna som genom historien
påverkat praktiken att sortera materialet på utgivande institution. Hur materialet har
ordnats beror även på personalens enskilda och kollektiva inflytande. Det har exempelvis uppstått vissa spänningar mellan den tidigare personalens och den senare
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personals praktiker när det kommer till att klassificera och organisera vardagstrycket. Det vill säga att den senare personalen inte ansåg det moraliskt försvarbart
att använda sig av klassificeringar (såsom Skrifter om idioters vård) som gick emot
deras normer och värderingar. Detta är förmodligen en bidragande orsak till att KB
sedermera bytte till ett nytt klassificeringssystem för vardagstrycksamlingen. Det
går således även att påstå att vardagstryckets ordnade påverkats av ideologiska faktorer då alla klassifikationssystem är influerade av de normer och ideologier som
var och är rådande inom det samhällsystemet de skapts i. Med utgångspunkt i Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv kan jag alltså fastslå att praktikerna som dagligen pågår på VT rörande ordandet av vardagstrycken både bygger
på och är beroende av de historiska och nutida omständigheter som existerade när
praktiken uppstod.193

Tillgängliggöra
För att trycksakerna i vardagstrycksamlingen ska bli tillgängliga för potentiella användare måste de kunna återfinnas i samlingen. Som tidigare nämnts är samlingen
av vardagstryck mycket omfattande. Föregående kapitel visade även på att de olika
systemen som används för att klassificera och ställa upp dessa trycksaker sammantaget utgör en tämligen komplex utgångspunkt för att kunna orientera sig i samlingen och lokalisera materialet. Hur denna komplexitet påverkar vardagstryckets
tillgänglighet och vilka hjälpmedel som finns för att underlätta arbetet med att tillgängliggöra materialet kommer således att lyftas fram och diskuteras i detta kapitel.

Fysisk tillgänglighet
Den största anledningen till att det är förhållandevis svårt att hitta och tillgängliggöra materialet i vardagstrycksamlingen är att samlingen inte är uppbyggd på ett
enhetligt sätt. Nordling förklarar till exempel att ”Vi måste hela tiden ha tre klassifikationssystem aktuella i huvudet. Vi måste också ha koll på de olika perioderna
och de olika variationerna och utbrytningarna inom perioderna.”194 Broman håller
med om detta men lägger även till att de olika formaten som materialet finns samlat
inom tillför ytterligare en dimension som gör lokaliseringen ännu mer komplicerad.
Personalen måste ofta leta igenom stora mängder material för att kunna tillgängliggöra de trycksaker som är efterfrågade. Men trots att de sökt igenom alla tänkbara
ställen som ett visst material skulle kunna vara placerat på finns det en risk att en
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del material aldrig hittas.195 Lundin håller med om att klassificerings- och uppställningssystemen bidrar till att det är lätt för personalen att missa saker. På grund av
detta kan de aldrig säga till en låntagare att de funnit och tagit fram allt om en viss
institution då det alltid kan finnas material som vid något tillfälle placerats på ett
signum som dagens personal inte förbinder med den institutionen. Det finns även
en risk att materialet läggs tillbaka på fel ställe vilket gör att det kan bli svårt att
återfinna och tillgängliggöra nästa gång det efterfrågas. Personen som tar fram
materialet lägger dock alltid en beställningslapp i den kapseln som materialet hämtades ur för att förhindra sådana misstag. Således bör den som sedermera lägger
tillbaka materialet kontrollera att detta överensstämmer med det som står på denna
beställningslapp. Att personalen på grund av de komplicerade klassificerings- och
uppställningssystemen tvingas att ständigt leta igenom samlingarna medför även att
materialet utsätts för onödigt slitage. Markhouss bekräftar detta och framhäver
dessutom att då det mesta av materialet i samlingen är unikt och oersättligt måste
det utvecklas bättre lösningar för att tillgängliggöra materialet om det ska finnas
kvar i framtiden.196
Material som är uppställt utifrån SiSch är det som är svårast att lokalisera och
tillgängliggöra. Anledningen till detta är enligt Broman att innan 1950-talet var vardagstrycket som tidigare nämnts inte en egen samling. Vardagstrycken hade dessutom relativt låg status vilket bidrog till att det inte fanns samma krav på att kunna
lokalisera och tillgängliggöra materialet som det finns idag.197 Att den äldre vardagstrycksamlingen har satts samman av material som tidigare varit tämligen styvmoderligt behandlat har följaktligen bidragit till att det är svårt att hitta i denna
samling. Som tidigare nämnts är dessutom de signum som används i SiSch inte helt
kompatibla med dagens samhällskontext. Torres Magnusson menar att det finns en
risk att kunskapsorganisatoriska system befäster och förmedlar etiskt tvivelaktiga
värderingar. Dessutom kan det bli problematiskt att sortera in-, lokalisera- och tillgängliggöra material på grund av att de kategorier som systemet innehåller inte
överensstämmer med den världsbild som bibliotekarierna eller låntagarna har. Systemet kan således uppfattas som ologiskt och svårgenomträngligt.198
Lundin anser dock att trots att de måste arbeta med tre olika system samtidigt
och att alla dessa har specialbehandlat material och utbrytningar tycker hon ändå
att det finns en logik i systemen och att de har ett tydligt skelett i grunden. Hon
framhåller även att det är utmaningen i att försöka hitta och tillgängliggöra material
i dessa relativt röriga system som gör arbetet dynamiskt och roligt då det tvingar
personalen att använda hela deras samlade erfarenhet och att ständigt tänka och
utvecklas. Lundin tillägger dock att hon anser att affärstrycket uppställning mellan
1971 till 1980 samt 1981 till 1984 är alltför rörig och önskar att det fanns möjlighet
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att organisera om dessa trycksaker för att förenkla lokaliseringen och tillgängliggörandet av materialet som finns samlat där. Under denna period är som sagt affärstrycket dels uppdelat på internt och externt material och dels på olika format samt
att årsredovisningar, böcker och kataloger är utbrutna.199 Detta innebär att om personalen söker efter material från ett företag under den här perioden måste de kolla
på tretton olika ställen för att försäkra sig om att de hittat så mycket som möjligt
från detta företag. Lundin förklarar att när hon arbetar med att ta fram affärstryck
från denna period måste hon alltid fylla i en tabell där hon kan kryssa i var hon sökt
och vilka sektioner hon inte sökt i än.200 Om hon inte gör på detta sätt riskerar hon
att missa att leta överallt samt att hon även tenderar att leta på samma ställe flera
gånger.201
Larsson delar dock inte åsikten om att affärstrycket är för uppdelat. Hon menar
att det var synd att de gav upp de 33 olika utbrutna ämnena (som tidigare nämnts)
och därefter de 6 andra utbrutna bolagstyperna ur affärstrycket då dessa borde ha
förbättrat förutsättningarna för personalen att hitta material om en viss produkt.202
Att hitta material om en viss typ av produkt är även något som Nordling tar upp.
Hon förklarar att samlingens uppställning gör att det inte går att browsa i samlingarna och leta efter trycksaker som exempelvis berör kylskåp. Eftersom trycksakerna
är uppställda efter utgivande instituten måste de exempelvis känna till att bland
andra Electrolux gör kylskåp för att veta var de ska leta. Således är det omöjligt att
hitta allt som finns om kylskåp i vardagstrycksamlingen. En annan nackdel med att
ställa upp efter utgivande institution är att det är väldigt lätt att fastna i att leta efter
varumärket istället för utgivande institution, förklarar Nordling.203 Till exempel produceras Pepsi av Carlsberg för den svenska marknaden. Sådana fakta behöver alltså
personalen ha kunskap om för att hitta material om den produkten. Även personalen
på LUB beskriver att det är enklare att effektuera en beställning på trycksaker från
en viss utgivare än en beställning på material om en produkt eller fenomen som inte
direkt kan kopplas till utgivare eller till ett avgränsat ämnesområde.204
Det kan dock vara besvärligt att avgöra inom vilket signum en institution ska
placeras då vissa institutioner är verksamma inom flera fält, förklarar Lundin. Av
den anledningen kan det både vara svårt att veta var detta material ska sorteras in
och därefter lokalisera detta material när det efterfrågas.205 Detta problem är även
något som Torres Magnusson uppmärksammade i sin uppsats. Hon menar att oavsett om trycksaken sorteras på utgivande institution eller på ämne innebär det problem på olika sätt. Om en trycksak rörande till exempel diabetes givits ut av ett
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försäkringsbolag kan trycksaken vara svår att återfinna ifall varken personalen eller
låntagaren gör kopplingen mellan sjukdomen diabetes och detta försäkringsbolag.
Detsamma gäller förstås även om förutsättningarna varit omvända.206
Mina informanter på KB dryftade emellertid en utvecklingsmöjlighet rörande
de relativt komplicerade uppställningen i vardagstrycksamlingen. De menade att en
lösning skulle vara att ställa upp hela samlingen utan ämnesindelningar och tidsperioder. Det vill säga att materialet enbart skulle sorteras i bokstavsordning på sin
utgivande institution. Fördelarna med detta skulle vara att om det kommer in en
förfrågan på material från ett visst företag så skulle allt material stå samlat på ett
ställe under det företagsnamnet från det första trycket till det senast inkomna. Det
skulle således vara mindre risk att missa något. Nackdelen skulle vara att det blir
svårt att gripa sig an frågor från låntagare som exempelvis vill ha information om
låt säga så många hundklubbar som möjligt. I dagsläget kan personalen förslagsvis
gå till DDK-klassningen 630 (Jordbruk) och leta efter hundklubbar. Om materialet
enbart var uppställt på utgivande institution skulle de behöva veta namnet på olika
hundklubbar eller leta på olika orter. Dessutom anser mina informanter att det skulle
bli enformigt och tråkigt att arbeta med samlingen om den inte var klassificerad
utifrån ämne.207 Däremot verkar det finnas en önskan bland samtliga informanter
både på LUB och KB om att ta bort de olika tidsperioderna som delar upp samlingen
och ställa upp allt efter samma klassifikationssystem. Till exempel anser personalen
på LUB att längre sviter med mer detaljerad filering är att föredra.208 Mina informanter på KB håller i stort sett med om detta. Nordling berättar till exempel att om
det hade funnits obegränsade resurser i verksamheten så hade hon ställt om hela
samlingen i en svit utan tidsuppdelning då detta skulle förenkla arbetet med framtagningen av materialet.209 Lundin och Broman delar denna vision till viss del. Lundin anser som tidigare nämnts att en viss omstrukturering i samlingen skulle behövas. Hon önskar exempelvis att uppdelningen av affärstrycket under 1971–1984 bör
reduceras och förenklas. Broman vill också att samlingen ska vara mindre finfördelad då hon upplever att det ibland är mycket vanskligt att veta om till exempel en
församling är frikyrklig eller tillhör Svenska kyrkan. Hon medger dock att i och
med skiftet till DDK så har visserligen klasserna blivit mindre finfördelade och lättare att hitta i. Men hade resurserna varit obegränsade hade även resten av samlingen följt detta mönster.210
Jag blir dock något konfunderad då mina informanter formulerar denna något
motsägelsefulla önskan att ställa upp allt i en svit med mindre finfördelade klasser
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samtidigt som det tidigare i uppsatsen givits uttryck för att DDK är ett för grovklassigt system. Dessutom har det även framkommit att det var nödvändigt att dela upp
affärstrycket i varor och tjänster på grund av att materialet svällde för mycket och
fileringen blev för detaljerad. Om samlingen skulle ställas upp i en enda svit med
mindre finfördelade ämnesklassificeringar blir fileringen av materialet verkligen
hanterbar då? Skulle det dessutom inte bli väldigt omfattande dragningar/förflyttningar då nytt material ska föras in i samlingen? Att samlingen skulle ställas upp i
en enda svit kommer förmodligen aldrig bli verklighet då det skulle vara ett allt för
omfattande och tidskrävande arbete. Men om detta skulle bli en möjlighet skulle
det trots de nyss nämnda bristerna troligtvis förenkla arbetet med framtagningen
och således även öka materialets tillgänglighet.
Om jag tolkar de resultat som framkommit i ovanstående avsnitt genom Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv och min praktikteoretiska modell
blir det tydligt att de praktiker som är kopplade till tillgängliggörandet av vardagstrycket påverkas av KB:s rumsliga och historiska kontext då detta utformat var och
hur vardagstrycken är förvaras och ordnas. Begränsningarna som finns när det kommer till tillgängliggörandet fastställts även av vardagstryckens specifika materialarrangemang i klassifikationssystemen och de inkonsekvenser som dessa rymmer.211

Tillgängliggörande genom metadata, kataloger och andra hjälpmedel
Genom de redogörelser som framkommit hittills i undersökningen går det att konstatera att vardagstyckets klassificerings- och uppställningssystem ställer höga krav
på personalens förmåga att hitta i samlingarna. Som tidigare nämnts kan dessa system framförallt vara komplicerade för de kollegor som är nya på enheten. Torres
Magnusson menar att när ett system vid första anblick är rörigt eller uppfattas som
irrationellt för dagens användare fordras att de som använder systemet nyttjar andra
metoder för att förstå under vilket signum ett efterfrågat material återfinns. Personen måste således äga en förmåga att försöka tänka sig in i vilka avsikter de som
skapade klassifikationssystemet hade eller att de genom erfarenhet lärt sig alla regler och undantag som finns i systemet. För att kunna göra detta är det viktigt att det
finns tydliga nedskrivna riktlinjer och hänvisningar som hjälpmedel.212 Även Clinton framhäver vikten av att det bör finnas tillämpningsbara hjälpmedel som exempelvis tydliga förteckningar för att kunna orientera sig i och lokalisera material i de
konstgjorda klassificeringssystem som vi använder oss av på bland annat bibliotek.213
Enligt Lundin finns ett antal sådana hjälpmedel att tillgå för att förenkla arbetet
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i KB:s vardagstrycksamling. Framförallt kan katalogposterna hjälpa till att lokalisera materialet. På grund av detta katalogiseras numera mycket mer av det material
som kommer in till VT än vad som gjorts tidigare. Personalen försöker även att
katalogisera äldre material retrospektivt i samband med att det plockas fram. Detta
sker dock i mån av tid. Vardagstryckets katalogposter skiljer sig dock från traditionella katalogposer. De består i stort sett endast av samlingsposter. En samlingspost beskriver enbart att vardagstrycksamlingen innehåller en samling av trycksaker från en viss institution. Den beskriver alltså inte vilka trycksaker som finns i
denna samling. När en användare gör en beställning på en samlingspost dyker det
upp en ruta där denna person ska fylla i vad hen är intresserad att beställa ur den
samling av trycksaker som finns från den institution som samlingsposten gäller. På
bild 6 nedan finns ett exempel på hur en samlingspost kan se ut.

Bild 6. Bilden visar
en samlingspost i Libris. Bland annat
går det att utläsa att
KB har material från
företaget Volvo från
alla perioder i vardagstrycksamlingen
samt vilka signum
dessa är placerade
på. Källa: Bilden är
en skärmdump från
en befintlig samlingspost i Libris.

Även vardagstryckenheten på LUB redogör för att de börjat använda sig av liknande samlingsposter som KB för att katalogisera vardagstrycket men detta gäller
än så länge enbart vardagstryckperiodika. De beskriver att dessa poster visserligen
håller en lägre bibliografisk nivå än traditionella katalogposter, men de förbättrar
ändå möjligheterna att hitta materialet avsevärt.214
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Att katalogisera vardagstrycket i grupper på detta sätt liknar mer hur arkiv brukar katalogisera och beskriva sitt material än hur biblioteken normalt katalogiserar
böcker och tidskrifter.215 Orsaken till att VT valt att katalogisera sitt material med
samlingsposter beror enligt Lundin och Nordling på att det är det mest tidseffektiva
och rationella sättet att katalogisera samlingen. Anledningen till detta är att en samlingspost inrymmer en mycket större mängd material än om varje enskilt objekt i
samlingen skulle särkatalogiseras. Det krävs inte heller att personalen vet exakt
vilka och hur många objekt från den institutionen som redan finns i samlingen när
de skapar samlingsposten. Bild 6 ovan visar dock en samlingspost där personalen
belagt att det finns trycksaker från företaget Volvo under olika tidsperioder och
signum.
Samlingsposterna är dessutom enklare i sin utformning än de traditionella katalogposterna. Den som skapar en samlingspost är alltså inte tvungen att fylla i lika
många fält som i en traditionell post samt att hen inte heller behöver lära sig något
om auktoriserade personnamnsformer även om det förstås är viktigt att den utgivande institutionens namnform är auktoriserad.216
Arbetet med att katalogisera vardagstrycksamlingen på KB har pågått i ungefär
tio år. Enligt ett internt dokument rörande katalogisering och klassificering ska personalen på VT framförallt prioritera att katalogisera material som annars skulle vara
svåråtkomligt. Personalen bör även katalogisera material som det råder osäkerhet
kring när det gäller vilken klassifikation detta tillhör.217 Lundin förklarar att det även
har gjorts tidigare försök att katalogisera samlingarna men då katalogiserades till
störst del tidskrifter och enskilda verk.218 Till skillnad från KB katalogiserar vardagstryckenheten på LUB som tidigare nämnts fortfarande enbart vardagstryckperiodika, men de anger att de även börjat arbetet med att göra samlingsposter på
övrigt material i samlingen.219
Idag katalogiseras som tidigare nämnts KB:s vardagstrycksamling inte på objektsnivå men däremot brukar personalen lägga till exemplarposter på samlingsposterna. Det innebär att om det finns en samlingspost för en viss institution och personalen tar fram trycksaker från den institutionen kan de göra exemplarposter för
det material som tas fram. Ibland kan dessa poster beskriva ett enskilt objekt och
ibland beskriver de till exempel en viss materialtyp från en viss institution och period. Om det är flera trycksaker som utgör exemplarposten placeras de i ett omslag,
då räknas omslaget som ett exemplar och får en egen streckkod. Dessa trycksaker
kan sedermera beställas direkt i Libris eller KB:s egna katalog Regina. Det är emellertid viktigt att notera att det enbart är en bråkdel av KB:s vardagstrycksamlings
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14 miljoner trycksaker som är katalogiserade. Lundin förklarar att det finns ungefär
130 000 katalogposter för vardagstrycket i nuläget, av dessa är cirka 55 000 samlingsposter.220
Dessa samlingsposter kan dock vara något missvisande för de användare som
inte är bekanta med vad en samlingspost är och vilken typ av metadata som ska
användas för att söka fram en samlingspost. Nordling förklarar att låntagarna inte
alltid förstår vad posten betyder då det inte är tydligt vilka trycksaker som ingår i
samlingen som posten beskriver. Ibland har personalen gjort en samlingspost som
till en början bara innehåller en trycksak. När en låntagare gör en beställning på
denna katalogpost förväntar hen sig förmodligen ett flertal trycksaker men får
kanske bara fram ett enda blad.221 Lundin anser trots detta att posterna ändå är behjälpliga för låntagarna då de åtminstone kan få en träff i Libris på den institution
de söker efter. Vilket betyder att det i alla fall finns någon typ av material rörande
denna institution i samlingarna. Samtidigt kan de existerande posterna ge en indikation på att det kan finnas närliggande material i samlingen även om inte det är
katalogiserat.222
Katalogposterna är alltså ett medel för att sprida kännedom om vardagstrycket
och även öka dess tillgänglighet då dessa bidrar till att användarna hittar information om att det faktiskt finns material från en viss institution. Dessa förenklar dessutom beställningen av materialet då det blir beställningsbart direkt i Libris eller
Regina.223 Men trots detta finns det en viss problematik kopplad till dessa katalogposter. Denna problematik ligger i att posterna inte ger en helt representativ bild av
vad KB:s vardagstrycksamling innehåller då enbart en relativt liten del av denna
blivit katalogiserad. Dessutom katalogiseras vissa typer av material i högre grad än
andra materialtyper vilket bland annat beror på att personalen ska prioritera att katalogisera material som till exempel skulle kunna vara placerade inom flera olika
signum.224
Ibland har dock personalen inte möjlighet att skapa en ny samlingspost eller
lägga på en exemplarpost på samlingsposten för ett visst material. Detta kan exempelvis bero på tidsbrist eller att materialet som tas fram är en enstaka del ur ett
omslag som redan fått en exemplarpost. För att kunna ta fram och låna ut materialet
till låntagaren måste personalen skapa en så kallad minipost. En minipost är en
mycket förenklad post som enbart uppger det mest relevanta uppgifterna som exempelvis vilket material som plockats fram, vilket eller vilka signum det placerats
på samt vilka ställen personalen letat på för att finna materialet. Personalen gör även
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miniposter om de inte hittat något material alls vid en förfrågan för att förenkla
arbetet för framtida kollegor om de får en liknande förfrågan. Miniposterna är dock
bara tillfälliga och raderas när materialet återlämnats men de är ändå sökbara för
personalen, vilket i framtiden kan hjälpa personalen att hitta vilket signum materialet kan vara placerat på.
Förutom katalogposter och miniposter finns det även andra hjälpmedel att
tillgå, berättar Lundin. Hon förklarar att det till exempel finns en hel del gamla
katalogkort bevarade som de ibland använder sig av när de inte har något annat att
utgå ifrån. Dessutom finns det en pärm där SiSch är dokumenterad i detalj samt att
det finns en del register kvar att utgå ifrån.225 Nordling upplyser också om att de har
tagit fram en avsevärd mängd arbetsmanualer för att underlätta arbetet på olika
sätt.226 Ett exempel på detta är ett dokument som visar hur de SAB klassificeringar
de använt sig av har översatts till de klassificeringar de har valt att använda sig av i
DDK.227 Detta är ett hjälpmedel som personalen ibland använder sig av för att enklare hitta fram till material från en institution som förekommer under både perioderna som klassificerats med SAB och DDK.
Nordling frågar sig dock hur mycket av dessa manualer och register som kommer att finnas kvar för framtida kollegor. Trots att de ständigt arbetar med att uppdatera innehållet i dessa sparas de så vitt hon vet bara på internwebben Confluence
vilket kan innebära att de går förlorade om VT exempelvis byter datasystem eller
om programvaran som dokumenten skapats genom inte längre är i bruk.228 På grund
av just detta är det som även tidigare nämnts inte en helt tillfredställande lösning att
enbart bevara dessa dokument digitalt. Således skulle det ur bevarande- och tillgänglighetssynpunkt vara lämpligare att denna dokumentation även samlas och förvaras i pappersform i KB:s magasin. Att fortlöpande dokumentera alla förändringar
gällande rutiner och uppställningsprinciper är även något som personalen på LUB:s
vardagstryckenhet arbetar med för att förenkla arbetet för dem själva och framtida
kollegor. De förklarar även att de ständigt strävar efter att förfina arbetssätten runt
vardagstrycken vilket i sig blir ett hjälpmedel vid lokaliseringen och framtagningen
av materialet.229
Ett annat hjälpmedel som personalen på VT använder sig av i hög grad är att
söka på internet med hjälp av Google. Detta verktyg kan stundvis vara ovärderligt
när personalen får en förfrågan på material som inte är katalogiserat. Genom en
sökning på internet kan personalen till exempel ta reda på vad den institution arbetar
med, när institutionen bildades och eventuellt avslutades, om institutionen använt
sig av olika namnformer under sin existens eller om den slagits ihop sig med en
annan institution. Denna typ av fakta kan underlätta personalens arbete på flera sätt.
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Bland annat kan information om institutionens start och slutår bespara personalen
mycket arbete då de kanske inte behöver söka igenom alla olika tidsperioder som
samlingen är uppdelad i för att hitta material från den institutionen.

Tillgängliggörande genom digitalisering och digitala tryckfiler
Att digitalisera materialet är ytterligare ett hjälpmedel som skulle underlätta tillgängligheten av vardagstrycket på flera plan. Tillgängligheten skulle även förbättras om den svenska pliktlagen likt den norska även skulle ålägga tryckerier och
producenter att leverera den digitala förlagan till pliktbiblioteken.230 Digitalisering
och digitala tryckfiler skulle bidra med att göra vardagstrycket mer synligt på internet, slitaget skulle bli mindre och personalens tid skulle besparas i längden då det
fysiska materialet inte behöver plockas fram. Dessutom skulle användare inte behöva komma till KB:s lokaler för att få tillgång till materialet. Att erbjuda extern
access skulle emellertid enbart vara möjligt med material som inte är upphovsrättskyddat. De digitala filerna är således oftast ålagda med vissa begränsningar när det
kommer till dess tillgänglighet.231 I Norge har de dock försökt hitta en lösning på
detta genom att erbjuda fri tillgänglighet till tryckfiler och e-publikationer som har
en ansvarig utgivare på samtliga norska universitets- och högskolebibliotek.232 Detta
kan dock vara problematiskt när det kommer till material av vardagstryckkaraktär
då det kan vara svårt att avgöra vem som äger upphovsrätten till materialet. I exemplet som Callaghan tar upp kring Tate Librarys projekt att bevara och tillgängliggöra e-ephemera skulle de vara tvungna att kontakta alla institutioner som levererat sådant material för att få tillstånd att tillgänggöra materialet externt. Callaghan
menar dock att detta var en allt för tidskrävande uppgift för biblioteket. Således
nöjde de sig med att låta användarna ta del av materialet inom bibliotekets väggar.233
Även det mesta av KB:s digitala samlingar är låsta och kan enbart nås via KB:s
lokaler. Att hitta en lösning som ger en bredare tillgång till nationalbibliotekets digitala samlingar är således som en fråga som är högt prioriterad av både KB och
Vetenskapsrådet.234
Att hantera och bevara digitala tryckfiler och digitaliserat material är dessutom
mycket kostsamt då det till exempel kräver att biblioteken kan understödja detta
med en omfattande teknisk support. Att digitalisera material fodrar därutöver dyr
teknologisk utrustning samt att det krävs personalresurser för att genomföra digitaliseringen.235 KB har emellertid redan rätt typ av utrustning på plats samt att det
även finns befintlig personal som arbetar med digitalisering av KB:s samlingar.
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Dessvärre finns för närvarande inte den tid eller de ekonomiska resurser som skulle
behöva avsättas för att även hinna med att digitalisera större delar ur vardagstrycksamlingen trots att det är något som personalen på VT önskar.236 Utifrån mina observationer är en mer omfattande digitalisering av åtminstone mycket efterfrågat
material som exempelvis äldre IKEA-kataloger något som personalen på VT arbetar för.237 Även personalen på LUB önskar att de kunde digitalisera mer av sina
samlingar då de anser att detta är det bästa sättet att skydda materialet från slitage.238
På Kungliga biblioteket i Köpenhamn har de redan arbetat med att digitalisera delar
av deras vardagstrycksamling. Framförallt är det olika partipolitiska skrifter som
har digitaliserats de senaste åren. Det digitaliserade trycken kan användarna sedermera finna i databasen REX.239
Enligt Torres Magnusson är dock KB i Stockholm det bibliotek som genomför
mest digitaliseringar av vardagstrycken av pliktbiblioteken i Norden. Till exempel
har KB digitaliserat en hel del affärstryck från 1800- och 1900-talet samt delar av
affischsamlingen. Dessutom kan användare beställa digitala kopior av vardagstryck
om det inte är upphovsrättsligt skyddat eller i den omfattning som upphovsrätten
tillåter. Sådana beställningar går bland annat att göras genom att användarna tar
direktkontakt med KB eller genom tjänsten EOD (eBooks On Demnd). Användarna
kan med hjälp av denna tjänst göra en beställning direkt i bibliotekskatalogen och
således få materialet i digital form istället för fysisk. Denna digitala kopia blir därefter tillgänglig även för allmänheten. Torres Magnuson menar dock att det inte är
särskilt mycket ur vardagstrycksamlingen som kan beställas som EOD, då samlingsposterna inte går att koppla till denna tjänst.240
Trots detta är digitalisering något som ökar vardagstryckens tillgänglighet då
det är många privatpersoner som kontaktar KB för att beställa digitala kopior av
detta material för privat bruk. Dessa digitaliseringar blir dock inte tillgängliga för
allmänheten som de blir när de beställs genom EOD-tjänsten. Men de möjliggör
ändå för användare utanför Stockholm att få tillgång till materialet utan att behöva
komma till KB.

Sammanfattning och slutsatser
I det här kapitlet har det blivit tydligt att klassificeringen och uppställningen av
KB:s vardagstrycksamling har stor inverkan på materialets tillgänglighet. Att samlingen är uppbyggd av tre olika system vilka dessutom består av olika perioder,
utbrytningar och format bidrar till att personalen i vissa fall måste leta på oerhört
många ställen för att finna och tillgängliggöra material som användarna efterfrågar.
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En omfattande beställning kan ibland ta flera dagar att plocka fram. Detta tar förstås
tid från de andra arbetsuppgifterna som personalen på VT har. Det finns även en
risk att personalen missar att leta inom en viss period eller ett visst signum. Det kan
även uppstå problem när materialet ska läggas tillbaka då det är lätt hänt att det
placeras i fel kapsel även fast personalen alltid lägger en så kallad sticka med en
beställningslapp i den kapseln som materialet plockades ur. Att hitta material och
lägga tillbaka materialet skulle emellertid bli betydligt enklare om samlingen ställdes upp i en enda svit med mindre finfördelade ämnesklasser. Detta kan dock medföra att personalen måste göra stora dragningar/förflyttningar och mycket detaljerad
filering när nytt material ska föras in i samlingen. Utifrån mina observationer är
dock alla ovan nämnda risker inte särskilt stora då samlingarnas uppställning med
största sannolikhet inte kommer att ändras samt att jag uppfattade att personalen på
VT är oerhört erfarna och noggranna i sitt arbete. Men det finns dock vissa problem
som inte går att komma ifrån trots personalens höga kompetens. Ett exempel på
detta är att om stora delar av den befintliga personalstyrkan skulle sluta sitt arbete
skulle mycket av kunskapen om samlingarna och dess uppställning går förlorad då
enbart finns knapphändig dokumentation om de olika systemen och varför valet föll
på dessa. Men det största problemet är emellertid att personalens letande i kapslarna
ständigt sliter på materialet.
Om större delar av vardagstrycket skulle digitaliseras skulle dock slitaget på
materialet upphöra. Skulle KB dessutom få de digitala tryckfilerna levererade med
pliktleveranserna så skulle både tid och resurser sparas då personalen slipper momentet med att själva digitalisera detta material. Även tillgängligheten skulle förbättras genom digitalisering och de digitala tryckfilerna då det bidrar till att synliggöra materialet på internet samt att användarna skulle kunna komma åt materialet
utanför KB:s väggar. Än så länge är dock detta enbart möjligt med material som
inte skyddas av upphovsrätten.
Tillgängligheten och materialets bevarande skulle också förbättras avsevärt om
hela vardagstrycksamlingen på KB skulle katalogiseras. Om personalen visste under vilket signum och i vilken kapsel som de skulle leta i för att finna efterfrågat
material skulle de på ett mycket enklare sätt kunna lokalisera detta material. Men
trots att de befintliga samlingsposterna underlättar för personalen att hitta material
i samlingen medför dessa katalogposter ändå en viss problematik. Denna problematik ligger i att dessa poster dels inte ger en representativ bild av samlingen och
dels att de kan vara svårt för användarna att tolka dess samlingsposter. Det råder
dock en viss oenighet bland mina informanter om huruvida katalogposterna medför
företrädesvis positiva eller negativa effekter på VT:s arbete. Min slutsats är dock
att trots de negativa aspekterna av vardagstryckets katalogposter uppvägs detta av
att posterna i många fall bidrar till att materialet kan lokaliseras enklare samt att de
även visar användarna att denna typ av material faktiskt existerar. Utan katalogposerna skulle förmodligen avsevärt färre personer känna till att KB har en samling
med vardagstryck som går att beställa fram.
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Hjälpmedel som katalogposter bidrar även med att föra vissa kunskaper vidare
till nya och framtida medarbetare på VT. Likväl finns det ändå skäl för den nuvarande personalen att bli ännu bättre på att nedteckna hur samlingen är uppbyggd i
sin helhet och vilka undantag och utbrytningar det finns för att försäkra sig om att
kunskapen om systemen inte går förlorad i framtiden. Som även tidigare nämnts
går det genom Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv att förstå att det
kan vara av stort värde för de som arbetar med samlingarna att få en förståelse för
de materiella, ideologiska, sociala organisatoriska och historiska förhållanden som
byggt upp och påverkat praktiken i fråga.241 Min förhoppning är även att den här
studien ska kunna bidra till denna kunskapsöverföring.
Utifrån min praktikteoretiska modell kan jag även bedöma att det framförallt
är två faktorer som inverkat på tillgängliggörandet av vardagtrycken. Till viss del
har sociala faktorer haft inverkan på tillgängliggörandet av vardagstrycken då det
är den sociala interaktionen med användarna och deras beställningar av materialet
som påverkar hur VT arbetar med att tillgängliggöra sina samlingar. Dels har sättet
som användarna gör förfrågningar på materialet inverkan på hur personalen letar
efter det och dels är det användarnas förfrågningar som är hela grunden till att vardagstrycksamlinegen över huvud taget tillgängliggörs.
Precis som när det kommer till insamlandet och ordnandet av vardagstrycket
så påverkas även tillgängliggörandet av materiella förhållanden. I det här fallet består dock dessa materiella förhållanden främst av de digitala verktyg som möjliggjort att vardagstrycket idag är mer tillgängligt än vad det någonsin varit tidigare.
Verktyg som katalogposter i Libris och Regina, miniposter, digitalisering och internet är dessutom kopplade till de praktiker som är rådande i den historiska och
organisatoriska kontext de uppstod i. Följaktligen berörs tillgängliggörandet av vardagstrycket även indirekt av dessa två faktorer. De digitala verktygen speglar alltså
i högsta grad vår digitala tidsålder vilket i sin tur kommer påverkat framtida personals praktiker rörande vardagstryckets tillgängliggörande.
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Slutdiskussion
Det övergripande syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur insamlandet,
organiserandet och tillgängliggörandet av KB:s vardagstrycksamling är strukturerat
och om det finns några problem kopplade till detta. Genom denna studie har det
framkommit att KB:s vardagstrycksamling och de praktiker som är kopplade till
den är förbundna med både förtjänster och problem. När det till exempel kommer
till pliktlagstiftningen kunde jag tidigare i undersökningen konstatera att den till
stor del fungerar på ett godtagbart sätt. Det vore visserligen att föredra om vissa
omarbetningar gällande bland annat antalet pliktbibliotek som materialet ska levereras till samt påföljder vid uteblivna leveranser av utomlandstryckt material skulle
genomföras. Till exempel skulle lagen kunna revideras för att det ska bli kraftigare
konsekvenser för de producenter som inte skickar in de trycksaker som de trycker
utomlands samt att lagen även skulle kunna vara mer tvingande mot de pliktbibliotek som kräver in pliktexemplaren. En lagförändring gällande det utomlandstryckta
materialet är dock inget som mina informanter efterfrågar även om detta är en eventuell lösning som tas upp i utredningen Plikten under lupp!.242 Jag finner dock inget
stöd i utredningen för lagförändringar som liknar de övriga förslag som nämnts
ovan.
Men till dess en eventuell lagförändring träder i kraft gällande det utomlandstryckta materialet kan pliktbiblioteken själva genomföra smärre förändringar för att
få in sådant material. En sådan lösning skulle vara ett större samarbete mellan de
olika pliktbiblioteken när det kommer till att hitta och följa upp dessa företag. Framförallt skulle KB och LUB kunna samverka bättre när det kommet till detta. På så
sätt kan arbetsbelastningen fördelas och förhoppningsvis skulle pliktbiblioteken erhålla mer av det vardagstryck som tryckts utanför Sverige. Det ska dock tilläggas
att det inte är helt okomplicerat för en organisation att upprätthålla sådana samarbeten över tid. Detta kräver att dessa externa relationer ska organiseras och styras
samt att det kan vara svårt för de anställda att upprätthålla den egna organisationens
intressen samtidigt som de ska vidmakthålla ett gott samarbete och förtroendeskap
med den andra organisationen.243 I det här fallet bedömer jag emellertid att själva
samarbetet i sig inte kommer att ta orimligt mycket av personalens tid och engagemang i anspråk då det enbart rör sig om att pliktbiblioteken på var sitt håll exempelvis delar upp olika regioner mellan sig och följer upp företagen som verkar inom
dessa och sedermera rapporterar resultaten till KB.
En annan utvecklingsmöjlighet gällande plitexemplarslagstiftningen är att de
svenska pliktbiblioteken bör få den digitala förlagan av pliktmaterialet skickat till
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sig. Från 2016 är detta något som ingår i den norska pliktlagen. Norge har dessutom
arbetat fram en modell där detta material kan nås via samtliga norska universitetsoch högskolebibliotek.244 En sådan utveckling hade varit önskvärd även för svensk
pliktlagstiftning då det skulle öka tillgängligheten på vardagstrycket och minska
materialets slitage.
Men även om en sådan förändring skulle ske i framtiden finns emellertid fortfarande en hel del problem kopplade till tillgängliggörandet av detta material. De
tre olika klassificerings- och uppställningssystemen med olika format och ibland
inte helt logiska utbrytningar som KB:s vardagstrycksamling består av bidrar till att
efterfrågat material kan vara svårt att lokalisera och tillgängliggöra.245 I min undersökning framkommer det bland annat att affärstryckets uppställning är synnerligen
komplicerat för personalen att orientera sig i. De affärstryck som finns bland de
som klassificerats med SiSch är uppdelade i två ämnesområden samt att de har utbrutna bolagstyper, olika format och tidperioder. En liknade problematik gäller för
de affärstryck som är insorterade under perioden 1971–1984. Vissa sammanslagningar av affärstyckets uppställningar under dessa perioder skulle således förenkla
personalen arbete att lokalisera material i samlingen till viss del. Även resterande
delar av vardagstrycksamlingen skulle med fördel kunna omarbetas för att göra det
enklare att lokalisera material i samlingen. Ett exempel på en sådan utvecklingsmöjlighet skulle var att ställa upp samlingen i en enda svit med mindre finfördelade
ämnesklassificeringar. Om uppställningen skulle förenklas skulle det även medföra
fördelar ur bevarandesynpunkt då personalen inte skulle behöva leta igenom lika
stora mängder material för att finna det material som efterfrågats av användarna. I
dagsläget finns det dock varken tid eller resurser att genomföra en sådan omfattande
förändring men en omstrukturering av affärstrycken som jag nämnde ovan skulle
vara ett mer genomförbart projekt med nuvarande personalresurser.
De olika system som vardagstrycksamlingen utgörs av medför även att det
ställs höga krav på nya medarbetare som ska börja jobba med framtagning då det
tar lång tid att lära sig samlingarna, förklarar Lundin. Men hon framhäver dock att
de försöker ha ett öppet arbetsklimat där det ska kännas lätt att fråga sina kollegor
om hjälp. Även de som jobbat med vardagtrycksamlingen längst ber om hjälp om
de har problem med vissa beställningar, menar Lundin.246 Makepeace menar dock
att det finns en stor risk med att förlita sig på att erfarna kollegor har kunskapen i
huvudet. Om dessa kollegor inte är på plats eller avslutar sin tjänst går kunskapen
om samlingen förlorad och samlingen blir således obrukbar.247 Även Torres Magnusson lyfter upp denna aspekt. Hon menar att det måste finnas logiska nedskrivna
regler för att vardagstrycksamlingen ska bli transparent och enkla att jobba i. Det
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bör inte finnas så kallad ”dold kunskap” som enbart förs vidare muntligt och genom
erfarenhet. På så sätt kan nya medarbetare enklare ta vid där tidigare kollegor slutat.248
Hjälpmedel som katalogposter, miniposter, manualer och internet bidrar dock
till att förenkla för personalen att hitta efterfrågat material i KB:s vardagstrycksamling. Dessa hjälpmedel kan även bidra till att föra vidare kunskapen om de praktiker
som är relaterade till vardagstrycksamlingen till framtida kollegor. En sådan kunskapsöverföring är av största vikt för att materialet i samlingen ska kunna tillgängliggöras även i framtiden. Det skulle dock vara önskvärt att det också fanns mer
nedskriven dokumentation kring samlingen, de olika systemen samt de utbrytningar
och undantag som förekommer. Genom en sådan dokumentation skulle ny- och
framtida personal få en större förståelse för hur samlingen är uppbyggd och vilka
praktiker som format samlingen genom historien. Som tidigare nämnts har jag genom Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv kunnat konstatera att det
är av största vikt för de som utövar en praktik att avtäcka de dolda och bakomliggande omständigheter som har haft inverkan på denna praktik för att till fullo förstå
praktiken som den ser ut idag.249 En dokumentation kring hur och varför vardagstrycken ordnande ser ut som det gör – skulle således underlätta för personalen på
VT att exempelvis dra logiska slutsatser kring var ett visst material kan vara placerat.
Alla hjälpmedel och dokumentation är emellertid inte alltigenom gynnsamt.
Att exempelvis katalogisera vardagstrycket på det sätt som det görs idag är inte helt
oproblematiskt. Till exempel kan samlingsposterna vara tämligen vilseledande då
det inte är tydligt vilket- och hur mycket material en sådan post rymmer. Torres
Magnuson framhäver även att låntagarna kan ha problem med att använda sig av
samlingsposterna då de kan vara svårt för dem att pricka in rätt metadata när de
söker efter material samt att de lätt missar närbesläktat material.250 Trots detta medför ändå samlingsposterna att materialet synliggörs och tillgängliggörs i större omfattning än om materialet inte skulle vara katalogiserat. De praktiker som finns inom
en organisation som VT påverkar således även användarnas praktiker som tar plats
utanför organisationen. Nicolinis och Monteiros teori om att en praktik alltid påverkas av utomstående praktiker stämmer följaktligen bra in på detta exempel.251 Detta
inverkar även på deras möjlighet att få tillgång till de vardagstryck som finns i samlingarna. Clinton föreslår att de bibliotek som arbetar med sådana samlingar bör
upprätta ett större samarbete med användarna. Genom detta skulle bibliotekarierna
få en bättre förståelse kring hur materialet ska beskrivas i katalogposterna för att
användarna lättare ska hitta materialet.252
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Det finns dock ytterligare en negativ aspekt av att VT katalogiserar på de sätt
de gör. Problemet med detta är att dessa katalogposter inte ger en helt representativ
bild av vad som finns i KB:s vardagstrycksamling. En bibliotekskatalog har nämligen två syften, menar Taylor, det ena syftet är att hjälpa till att lokalisera var materialet kan återfinnas och det andra är att visa vad samlingen innehåller.253 Broman
anser att de katalogposter som skapas för vardagstrycken på KB enbart tjänar det
första syftet då trycksakerna inom vissa signum tendrar att katalogiseras i högre
grad än andra signum. Detta beror till viss del på att vissa i personalen kommer från
en katalogiseringsbakgrund. Dessa personer tenderar att katalogisera mycket mer
än de personer ur personalen som inte har en sådan bakgrund. Detta innebär att de
ämnesområden som de katalogiseringserfarna är ansvariga för tenderar att bli katalogiserade i högre grad än de ämnesområden som resterande personal är ansvarig
för.254 En annan orsak till varför vissa trycksaker katalogiseras mer än andra är att
som tidigare nämnts ska personalen prioritera att katalogisera material som annars
kan vara svårt att lokalisera samt reglera under vilket ämne vissa institutioner ska
placeras. Problemet med att katalogposterna inte ger en representativ bild över KB:s
vardagstrycksamling skulle dock lösas om personalen katalogiserade ännu mer än
vad de gör idag, både retrospektivt och nyinkommet material, berättar Lundin.255 De
katalogposter som redan finns bidrar trots de problem som är sammankopplade med
dem till att synliggöra materialet för användarna och förenkla lokaliseringen för
personalen. Således är det motiverat för VT på KB att satsa mer resurser på att
katalogisera samlingen.
Torres Magnusson håller med om att KB:s samlingsposter är något problematiska då de bidrar till att ett visst material ibland blir taget ur sitt sammanhang medan
andra typer av material osynliggörs då det inte blir katalogiserat. Orsaken till att
mycket material inte katalogiseras är enligt henne bristen på ekonomiska och tidsmässiga resurser vilket grundar sig i att det från låntagarnas och bibliotekariernas
håll inte finns ett jättestort intresse för den här typen av material. Hon frågar sig
dock om ointresset faktiskt grundar sig i att materialet blir osynligt när det inte är
katalogiserat.256 Nordling anser emellertid att det troligtvis inte finns en större risk
att material osynliggörs med deras katalogiserings-, klassificering och hylluppställningssystem än med andra system. Hon tror inte heller att deras uppordningsprinciper påverkar låntagarna på något nämnvärt sätt förutom att det vid stora beställningar kan ta tid innan de får fram materialet.257 Att vardagstryckets klassifikationssystem inte medför större risk än andra system bekräftas av Bowker och Star som
förklarar att det alltid finns en risk att vissa typer av material osynliggörs i ett klassifikationssystem på grund av att allt som klassificeras måste förenklas för att kunna
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passa in i de snäva kategorier som ett klassifikationssystem består av.258
Sammanfattningsvis går det genom denna undersökning att konstatera att det
inte finns något klassifikationssystem som skulle fungera helt ultimat för att ordna
vardagstrycken då alla klassifikationssystem har sina brister. De klassificeringssystem som KB använder sig av är dock sammantaget relativt komplicerade att orientera sig i då de består av tre olika system som i sig innehållet både utbrytningar och
undantag. Således behövs instrument som katalogisering och digitalisering för att
hjälpa till att tillgängliggöra dessa trycksaker. Det skulle av den anledningen vara
önskvärt om KB hade möjlighet att satsa mer resurser på att digitalisera och katalogisera mer av vardagstrycket. Det skulle även vara välkommet med en viss omarbetning av pliktlagen när det gäller minskningen av antalet pliktbibliotek, erhållande av digitala tryckfiler och kraftigare konsekvenser vid uteblivna leveranser av
utomlandstryckt material.
För att avsluta denna summering kommer jag nu kortfattat sammanfatta och
diskutera de resultat som framkommit genom de teoretiska resonemangen i denna
undersökning. Genom Nicolinis och Monteiros praktikteoretiska perspektiv har det
blivit tydligt att de praktiker som på olika sätt utgör verksamheten på VT bygger på
historiska- och nutida förhållanden inom- och utanför organisationen. Dessa historiska- och nutida förhållanden utgörs av både fysiska omständigheter och mänskligt
agerande. De subjekt och objekt som bygger upp den praxis som rör insamlandet,
ordnandet och tillgängliggörandet av vardagstrycken på VT utgörs således av materiella, organisatoriska, ideologiska och sociala faktorer som är unika för den historiska kontext de uppstod och existerar i.259 Dessa påverkansfaktorer som också
har fått utgöra stommen i min praktikteoretiska modell har varit mer eller mindre
framträdande beroende på om det är insamlandet, ordnandet eller tillgängliggörandet av vardagstrycken som har undersökts. Hur dessa faktorer påverkar de olika
praktikerna variera dessutom mellan vilka aspekter av insamlandet, ordnandet och
tillgängliggörandet som varit i fokus. Efter att jag undersökt de olika praktikerna
har jag kunnat konstatera att insamlandet framförallt påverkats av ideologiska, organisatoriska och materiella faktorer, de faktorer som har haft mest inverkan på
ordnandet är de materiella, organisatoriska och till viss del ideologiska faktorer medan tillgängliggörandet framförallt påverkats av sociala och materiella faktorer. Det
praktikteoretiska perspektivet som applicerats på denna undersökning visar dock
även att en praktik alltid påverkas av historiska omständigheter antingen direkt eller
indirekt då en praktik alltid är utvecklad ur traditioner som går långt tillbaka i historien – antingen som en återverkan eller som en motreaktion på tidigare praktiker.
Om jag tar ordnandet som ett exempel så har historiska faktorer i högsta grad haft
en inverkan på denna praktik. Till exempel menar Taylor att de flesta erkända klassifikationssystem i grunden bygger på kategorier som filosofer som Aristoteles satt
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samman för flera tusen år sedan.260 Således påverkas praktikerna som rör ordnandet
av vardagstrycken av faktorer som sträcker sig långt utanför KB:s väggar och historia. Även de praktiker som utgör insamlandet och tillgängliggörandet av vardagstrycket har berörts av historiska omständigheter som tagit plats både innanför och
utanför KB.
Min förhoppning är att denna studie har väckt ett intresse för de omfattande
vardagstrycksamlingar som finns på KB och LUB och ge inspiration till vidare studier kring detta område. Ett förslag på vidare forskning skulle vara att undersöka
hur pliktinsamlandet av vardagstrycken påverkats av utredningen Plikten under
lupp! och de potentiella lagförändringar som möjligtvis blir resultatet av denna. Ett
undersökningsområde skulle kunna vara huruvida materialets tillgänglighet blev
bättre genom att pliktbiblioteken även skulle erhålla tryckfilen och vilka eventuella
upphovsrättsliga problem som uppstår när det kommer till att tillgängliggöra detta
material. En annan tänkbar utgångspunkt skulle vara att försöka ta reda på om pliktbiblioteken mottager en större mängd vardagstryckmaterial efter eventuella lagförändringar och hur detta i så fall påverkar de praktiker som är förekommande på
dessa biblioteks vardagstryckenheter. Dessa förslag visar på att det finns mycket
kvar att utforska när det gäller hur pliktbiblioteken hanterar vardagstrycken och hur
pliktlagstiftningen inverkar på detta. Det finns även en rad andra infallsvinklar som
skulle vara intressanta att undersöka rörande detta oerhört spännande tryckta kulturarv.
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Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur insamlandet, organiserandet och tillgängliggörandet av KB:s vardagstrycksamling är strukturerat och om det finns
några problem kopplade till detta. för att besvara detta syfte har jag använt mig av
följande frågeställningar. Har pliktlagen och de praktiker som finns kopplade till
den på VT någon påverkan på KB:s insamlande av vardagstryck? Vilken typ av
klassificerings- och uppställningssystem använder sig KB av för att ordna sin samling av vardagstryck och vad finns det för bakomliggande orsaker till detta förfarande? Har sättet som KB klassificerar och ställer upp vardagstrycken påverkat den
praxis som är kopplad till tillgängligheten av vardagstrycket och vilka eventuella
hjälpmedel finns det för att underlätta detta? Finns det några utvecklingsmöjligheter
som skulle kunna förbättra vardagstryckens tillgänglighet och förenkla de rutiner
som finns kopplade till Lagen om pliktexemplar?
Den teoretiska utgångspunkt som anlagts på denna undersökning är en praktikteori som är sprungen ur Nicolinis och Monteiros artikel “The Practice Approach:
For a Praxeology of Organisational and Management Studies”. Utifrån denna artikel har jag även utvecklat en egen teoretisk modell som jag använder i undersökningen. Metoden som har använts för att samla in min empiri har framförallt bestått
av deltagande observationer under en fem veckor lång praktikperiod på VT och
strukturerade intervjuer av fyra informanter på VT. Jag har även fått samma intervjufrågor besvarade via e-post av vardagstryckenheten på LUB för att få ett komparativt undersökningsmaterial.
Genom denna undersökning har det framkommit att pliktlagen överlag skapar
godtagbara förutsättningar för insamlandet av vardagstrycken. Det finns dock vissa
utvecklingsmöjligheter som förmodligen skulle förbättra och förenkla denna insamling. Dels borde antalet pliktbibliotek som vardagstrycken ska levereras till
minskas ned för att motivera fler leverantörer att skicka in material, dels borde pliktbiblioteken även erhålla materialets digitala tryckfil och dels borde påföljderna vid
uteblivna leveranser skärpas. Denna undersökning har även åskådliggjort att KB:s
vardagstryck har ordnats med tre olika klassificeringssystem genom åren. Samlingen som sträcker sig fram till 1970 har klassificerats med KB:s egna system
SiSch, från 1971 till 2010 har samlingen ordnats med SAB och därefter med DDK.
Ingen av dessa system fungerar dock helt optimalt för att ordna vardagstrycken då
tryckens speciella karaktär har inneburit att systemen inte ha kunnat användas i sin
helhet samt att många speciallösningar har behövts för att kunna ordna vissa typer
av trycksaker. Att vardagstrycksamlingen består av tre olika system med olika undantag och utbrytningar innebär att materialet i denna samling är mycket komplext
att lokalisera och således även att tillgängliggöra. För att förbättra materialets tillgänglighet behövs instrument som exempelvis katalogisering och digitalisering. Av
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den anledningen arbetar personalen på VT med att katalogisera både nyinkommet
och äldre material i så hög utsträckning som möjligt. Det finns även en önskan hos
personalen att mer resurser skulle satsas på att genomföra mer omfattande digitaliseringsprojekt av dessa trycksaker.
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Tack
Jag vill framförallt passa på att tacka mina informanter på Enheten för vardagstryck
på KB för att de bistått mig i detta arbete. Deras bidrag har varit ovärderlig. Även
informanterna på LUB:s vardagstryckenhet har varit mig till stor hjälp. Om jag har
återgivit fakta felaktigt eller missförstått något så tar jag givetvis på mig fullt ansvar
för detta. Jag vill även framföra ett stort tack till min handledare Ulrika Kjellman
som tagit sig tid att läsa och kommentera min text. Jag kan inte ha önskat mig en
bättre handledare. Utan hennes stöd och genomläsningar hade jag inte uppnått en
lika strukturerad och utvecklad sluttext.

79

Käll- och litteraturförteckning
Otryckt material
I uppsatsförfattarens ägo
Observationsprotokoll
Anteckningar från deltagande observation, 2017-10-03.
Anteckningar från deltagande observation, 2017-10-09.
Anteckningar från deltagande observation, 2017-10-19.
Anteckningar från deltagande observation, 2017-10-24.
Anteckningar från deltagande observation, 2017-10-25.
Intervjuinspelningar och transkriptioner
Inspelning och anteckningar från intervju med Carina Broman, Stockholm, 201711-15.
Inspelning och anteckningar från intervju med Martin Engström, Stockholm, 201711-15.
Inspelning och anteckningar från intervju med Inger Lundin, Stockholm, 2017-1120.
Inspelning och anteckningar från intervju med Catarina Nordling, Stockholm,
2017-11-27.
E-post
E-postkorrespondens med vardagstryckenheten på LUB, 2018-01-17.
E-postkorrespondens med Carina Broman, 2017-12-08.
E-postkorrespondens med Inger Lundin, 2017-12-18.
E-postkorrespondens med Inger Lundin, 2017-04-09.
E-postkorrespondens med Catarina Nordling, 2017-12-06.
Enheten för vardagstrycks interna dokument
DDK-klassning av Vardagstryckets samling 2011-.
Lånestatistik 2016 Enheten för vardagstryck.

Tryckt material
Altermatt, Rebecca. & Hilton, Adrien (2012). Hidden Collections within Hidden
Collections: Providing Access to Printed Ephemera. The American Archivist,

80

75 (1), ss. 171–194. http://americanarchivist.org/doi/pdf/10.17723/aarc.75.1.6538724k51441161 [2018-05-14].
Alvesson, Mats (2013). Organisation och ledning: ett något skeptiskt perspektiv.
1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Bawden, David & Robinson, Lyn (2012). Introduction to information science.
London: Facet.
Berglind, Malin & Eltén, Annakim (1997). Bevare mig väl! Om användningen av
det okatalogiserade trycket på Lunds universitetsbibliotek. Magisteruppsats i
Biblioteks- och informationsvetenskap, Lunds universitet.
Besek, June M., Coates, Jessica, Fitzgerald, Brian, Mossink, Wilma, LeFurgy,
William G., Muir, Adrienne, m.fl. (2008). ”Digital Preservation and Copyright: An International Study”, Inter- national Journal of Digital Curation 3
(2).
Bowker, Geoffrey C. & Star, Susan Leigh (1999). Sorting Things Out: Classification and Its Consequences (Inside technology). MIT Press.
Broman, Carina & Hultén, Anna (2005). Kungliga bibliotekets klassifikationssystem över den svenska samlingen år 1887. Masteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Borås högskola.
Callaghan, Holly (2013). “Electronic ephemera: collection, storage and access in
Tate Library”. Art Libraries Journal, 38 (1), ss. 27-31.
https://doi.org/10.1017/S0307472200017843 [2018-05-14].
Clinton, Alan (1981). Printed ephemera: collection, organisation and access.
London: Bingley.
Cox, Andrew. (2012). “An exploration of the practice approach and its place in information science”, Journal of Information Science, 38(2), ss. 176–188.
Czarniawska, Barbara (2011). Skuggning i fältarbete, i Ahrne, Göran & Svensson,
Peter (red.). Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber.
Dahlström, Mats (2009). ”Kritisk digitalisering. En ny strategi?”, i: Digital formidling af kulturarv, Niels D. Lund m.fl. (red.) Köpenhamn: Multivers, ss.
171–191.
Dahlström, Mats (2011). ”Editing Libraries”. Bibliothek und Wissenschaft. 44,
91–106. http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:871326/FULLTEXT01.pdf
[2018-05-14].
Eivergård, Mikael & Catarina Lundström (2007). ”Samlarna och samlingarna. Om
kulturarvets fält och dess hierarkier”, RIG 2007:3, ss.129–138.
Eriksson-Zetterquist, Ulla & Ahrne, Göran (2011). Intervjuer, i Ahrne, Göran &
Svensson, Peter(red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber AB, ss.
36–57.
Furtenbach, Petra (2009). Priskuranten - en resa i tiden: Priskuranter i Kungl.
biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Nordiska museets bibliotek.
Masteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Uppsala universitet:
Inst. för ABM.

81

Galloway, Patricia (2009). “Patricia Galloway. Digital Archiving”. Encyclopedia
of Library and Information Sciences, Third Edition. Taylor and Francis: New
York, ss. 1518-1527.
Halldin, Olof (2011). ”Det efemära trycket”. Biblis: Tidskrift För Bokhistoria,
Bibliografi, Bokhantverk, Samlande, 54, ss. 45–54.
Hansson, Joacim (1999). Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av "Klassifikationssystem för svenska bibliotek". Diss. Göteborgs universitet.
Huizing, Ard. & Cavanagh, Mary. (2011). “Planting contemporary practice theory
in the garden of information science”. Information Research, 16(4) paper
497.
Høeg Jacobsen, Therese (red.) (2010). Alle tiders tryk: småtrykssamlingen i Det
Kongelige Bibliotek. 1. opl., 1. udg. Købehavn: Det Kongelige Bibliotek
Johansson, Maria (1996). Användare och marknadsföring - hör det ihop? En
marknadsförings- och användarstudie av sektionen för okatalogiserat småtryck, Kungl. Biblioteket, Stockholm. Kandidatuppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, Umeå universitet.
Jones, Barbra. M (2004). “Hidden collections, scholarly barriers: creating access
to unprocessed special collections materials in America's research libraries”.
RBM: A Journal Of Rare Books, Manuscripts, & Cultural Heritage, 5(2), ss.
88-105. https://doi.org/10.5860/rbm.5.2.230 [2018-05-14].
Justesen, Lise & Mik-Meyer, Nanna (2011). Kvalitativa metoder: från vetenskapsteori till praktik. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur.
Jönsson, Dan. Erik (2015). Vardagstryck: Samtidens avtryck – Samtidens avspegling. I Universitetsbiblioteket i Lund. Var dags tryck. Utställning på Universitetsbiblioteket i Lund, 17 apr. 2015–12 feb. 2016. Universitetsbibliotekets
utställningskatalog nr 70. Lund: Lunds Universitet, ss. 4–12.
Kjellman, Ulrika (2006). Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk
studie över Kungl. bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor. Diss. Uppsala universitet.
Konstenius, Göran (2017). Plikten under lupp! : En studie av pliktlagstiftningens
roll, utformning och relevans i förhållande till medielandskapets utveckling.
Kungl. biblioteket. https://www.kb.se/download/18.5e9440ea15ffee666c7faa/1512378212108/plikten_under_lupp_2017.pdf [2018-05-14].
Kungliga bibliotekets årsredovisning 2017 (2018). Kungliga biblioteket.
https://www.kb.se/download/18.6090944716167b9cbe4dba/1519288067441/KB%20%C3%85R%202
017_2018-02-21.pdf [2018-05-14].
Kungliga biblioteket, gamla webbsidan. http://193.10.12.180/ [2018-05-14].
Kungliga biblioteket, nya webbsidan. https://www.kb.se/ [2018-05-14].

82

Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.
Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.
Lalander, Philip (2011). Observationer och etnografi, i Ahrne, Göran & Svensson,
Peter(red.) Handbok i kvalitativa metoder. Malmö: Liber.
Larsson, Boel (2011). ”Från censurinstrument till stöd för forskningen och den
svenska kulturens bevarande. Den svenska pliktexemplarslagstiftningens betydelse för samhällets framsteg och identitet”. Biblis: Tidskrift För Bokhistoria,
Bibliografi, Bokhantverk, Samlande. 55, ss. 29–43.
Larsson, Gunilla (2001). ”Affärstrycket i Kungl. bibliotekets okatalogiserade samling. Kungl. Biblioteket”. Ephemera - det okända trycket: en utställning av
okatalogiserat tryck på Kungl. Biblioteket. 14 juni-15 sept. 2001. Stockholm:
Kungl. Biblioteket, ss. 19–32.
Libris, nationell samkatalog. http://libris.kb.se/ [2018-05-14].
Lidman, Tomas (2011). ”Pliktlagen före 1700. En kortfattad översikt”. Biblis:
Tidskrift För Bokhistoria, Bibliografi, Bokhantverk, Samlande. 55, ss. 23–26.
Lindqvist, Sven (2001). ”Kontinenten i papperskorgen. I Kungl. Biblioteket”.
Ephemera - det okända trycket: en utställning av okatalogiserat tryck på
Kungl. Biblioteket. 14 juni-15 sept. 2001. Stockholm: Kungl. Biblioteket, ss.
5–8.
Lunds universitetsbibliotek. https://www.ub.lu.se/ [2018-05-14].
Makepeace, Chris E. (1985). Ephemera: a book on its collection, conservation and
use. Aldershot: Gower.
Markhouss, Marja (2001). ”Okatalogiserat tryck på Kungl. biblioteket. I Kungl.
Biblioteket”. Ephemera - det okända trycket: en utställning av okatalogiserat
tryck på Kungl. Biblioteket. 14 juni-15 sept. 2001. Stockholm: Kungl. Biblioteket, ss. 11-17.
McDowell, Paula (2013). ”Of grubbs and other insects: constructing the categories of ”ephemera” and ”literature” in eighteenth-century British writing”, in
Murphy, K. & O'Driscoll, S. (red.). Studies in Ephemera: Text and Image in
Eighteenth-Century Print. Lewisburg: Bucknell University Press, ss. 31-53.
Merriam webster, online dictionary. https://www.merriam-webster.com/ [201805-14].
Murphy, Kevin D & O'Driscoll, Sally (red.) (2013). Studies in ephemera: text and
image in eighteenth-century print. Lewisburg: Bucknell University Press.
Nicolini, Davide & Monteiro Pedro (2016). “The Practice Approach: For a Praxeology of Organisational and Management Studies”, in Langley, Ann & Tsoukas, Haridimos (red.). The SAGE handbook of process organization studies.
London: SAGE.
Nylander, Eva (2015). ”Kom, se och ni faller i största förvåning! I Universitetsbiblioteket i Lund”. Var dags tryck. Utställning på Universitetsbiblioteket i

83

Lund, 17 apr. 2015–12 feb. 2016. Universitetsbibliotekets utställningskatalog
nr 70. Lund: Lunds Universitet, ss. 1–3.
Pilerot, Ola, Hammarfelt, Björn & Morning, Camilla (2017). ”The many faces of
practice theory in library and information studies”. Information Research,
22(1), CoLIS paper 1602. http://www.informationr.net/ir/221/colis/colis1602.html [2018-05-14].
Rasch, Mårten (2011). ”Efemera och småtryck”. Biblis: Tidskrift För Bokhistoria,
Bibliografi, Bokhantverk, Samlande, 54, ss. 55–61.
Rowley, Jennifer E. & Farrow, John (2000). Organizing knowledge: an introduction to managing access to information. 3. ed. Aldershot: Gower.
Signeringsschema, svensk litteratur. Före 1956. http://www.kb.se/Dokument/Soka/Signeringsschema%20svenskt.pdf [2018-05-14].
SOU 1992: 92. http://weburn.kb.se/metadata/926/SOU_7264926.htm [2018-0514].
SOU
2003:129.
https://data.riksdagen.se/fil/771FABEF-3E72-4BA5-9E96DC00CFAB373C [2018-05-14].
Svanberg, Magdalena (2006). Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad
skulle det innebära? Delstudie 3 i katalogutredningen. Stockholm: Kungliga
biblioteket.
Taylor, Arlene G. (2004). The organization of information. 2nd ed. Westport,
Conn: Libraries Unlimited.
Torres Magnusson, Sandra (2017). Mer reklam, tack och gärna samhällsinformation: en studie om synlig- och tillgängliggörande av efemärt tryck vid svenska
pliktbibliotek. Masteruppsats i biblioteks- & informationsvetenskap, Lunds
universitet: Inst. för ABM.
Twyman, Michael (2008). “The Long-Term Significance of Printed Ephemera”.
RBM: A Journal Of Rare Books, Manuscripts, & Cultural Heritage, 9 (1), ss.
19-57.
Weinberger, David (2007). Everything is miscellaneous: the power of the new
digital disorder. 1. ed. New York: Times Books.
Wikipedia, den svenska versionen. https://sv.wikipedia.org/wiki/Ing%C3%A5ngssida [2018-05-14].

84

Bilaga 1.
Intervjuschema
1. Beskriv hur klassificerings- och uppställningssystemen i vardagstryckets
magasin är utformat från de tidigaste trycksakerna till idag?
A. Vet ni bakgrunden till varför systemen är utformade på detta sätt?
2. Hur påverkar klassificerings- och uppställningssystemet tillgängligheten
av materialet och arbetet med framtagningen av beställt material?
A. Vilka är fördelar med att klassificerings- och uppställningssystemets utformning ser ut på detta sätt?
B. Vilka är nackdelarna med att klassificerings- och uppställningssystemets utformning ser ut på detta sätt?
3. Om resurserna var obegränsade hur hade du då önskat att vardagstryckets
uppställningssystem var utformat i sin helhet?
A. Vilka fördelar skulle en sådan utformning innebära för materialets
tillgänglighet och för ert arbete med framtagningen?
4. Hur gör ni förenkla arbetet med framtagningen för framtida kollegor?
5. Hur gör ni för att förbättra tillgängligheten av vardagstryckets material?
6. Hur är era katalogposter utformade?
A. Varför utformas katalogposterna på detta sätt?
B. På vilket sätt påverkar katalogposternas utformning och befintlighet
användarnas tillgång till och möjlighet att söka i vardagstryckets
material?
7. Vilka är fördelarna och nackdelarna med nuvarande svensk pliktexemplarlagstiftning för vardagstryckets samlingar?
8. Ser ni några utvecklingsmöjligheter hos nuvarande svensk pliktexemplarlagstiftning?
A. Vad skulle i så fall detta innebära för vardagstrycket samling i stort
och för tillgängligheten av materialet?
10. Hur följer ni upp vilka tryckerier som inte efterföljer de regler som lagen
om pliktexemplar av dokument föreskriver.
A. På vilket sätt kontrollerar ni att tryckerierna skickat in allt som
tryckts av dem?
B. På vilket sätt påverkar detta vardagstrycksamlingen?
11. Hur följer ni upp att de institutioner som trycker sina publikationer utomlands?
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Bilaga 2.

Källa: Tabellen ovan är skapad av Catarina Nordling som är bibliotekarie på VT.
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