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Inledning 

Böcker skapas, förmedlas och saluförs inom ett omfattande fält som sträcker 
sig från författare till läsare via förlag, distributörer, bibliotek och bokhandlare 
i en process som inbegriper interaktion och ömsesidig påverkan och produktion 
och efterfrågan i samspel. Boken själv är dels ett litterärt verk som är en del av 
ett vidsträckt textuellt sammanhang - Litteraturen om man så vill - men är 
faktiskt också ett föremål, en fysisk bok med papperssidor, pärmar och 
inbindning som både innesluter och förmedlar verket till oss. Sedan den 
digitala revolutionen tog fart har vi också sett hur litterära verk kan manifestera 
sig i helt andra miljöer, nämligen de elektroniska. 

En bok bär ihärdigt fram sitt innehåll. Man kan läsa och använda sig av 
den upprepade gånger. Biblioteken tillhandahåller läsaren sina samlingar helt i 
enlighet med den principen, i kombination med att de i mångt och mycket 
också står utanför ett kommersiellt sammanhang. Bokhandeln, eller det som 
mer korrekt kallas sortimentsbokhandeln, säljer förlagsnya böcker till köpare i 
en betydligt mindre cirkulär process där den ekonomiska förtjänsten 
naturligtvis är central.  

Men det finns också en annan typ av bokhandel, vars verksamhetsidé 
bygger på att boken fortlever genom flera läsningar, flera ägare, nya 
försäljningstillfällen, och det är antikvariatbokhandeln. På hyllorna i ett 
antikvariat står böcker som sålts förut men som för den skull inte spelat ut sin 
roll som marknadsvara. Antikvariatbokhandlaren bedriver handel med dessa 
begagnade böcker, liksom ofta också med bilder, kartor och manuskript. Och 
där sortimentsbokhandeln lagerhåller böcker under en mycket begränsad tid 
kan antikvariatens lager sträcka sig över en tidsperiod om hundratals år och 
böckerna som de säljer innefatta så olikartade produkter som luggslitna 
pocketvolymer och välanvänd kurslitteratur vid sidan av läderinbundna 1600-
talsfolianter. Det säger sig självt att mycket står att finna i en sådan bokhandel 
för en vid krets av köpare och samlare av böcker. Ändå lever antikvariaten en 
betydligt mer undanskymd tillvaro än den vanliga bokhandeln och 
uppmärksammas och omtalas sällan.  
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Vår uppsats kommer emellertid att fokusera detta område, som tycks 
bedriva sin verksamhet i bokvärldens periferi. Antikvariaten agerar vid sidan 
av bokhandel och bibliotek, men finner ändå sin plats mellan författare och 
läsare, producent och konsument. Och det är förvånande att så lite skrivits om 
antikvarisk bokförsäljning. Förlag, bibliotek och övrigt bokhandelsväsen har 
studerats med olika vetenskapliga metoder och från skilda akademiska 
discipliner men antikvariaten har – om alls – mest omtalats i vad som något 
pejorativt skulle kunna beskrivas som anekdotiska vänskrifter. Åtminstone bär 
de ingen vetenskaplig prägel. Detta faktum var också utgångspunkten för vårt 
ämnesval. 

En annan anledning till att vi valt att studera antikvariaten i Sverige står att 
finna i vårt kombinerade intresse för litteratur och dess huvudsakliga fysiska 
medium: boken, som ju också har en historia, en utveckling bakom sig. Under 
arbetet med föreliggande uppsats har vi lagt märke till att 
antikvariatbokhandlare är förvånade över att det i sådan hög utsträckning 
saknas kunskap om bokhistoria i biblioteksvärlden – och detta trots att 
bevarandet av böcker är en av bibliotekets huvudsakliga uppgifter. Inom 
antikvariatbranschen finns i allmänhet ett större bokhistoriskt intresse och en 
mer gedigen bokkunskap. Samtidigt är variationen stor: det är långt ifrån alla 
antikvariat som handlar med verkligt rara, gamla böcker i exklusiva 
utföranden.  

Liksom hela boksamhället i stort har antikvariatbranschen kommit att 
anpassa sig till ett nytt, elektroniskt klimat och många antikvariat har också 
skaffat sig hemvister på Internet. För en del antikvariatbokhandlare har 
handeln via nätet rentav ersatt den tidigare butiksförsäljningen. Och man har 
utvecklat sökmotorer som ”antikvariat.net” där köparen erbjuds möjligheten att 
undersöka och jämföra ett stort antal antikvariats bestånd på en och samma 
gång. Detta är givetvis en omfattande och grundläggande förändring vad gäller 
antikvariatens verksamhet. 

Samtidigt finns det verksamhetsområden inom branschen som är ständigt 
pågående, som också följt med den antikvariska bokförsäljningen under lång 
tid och som knappast heller försvinner i och med erövrandet av den digitala 
världen. En sådan verksamhet är katalogiseringsverksamheten hos 
antikvariaten. Är man som vi biblioteks- och informationsvetare, är man 
förmodligen van att betrakta katalogiseringsarbete som en syssla för 
biblioteken. Men katalogisering och katalogproduktion är också en viktig del i 
antikvariatens verksamhet. Det är inte så underligt: naturligtvis måste man 
registrera och marknadsföra de böcker man vill få sålda. Men är inte 
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antikvariatkatalogerna mer än simpla prislistor? Åtskilligt arbete och ansenlig 
tid har genom antikvariatbranschens historia ägnats åt rent bibliografiskt 
handarbete. Vi vill vi nu i vår tur rikta uppmärksamheten mot denna 
verksamhet hos de svenska antikvariaten.  

Syfte och avgränsningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka antikvariatbranschen med fokus i 
första hand på katalogiseringsverksamheten. Svensk antikvariatmarknad 
kommer att bli den första avgränsningen då nationella skillnader naturligt nog 
skulle bli för omfattande att diskutera i föreliggande omfång.  

I likhet med biblioteken har antikvariaten metoder för att tillgängliggöra 
beståndet för – i deras fall – köparna. Det finns en lång tradition av 
katalogutgivning och bibliografisk dokumentation vid antikvariaten.1 Som 
biblioteks- och informationsvetare anser vi att beskrivandet och 
tillgängliggörandet inom antikvariaten är särskilt intressant att fokusera på, 
eftersom bibliografi är en central disciplin inom BoI-fältet. Följaktligen 
kommer katalogerna och katalogiseringen att bli ytterligare en avgränsning. 

Sammanfattningsvis är syftet med vår uppsats att undersöka och analysera 
de svenska antikvariatens katalogiseringsverksamhet idag. 

Frågeställningar 
För att uppnå syftet med arbetet har tre centrala frågeställningar utarbetats, och 
dessa ska belysas med frågeområden och följdfrågor.2

 

•Vilka funktioner har en antikvariatkatalog? 

•Vilken betydelse har katalogerna och katalogiseringen för branschen?  

•Hur ser katalogiseringsförfarandet ut idag, då Internet blivit ett nytt verktyg 

för antikvariaten? 

Metod 
För att utvinna mesta möjliga information med största möjliga vetenskapliga 
relevans finns för varje kunskapsområde mer eller mindre lämpliga 
                                                 
1 Se exempelvis Christoffersson, Mats, Boksamlaren, Halmstad, 1991, s. 145f. och Ankarcrona, Anita, 
Bud på böcker: bokauktioner i Stockholm 1782-1801, (diss.), Stockholm, 1989, s. 20f. 
2 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund, 1997, s. 122. 
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tillvägagångssätt. Om vi betraktar antikvariaten i Sverige som ett 
kunskapsområde måste vi också inse att det finns många mindre delområden 
att utforska inom det större. När vi så bestämt oss för att, som i vårt fall,  titta 
närmare på katalogiseringsverksamheten på antikvariat kommer vi att fråga oss 
hur vi bäst studerar detta delområde, och då sysslar vi med metodologiska 
funderingar. Ett textstudium av katalogposters utformning skulle kanske vara 
det lämpliga? Det är ingen dålig idé, men kommer vi kunna få ut det vi vill av 
en sådan undersökning? Med andra ord är det inte bara ämnesområdet som styr 
valet av metod.3

Metodvalet bör framför allt styras av syftet med forskningsprojektet. 
Denna uppsats har som syfte att beskriva katalogiseringsverksamheten och 
ambitionen är att läsaren mot slutet ska ha en fördjupad förståelse för 
katalogernas olika funktioner, och deras betydelse för antikvariatbranschen. 
Målet är därtill att ge en bild av en verksamhet som är knapphändigt 
dokumenterad, och detta anser vi att vi gör bäst genom att använda kvalitativa 
intervjuer med verksamma inom branschen. 

Vi trodde i inledningsfasen av detta arbete att enkäter bäst borde kunna 
klargöra förhållanden vid svenska antikvariat, eftersom vi också var 
intresserade av att göra någon form av kartläggning. Metodidén prövades på 
Skandinaviska antikvariatbokmässan i november 2004 då 26 av 27 
antikvariatrepresentanter besvarade den enkät vi delade ut4. Enkäten bestod av 
elva frågor rörande katalogiseringsförfarande på antikvariat. 

Av enkätsvaren framgick att endast åtta av de tillfrågade antikvariaten ger 
ut tryckta kataloger idag. Sex antikvariat svarade dessutom att de inte heller 
förr givit ut tryckta kataloger vilket förvånade oss, men enkätformatet kunde 
inte räta ut detta frågetecken, något som hjälpte till i valet av metod för själva 
undersökningen.  

Enkäten visade däremot att 22 av de 26 antikvariaten var anslutna till 
webbaserade samkatalogen antikvariat.net – ett faktum som pekade mot att vår 
undersökning inte kan förbise effekterna av digitaliseringen inom branschen. 

Ytterligare en lärdom var att det inte tycks finnas något utarbetat regelverk 
som används av antikvariaten vid katalogiseringsförfaranden. Vi ställde i 
enkäten frågan om respondenten i katalogiseringsverksamheten använde någon 
standard eller något regelverk motsvarande bibliotekens Katalogiseringsregler 
för svenska bibliotek (KRS) varvid 23 svarade nej. Tre respondenter svarade ja, 
                                                 
3 Lantz, Annika, Intervjumetodik: den professionellt genomförda interjvun, Lund, 1993, s. 23f. 
4 Skandinaviska antikvariatbokmässan, Stockholm, 19-20 november 2004. 
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med kommentaren att de följde Svenska antikvariatföreningens 
rekommendationer. Samtidigt svarade 15 antikvariat ja, och åtta nej, på frågan 
om de ansåg att behov finns av någon standard eller något regelverk för 
antikvariaten. Även här hade en kvalitativ undersökning kunnat vara behjälplig 
i utrönandet om behovet av standard exempelvis främst gäller vid 
katalogisering i tryckta kataloger eller i samkatalogen antikvariat.net. 

Av svaren lärde vi oss en hel del om branschen, men framför allt märkte vi 
att våra frågor inte kunde fånga upp nödvändig och eftersträvad information. 
Det visade sig också att de antikvariska bokhandlare vi talade med hade stora 
kunskaper att förmedla, men som till stor del skulle komma att förbli dolda i 
enkätens kvantitativa karaktär. Dessa lärdomar föranledde oss att anta att 
intervjuer är den bäst lämpade metoden för uppsatsens syfte. 

Kvalitativa intervjuer 
Utifrån uppsatsens frågeställningar anser vi att den halvstrukturerade 
intervjuformen lämpar sig bäst. Denna struktureringsgrad innebär att alla 
informanter får frågorna i samma ordningsföljd, att frågorna endast till viss del 
är öppna; de kräver i första hand tämligen korta svar.5 Detta är lämpligt då vi 
inte kommer att syssla med en allt igenom kvalitativ analys, och då vi inte 
enbart kommer att ställa frågor som rör uppfattningar. Undersökningen syftar 
även till en form av kartläggning av syftet med katalogerna och 
katalogiseringen där informanterna är kunskapskällan.  

Vid utformandet av intervjufrågor skapade vi dels en teoretisk, och dels en 
mer praktisk intervjuguide.6 Vi ville inte besvära informanterna med en 
svårtillgänglig forskningsapparat, utan istället bryta ner forskningsfrågorna i 
korta och enkla delfrågor.7 Forskningsfrågorna syftar till att vara en länk 
mellan uppsatsens frågeställning och det empiriska materialet. 

  Vid genomförandet av de kvalitativa intervjuerna har vi eftersträvat en 
hög grad av strukturering, men en tämligen låg grad av standardisering.8 En 
strukturerad intervjuform, det vill säga att frågorna kommer i samma ordning 
för samtliga informanter, kan dels hjälpa till att göra svaren lättare att jämföra, 
dels kan det vara till hjälp för informanten och för oss att känna ett 
sammanhängande resonemang om det studerade fenomenet. Eftersom våra 

                                                 
5 Lantz, s. 21. 
6 Kvale, s. 122. 
7 Se ”Bilaga 1. Intervjuguiden”. 
8 Patel, Runa & Davidsson, Bo, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning, Lund, 3 uppl. 2003, s. 71-73. 
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frågeställningar främst – men inte enbart - berör uppfattningar (kvalitet) har vi 
däremot sett en låg grad av standardisering som förtjänstfull för att uppnå en 
fördjupad förståelse. Utan den förutsättningslöshet som den icke-
standardiserade intervjuformen har, är det svårt att göra en vetenskaplig och 
icke-styrd undersökning där resultaten kan sägas ha validitet. 9

 Genom likadana e-brev kontaktades sju antikvariatbokhandlare där vi (i de 
fall de inte redan kände till oss sedan Antikvariatbokmässan) presenterade 
bakgrunden till, och syftet med, vår uppsats.10 I de fall adressaten var villig att 
ställa upp som medverkande ombads han vänligen föreslå tid och ostörd plats 
för en intervju. Via brevet upplystes de även om praktiska saker kring 
intervjun, som att vi skulle komma att banda intervjun men givetvis behandla 
inspelningen konfidentiellt, samt att intervjun beräknades ta ca 45 minuter. 

Urval av informanter 
Vid urvalet av informanter för de fördjupade intervjuerna försäkrade vi oss för 
det första om att katalogiseringsverksamhet förekom vid det aktuella 
antikvariatet. Då uppsatsen till största delen har en kvalitativ forskningsansats 
är antikvariaten för det andra valda med utgångspunkt från deras möjligheter 
att ge en så kunskapsrik bild som möjligt av de svenska antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet som möjligt. Vi har därför främst intresserat oss för 
en bokkunnig antikvariatstyp.11 Att våra informanter var bokkunniga var 
givetvis inget som vi kunde vara säkra på, men med ledning bland annat av 
informationen på deras hemsidor, samt att de deltog i Skandinaviska 
antikvariatbokmässan tillät vi oss anta detta. 

  Vi valde också att endast konsultera antikvariat som är medlemmar i 
Svenska Antikvariatföreningen (SVAF). Föreningen har funnits sedan 1936 
och har i dagsläget 64 medlemmar.12  SVAF är i sin tur en nationell förening 
under International League of Antiquarian Booksellers - Ligue Internationale 
de la Librairie Ancienne (ILAB-LILA). Den internationella organisationen har 
bland annat sammanställt en ordbok med branschspecifika facktermer för  
                                                 
9 Trost, Jan, Kvalitativa intervjuer, Lund, 2 uppl. 1997, s. 101. Jfr. Trost, Jan, Enkätboken, Lund, cop. 
2002. 
10 Se ”Bilaga 2. Intervjubrev”. 
11 Svedjedal, Johan, ”Den svenska bokmarknaden”. I: Den svenska litteraturen, del VII, red. Lönnroth, 
Lars och Johannesson, Hans-Erik, Stockholm, 1990, s. 29. 
12 Enligt räkning av de i Jerker Perssons Vägvisare för bokvänner (Stockholm, 1999) förtecknade 
firmorna som handlar med begagnade böcker fanns år 1998 i Sverige nära 290 firmor som handlade med 
böcker i någon form. Tveksamt är dock om alla kan kallas ”antikvariat” i och med att omkring ett 
hundratal av dessa, enligt beskrivningarna, även handlar med andra föremål förutom böcker; mer typen 
”loppmarknad”. 
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antikvarisk bokhandel på franska, engelska, tyska, svenska, danska, italienska, 
spanska och holländska.13 Dessa termer finns till viss del översatta av Magnus 
Palm på SVAFs hemsida.14 ILAB-LILA har även publicerat inbundna 
kataloger över antikvariat i hela världen, och idag har organisationen en 
informativ och välgjord hemsida15 där man bland annat hittar länkar till The 
Bibliographical Society i Storbritannien. 

 En anledning till att vi valt att intervjua SVAF-medlemmar är den 
sammanhållande faktorn som den webbaserade samkatalogen och sökmotorn 
antikvariat.net utgör. Då en del av uppsatsens frågeställning rör 
katalogiseringsverksamheten idag, kommer ett frågeområde till stor röra sig 
kring antikvariat.net. 

  Organisationer kan tillföra sina medlemmar en viss känsla av identitet, 
och vi anser att denna identitetskänsla är relevant för vår undersökning. Som 
medlem i SVAF förbinder man sig att hålla sig till föreningens etiska regler, 
något som bör kunna ses som en organisatoriskt sammanhållande faktor. Den 
andra punkten i regelsamlingen berör just katalogiseringsverksamheten, och 
säger att varje medlem ska åta sig att korrekt och ärligt beskriva böcker som 
finns till försäljning.16

 

Våra informanter är följande: 

 

Glenn Sjökvist, Antikvariat Morris, Södertälje 

Carl-Axel Svensson, Per-Erik Jansson, Antikvariat och bokhandel Röda 

rummet, Uppsala 

Mats Aspington, Aspingtons antikvariat, Stockholm 

Mats Pettersson, Centralantikvariatet, Stockholm 

Lorenz B. Hatt, Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter, Stockholm 

Mats Rehnström, Mats Rehnström, Stockholm 

Sigbjörn Ryö, Ryös antikvariat, Stockholm 

                                                 
13 Hertzberger, Menno, Dictionnaire à l´usage de la librairie ancienne pour les langues francaise, 
anglaise, allemande, suédoise, danoise, italienne, espagnole, hollandaise/Dictionary for the antiquarian 
booktrade in french, english, german, swedish danish, italian, spanish and dutch, Paris, 1956. 
14 Svenska Antikvariatföreningen, ABC för boksamlare, URL: http://www.svaf.se/ordlista.htm, (2005-03-
01). 
15 International League of Antiquarian Booksellers - Ligue Internationale de la Librairie Ancienne, URL: 
http://www.ilab-lila.com, (2005-03-14). 
16 Svenska Antikvariatföreningen, Etiska regler, URL: http://www.svaf.se/etregl.htm, (2005-04-09). 
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Pontus Soldén, Rönnells antikvariat, Stockholm  

Teori och centrala begrepp 
Syftet med en teori är att den ska fungera som forskarens redskap i analysen 
och inte styra hela undersökningen i en förutbestämd riktning. Vi vill alltså 
ogärna pressa in uppsatsens forskningsresultat i en alltför rigid teoretisk ram. 
En övergripande teori skulle snarare hämma än hjälpa analysen av vår 
empiriska undersökning. Vi har liksom andra forskare i humaniora inte 
ambitionen att presentera slutgiltig kunskap.17 Däremot presenterar vi ny 
information om ett område och en bransch som är knapphändigt dokumenterad. 
Med tanke på detta forskningsläge kan en friare och mer förutsättningslös 
diskussion motiveras. 

Däremot kommer vi att diskutera några huvudpunkter i undersökningen 
utifrån bibliografisk teori. Här har vi valt att jämföra våra informanters 
upplysningar om antikvariatkatalogposten med den svenske bibliografen Rolf 
E. Du Rietz resonemang kring bibliografiska förteckningar och särskilt kring 
kataloger. Du Rietz är den person i Sverige som har konstruerat en svensk 
bibliografisk terminologi som också tar hänsyn till antikvariatkataloger. I 
boken Den tryckta skriften: termer och begrepp: grunderna till bibliografi: för 
biblioteken och antikvariaten, för bibliografer och textutgivare, för 
bokhistoriker och boksamlare, går Du Rietz systematiskt igenom ett stort antal 
delelement av, samt krav på, bibliografiska förteckningar.18

Ordet bibliografi kommer från grekiskan biblίon = bok och grάfein = 
skriva. Det är nödvändigt att göra en teoretisk distinktion mellan bibliografier 
och kataloger, trots att ingen som helst kvalitetsskillnad förekommer. 19 Enligt 
Du Rietz står den principiella skillnaden mellan en bibliografi och katalog att 
finna i huruvida de förtecknar så kallade idealexemplar eller realexemplar. 
Begreppen är elementära i diskussionen kring bibliografiska förteckningar. 
Vad står de för? 

Idealexemplar i bibliografiska sammanhang refererar inte till en faktiskt 
existerande bok, utan är vad det låter som:  det representerar utgåvan i idealt 

                                                 
17 Jfr. Lantz, s. 77. 
18 Du Rietz, Rolf E., Den tryckta skriften: termer och begrepp: grunderna till bibliografi: för biblioteken 
och antikvariaten, för bibliografer och textutgivare, för bokhistoriker och boksamlare, Uppsala, 1999. Du 
Rietz refererar i sin tur till Fredson Bowers Principles of Bibliographical Description , Winchester 1994 
(1949). 
19 Ibid., s. 234. 
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tillstånd, så som den var tänkt att se ut som nyproducerad. Realexemplaret är 
just det som idealexemplaret inte är: nämligen det enstaka exemplaret av en 
bok. De olika realexemplaren av en utgåva skiljer sig åt sinsemellan i form av 
exemplarspecifika detaljer, det kan röra sig om allt från skillnader i 
tryckkvalitet till fläckar och saknade sidor.  

Med andra ord är den grundläggande skillnaden mellan en bibliografi och 
en katalog att de är konstruerade efter skilda bibliografiska principer. En 
genuin bibliografi förtecknar primärt idealexemplar. Den är alltså en 
litteraturförteckning vars material är uppställt efter en viss princip och utan 
hänsyn till var ifrågavarande litteratur finns.20 En katalog däremot förtecknar 
realexemplar. Den avser en förteckning över böcker tillhörande ett eller flera 
angivna bestånd, det vill säga böcker som ingår i en viss specifik samling.21 
Eller för att förtydliga ytterligare: kataloger beskriver faktiskt existerande 
böcker på en viss plats, exempelvis på ett bibliotek eller på ett antikvariat. Icke 
desto mindre används begreppen bibliografi och katalog i praktiken ofta 
synonymt. 

Rolf E. Du Rietz menar dessutom att långt ifrån alla bokförteckningar – 
framför allt bokförlagens och detaljbokhandelns – utgör kataloger trots att de 
kallar sig så. Han hävdar att de oftast utgör bibliografier försedda med 
”säljinriktade kommentarer rörande böckernas innehåll”.22 Men däremot 
erkänner han antikvariatens bokförteckningar, i den mån de inte bara 
förtecknar restupplagor, varandes kataloger i och med att de förtecknar 
realexemplar.  

Bibliografisk förteckning kan användas som övergripande benämning på 
bibliografier och kataloger.23 En förteckning, bibliografisk eller inte, kan i sin 
tur sägas vara uppbyggd av åtminstone fem grundelement: 

 
1. Det provinsiella elementet. (Förteckningens ämne eller område; dess 

målsättning. Till exempel skulle ett sådant kunna vara att förteckna alla 
böcker av Strindberg). 

2. Det kollektiva/selektiva elementet. (Det faktiska resultatet av arbetet 
med att uppfylla målsättning. Till exempel: om målsättningen var att 

                                                 
20 Jfr. Ottervik, Gösta, Bibliografier: kommenterad urvalsförteckning med särskild hänsyn till svenska 
förhållanden, Lund, 1958,  s. 12. 
21 Ibid, s. 13. 
22 Du Rietz, s. 237. 
23 Ibid., s. 60, 234. Jfr. Fernández, Ann-Christine, ”Boken som föremål: en undersökning av 
bibliografiska förteckningar över sällsynta böcker tryckta 1850-1900”, magisteruppsats vid Uppsala 
Universitet, 2004, s. 5. 
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förteckna alla böcker av Strindberg och man glömmer Röda rummet, 
då är det kollektiva/selektiva elementet av dålig kvalitet.) 

3. Det enumerativa/deskriptiva elementet. (Hur detaljrik och tillförlitlig 
informationen i varje post är.) 

4. Det systematiska/ordnande elementet (Hur förteckningen är uppställd.) 
5. Det designativa (eller formgivande) elementet. (Den typografiska 

utformningen, arrangemanget i posten.)24 

Antikvariat 
Vad menar vi när vi talar om en antikvarisk bokhandel? Enligt 
Nationalencyklopedin definieras antikvariat som en ”affär som bedriver handel 
med företrädesvis äldre och begagnade böcker, manuskript, kartor, bilder 
m.m”.25

Johan Svedjedal menar att man kan tala om ”två slags antikvariatshandel: 
en bokkunnig antikvarisk bokhandel och en mer anspråkslös försäljning av 
begagnade böcker.”26 Vissa antikvariatbokhandlare menar att de snarare 
handlar med ”begagnade böcker” än med inkunabler.27 Under åttiotalet kunde 
man – samtidigt som antalet antikvariat ökade – också skönja en specialisering 
bland antikvariaten. Antikvariaten tycks spela en viktig roll för att hålla boken 
åtkomlig på den svenska bokmarknaden där man sedan sjuttio- och åttiotalet 
har kunnat se en markant inriktning mot snabb omsättning, obefintlig 
lagerhållning och boken som färskvara.28

Skillnaden mellan antikvariat och bokhandel upprätthålls idag inte alltid 
genom att antikvariaten endast handlar med antikvariska böcker och 
bokhandeln med ”förlagsnya” böcker. Idag innehåller vissa svenska 
antikvariatsmagasin även restupplagor av till exempel klassiker, inköpta från 
bokhandel eller förlag.29

Antikvariatkatalog 
I den meningen att antikvariatens kataloger förtecknar böcker ur ett visst 
bestånd eller en viss samling, kan man definitionsmässigt kalla dem kataloger. 
Även så i och med att de beskriver realexemplar. 

                                                 
24 Du Rietz, s. 230. 
25 URL: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115797&i_word=antikvariat, (2004-11-07). Vi 
har tillgång till den webbaserade versionen av Nationalencyklopedin och hänvisar till denna. 
26 Svedjedal, 1990, s. 29. 
27 Palm, Magnus, ”Nya tider – nya antikvariat”. I: Svensk bokhandel 1987: 15, s. 6-8. 
28 Ibid. 
29 Källa: Fältanteckningar från besök på Rönnells antikvariat 2004-10-12. 
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Den tryckta antikvariatkatalogen kan se ut på en mängd olika sätt.30 Den 
kan tryckas i valfritt format och vara tunn eller tjock; i och med att den är ett 
försäljningsverktyg kan den visuellt sett vara hur personlig som helst. Vi har 
till exempel under detta uppsatsprojekt sett en katalog i form av en julkalender 
där varje lucka motsvarade en saluförd boks framsida och därbakom fanns 
densammas bibliografiska uppgifter. 

Forskningsöversikt 
Inget enskilt verk har i sin helhet ägnats åt att beskriva eller diskutera hur 
antikvarisk bokförsäljning uppkommit och utvecklats. Emellertid förekommer i 
viss utsträckning kortare beskrivningar med historiskt perspektiv som ett slags 
förord till de enklare förteckningar över antikvariatbokhandlare som gjorts i 
olika sammanhang. Som exempel kan nämnas två specialarbeten från 
Bibliotekshögskolan i Borås, ”Svenska antikvariat: en kommenterad 
förteckning”31 samt den likartade men mer geografiskt avgränsade ”Antikvariat 
i Stockholm: en förteckning.”32 Detsamma gäller Jonny Ambrius bok Skånska 
Antikvariat.33 Ambrius är också  i egenskap av antikvariatbokhandlare ett 
typiskt exempel på hur historieskrivningen kring antikvariaten i många fall 
utförts: nämligen av de yrkesverksamma själva. Man kan också se att 
historiken fokuseras kring några få eller kanske bara ett enda antikvariat och 
inte sällan tenderar att vara rent personhistorisk, i den meningen att den ena 
antikvariatbokhandlaren skriver den andres historia. Detta implicerar 
naturligtvis inte att materialet skulle vara oanvändbart eller av dålig kvalitet, 
men visar inte desto mindre att det saknas en gedigen och mer allmänt hållen 
översikt av verksamhetens historiska framväxt.34

  Som nämnts tidigare ägnar litteratursociologen Johan Svedjedal en 
kortare artikel i flerbandsverket Den svenska litteraturen åt att sammanställa 
ett fåtal uppgifter kring den antikvariska bokhandeln och dess bakgrund.35 
Svedjedal bygger i sin tur större delen framställningen på den än i dag bästa 

                                                 
30 Fergusson, John, ”Catalogues”. I: Antiquarian Book: a companion for booksellers, librarians and 
collectors, red. Bernard, Philippa m.fl., Philadelphia, 1994, s. 111. 
31 Herstad Jan & Lydén Frank, Helena, ”Svenska Antikvariat: en kommenterad förteckning”, 
specialarbete vid Bibliotekshögskolan 1977: 40 . 
32 Lundin, Ditte & Wölkert, Birgitta, ”Antikvariat i Stockholm: en förteckning”, specialarbete vid 
Bibliotekshögskolan 1986:91. 
33 Ambrius, Jonny, Skånska antikvariat, Malmö, 1989. 
34 Ett annat bra exempel är vänskriften Karl Börjesson 1877-1941: en minnesbok, Stockholm, 1942, som 
består av diverse minnesvärda episoder ur Börjessons liv, nedtecknade av en lång rad kollegor.  
35 Svedjedal, 1990, s. 29. 
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och mest fullödiga redogörelsen för den tidiga svenska 
antikvariatverksamheten, vilken återfinns i Nordiskt lexikon för bokväsen I-II.36 
Trots att uppslagsverkets inramning lämnar litet utrymme till verkligt 
grundliga forskningsredogörelser är artikeln i Nordiskt lexikon för bokväsen 
mycket informativ och ambitiös. Vårt historiska avsnitt kommer därför att 
hämta många av sina uppgifter från denna artikel.  

Bokauktioner är ett annat delområde inom bokvärldens så kallade 
”sekundära kretslopp”, det vill säga andrahandsmarknaden för böcker. 
Bokauktionernas historia i Sverige har undersökts av bokhistorikern Anita 
Ankarcrona i avhandlingen Bud på böcker.37 Forskningsämnet är naturligtvis 
närliggande antikvariatverksamheten men berör ändå denna andra del av 
andrahandsmarknaden sparsamt. I någon mån är också Ankarcronas allmänt 
hållna bokhistoriska översikt Makt och minne: en historia om boken användbar 
i ett antikvariatshistoriskt sammanhang.38 Mindre omfångsrik men mer 
fokuserad på själva antikvariatverksamheten är Tönnes Klebergs Romerska 
antikvariat, en mindre samling redogörelser för olika antikvariatbokhandlare i 
Rom under tidig medeltid. 39  

Antikvariatverksamheten ”i dag” har omskrivits främst i anslutning till det 
faktum att Internet i hög utsträckning börjat användas och i olika sammanhang 
påverkat handeln med begagnade böcker. I dessa fall är det i form av 
tidningsartiklar i dagspress och tidskrifter som informationen publicerats. Man 
kan nämna två av de mest informativa, som också inverkat på vårt 
undersökningsintresse för antikvariatbranschens förändrade situation i ett 
digitalt sammanhang. Till exempel kan nämnas en artikel om antikvariat.net i 
tidskriften Internetworld; ”Säljsuccé för Sigbjörns boksök”.40 En annan är 
Ulrika Engströms artikel ”Antikvariaten erövrar nätet” i Dagens Nyheter.41

Katalogisering och katalogiseringsteori är ett förhållandevis stort område 
inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga sfären. Antikvariatens 
kataloger, deras katalogiseringspraxis och katalogiseringsverksamhet är 
däremot sällan uppmärksammat i sådan teori. Som vi redogjort för närmare i 
uppsatsens teoriavsnitt, är bibliografen Rolf E. Du Rietz den som i Sverige 
tagit hänsyn också till antikvariatens kataloger i ett bibliografiskt eller 

                                                 
36 Nordiskt lexikon för bokväsen I-II, red. Birkelund, Palle, Köpenhamn, 1953 s. 28-33. 
37 Ankarcrona, Anita, Bud på böcker: bokauktioner i Stockholm 1782-1801, (diss.), Stockholm, 1989. 
38 Ankarcrona, Anita, Makt & minne: en historia om boken, Stockholm 1996. 
39 Kleberg, Tönnes, Romerska antikvariat, Stockholm 1966. 
40 Almström, Veronica, ”Säljsuccé för Sigbjörns boksök”. I: Internetworld, 2004:7 s. 24-25. 
41 Engström, Ulrika, ”Antikvariaten erövrar nätet”. I: Dagens Nyheter, 2000-08-10. 
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katalogiseringsteoretiskt sammanhang. Man bör också nämna Ann-Christine 
Fernández magisteruppsats ”Boken som föremål: en undersökning av 
bibliografiska förteckningar över sällsynta böcker tryckta 1850-1900”, som är 
en jämförande analys mellan olika katalogposter där också 
antikvariatkatalogposter finns representerade. 42

Historisk bakgrund  

Allmänt 
Några ord låter sig sägas om de tidigaste yttringarna av handel med äldre och 
begagnade skrifter. Enligt Nordiskt lexikon för bokväsen omtalas denna form 
av försäljning – inte helt förvånande – för första gången under antiken, närmare 
bestämt ett par århundraden f. Kr. Verksamheten utövades av samma försäljare 
som handlade med helt nya skrifter; ett förhållande som för övrigt kom att hålla 
i sig under lång tid. En smula parentetiskt kan man här påpeka att vi i 
sammanhanget konsekvent och för enkelhetens skull använder oss av ordet 
”bok” trots att vi i stringensens namn egentligen bör använda den mer allmänt 
syftande termen ”skrift”, eftersom det vi åsyftar när vi säger bok vanligtvis är 
den så kallade codexboken som ju inte började tillverkas förrän på 300-talet i 
Rom, och som dessutom under ansenlig tid levde sida vid sida med 
papyrusrullen som litterärt medium.  I det antika Rom fanns ju för övrigt, enligt 
bokhistorikern Anita Ankarcrona, ett förhållandevis utbrett bokväsen: under 
inflytande av hela den grekiska intellektuella kulturen och då inte minst dess 
storslagna bibliotek, etableras där såväl bokhandel som en bibliografisk och 
bibliofil kultur. Boksamlandet blev förutsättningen för att en allt större litterat 
och bildad publik skulle kunna bygga upp sina privatbibliotek. Och när 
samlandet blev etablerad kultur började också särskilda bibliofilutgåvor av 
texter tillverkas.43  ”Antikvarisk litteratur” bestod under den här tiden till stor 
del av verk ur den äldre klassiska litteraturen, skriven på ömtåliga 
papyrusrullar. Priset dessa betingade var ofta mycket högt. Det fanns, menar 
Tönnes Kleberg, ett flertal etablerade antikvariat i Rom, även om dessa 

                                                 
42 Fernández, Ann-Christine, ”Boken som föremål: en undersökning av bibliografiska förteckningar över 
sällsynta böcker tryckta 1850-1900”, magisteruppsats vid Instutionen för ABM, Uppsala Universitet, 
2004:206. 
43 Ankarcrona, 1996, s. 232. 
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knappast handlade enkom med sådana renodlade exklusiviteter som 
papyrusrullar.44

Efter att bokproduktionen under den tidigaste medeltiden nästan 
uteslutande varit förlagd till klostervärlden kom under 1200-talet en mer 
organiserad bokförsäljning att återuppstå i högmedeltida universitetsstäder som 
Paris och Bologna. Den blev dock ingen angelägenhet för en bredare publik, 
utan var i hög grad innesluten i de akademiska sammanhangen.45

Ingen dokumentation finns som direkt visar hur och i vilken utsträckning 
den antikvariska bokförsäljningen påverkades av boktryckarkonsten och den 
tryckta bokens utbredning under 1400- och 1500-talen. Men det är förmodligen 
inte orimligt att anta att hela det sekundära kretsloppet av litteratur drogs med i 
den kraftigt expanderade kommersen där åtskilligt fler böcker var i omlopp, 
och att också den antikvariska marknaden därför kom att bli betydligt livligare 
och allt mer utvecklad. Enligt Anita Ankarcrona var andrahandsmarknaden för 
böcker rentav blomstrande under 1600-talet. Såväl antikvariska böcker som 
nyproducerade såldes först direkt genom tillverkarna, framför allt bokbindarna, 
men när marknaden vidgades startades mer renodlade försäljningsombud i 
form av bokhandlare och kringvandrande kolportörer. Bokauktioner var också 
en central del i denna andrahandsmarknad. De första auktionerna hölls i 
Holland, men kom snabbt att etableras och bli vanliga i hela Europa. De här 
bokauktionerna, som ju till största delen handlade med antikvariskt material, 
gjorde såväl bokhandlare som allmänhet mer uppmärksamma på och 
intresserade av äldre böckers värde. 46

Nyckelord för bokmarknadens utveckling under hela 1800-talet är 
differentiering och specialisering. När boksamhället expanderar och undergår 
en kvantitativ tillväxt sker helt naturligt en allt mer utvecklad arbetsuppdelning 
och branschindelning. Den person som hade böcker som sin födkrok innan 
1800-talet hade i de allra flesta fall varit en mångsysslare av rang: kanske hade 
han varit både författare, översättare, boktryckare, bokbindare och bokhandlare 
– allt på en och samma gång. Nu delades bokväsendets sysslor i hög grad 
upp.47 Det förefaller troligt att också själva bokhandeln blev betydligt mer 

                                                 
44 Kleberg, Tönnes, Romerska Antikvariat, Stockholm, 1966, s. 30. 
45 Nordiskt lexikon för bokväsen I, s. 28. 
46 Ankarcrona, 1989, s. 6f. 
47 Jfr exempelvis Peterson, Bo, Välja och sälja: om bokförläggarens nya roll under 1800-talet, då landet 
industrialiserades, tågen började rulla, elektriciteten förändrade läsvanorna, skolan byggdes ut och 
bokläsarna blev allt fler, Stockholm, 2003. 
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specialiserad, något som i sin tur innebär att antikvariaten blev fortsatt mer 
renodlade och därtill allt fler. 

Sverige 
De antikvariska bokauktionerna, som nämndes ovan, kom att bli inledningen 
till en antikvarisk bokförsäljning i Sverige. Det finns olika uppgifter rörande 
exakt när de svenska auktionerna började hållas, men säkert är att den äldsta 
bevarade bokauktionskatalogen härrör från år 1644.48 Enligt Mats 
Christofferson kan man visserligen förmoda att det under den här tiden i 
blygsam skala också handlades med både nya och begagnade böcker i ett 
flertal andra, tämligen disparata kommersiella sammanhang; det är på flera 
ställen belagt att böcker såldes i sällskap av en uppsjö olika varor i 
tobaksaffärer och allehanda kryddbodar. Även försäljare som faktiskt 
koncentrerade sig på handel med böcker hade ofta en hel del annat till 
försäljning i sin butik.49 Det kom emellertid att bli bokhandlaren Johan 
Arborén som år 1769, efter en anhållan om att få handla med ”gamla, inbundna 
böcker” startade vad man kan kalla det första officiella och renodlade 
antikvariatet i Sverige.50 Arboréns butik låg på Stora Nygatan i Gamla stan och 
verksamheten pågick fram till hans död 1799. 

Under det århundrade som följde tilltog successivt den antikvariska 
kommersen med ett fåtal men ändå stadigt ökande antal firmor som i olika 
utsträckning sysslade med begagnade böcker. Bland dessa nådde ambitionen 
förmodligen längst hos Henrik Klemming.51 Hans antikvariat, namngivet efter 
honom själv, blev snabbt ett av landets största och mest ansedda och vann även 
en viss internationell ryktbarhet.52

Det verkligt stora genombrottet i svensk antikvariatverksamhet ägde 
emellertid rum 1901, då Karl Börjesson tillsammans med Albert Björck 
övertog Mauritz Gellerstedts anspråkslösa och då måttligt lukrativa antikvariat 
på Drottninggatan i Stockholm och förvandlade det till det oerhört expansiva 
och framgångsrika Björck & Börjesson AB, legendariska i 
antikvariatsammanhang. Börjesson förefaller ha varit den drivande i projektet 
att få firman lönsam. Initialt var ett av hans mest lyckosamma initiativ i detta 

                                                 
48 Ankarcrona, 1989, s. 26. Jfr Ambrius, s. 9. 
49 Christofferson, s. 139. 
50 Nordiskt lexikon för bokväsen I, s. 31. Citatet är enligt uppgift i texten hämtat från 
”hovkanslerämbetets diarier”. 
51 Henrik Klemming var bror till dåvarande riksbibliotekarien Gustaf Klemming. 
52 Nordiskt lexikon för bokväsen I, s.31. Jfr Christofferson, s. 139f. samt Lundin och Wölkert, s. 4. 
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avseende att börja producera kataloger över stora restupplagor av böcker han 
anskaffat, vilka försågs med den lika enkla som lockande titeln ”Billiga 
Böcker”. Som marknadsföringsmedel var katalogerna mycket slagkraftiga: 
försäljningen ökade omgående och rörelsen tog ordentlig fart.53 Och det är just 
katalogiseringsverksamheten som är den främsta anledningen till att Björck & 
Börjesson AB har en särställning i de svenska antikvariatens historia. Karl 
Börjesson lade ner ett mycket stort arbete på att utforma och distribuera ett 
imponerande antal antikvariatkataloger; så gott som alla omsorgsfullt utförda 
och bibliografiskt sett föredömliga.54 Dessa får vi snart anledning att 
återkomma till nedan, när vi skissar en översikt över antikvariatkatalogernas 
bakgrundshistoria. Efter Börjessons bortgång 1941 förlorade antikvariatet 
ganska snart sin ställning och andra, till exempel Rönnells och Klemmings 
antikvariat, kom att ta över Björck och Börjessons ledande roll. Framgången 
var alltså i hög grad betingad av Karl Börjessons personliga insats.55

Man kan med Karin Gartzell och Birgitta Nordelius konstatera att de 
allmänna konjunktursvängningarna inverkade på flödet också i böckernas 
sekundära kretslopp. Under depressionen på 1930-talet, skriver de, tvingades 
många privata boksamlare att till underpris sälja sina stora och ofta värdefulla 
boksamlingar till antikvariaten, vilkas bestånd därigenom ökade väsentligt. 
Andrahandsmarknaden kunde således få ett uppsving när den vanliga 
marknaden sviktade.56

År 1936 är för övrigt ett märkesår i branschen. Då skapas den ännu 
existerande yrkessammanslutningen för antikvariat i Sverige: Svenska 
Antikvariatföreningen (SVAF). Den första svenska organisationen i branschen, 
”Antikvariatbokhandlarnas förening”, bildades förvisso redan 1909 men 
upplöstes redan efter fem år på grund av inre motsättningar.57 SVAF kom att 
fungera bättre. Redan från början var SVAF både en intresseförening med syfte 
att tillvarata medlemmarnas angelägenheter inför myndigheter, lösa 
samarbetsfrågor och gemensamma problem samt verka för sunda 
affärsmetoder. Den kom också att bli en remissinstans för statliga utredningar 
och betänkanden i frågor som berör antikvariatbokhandeln.  Antalet 

                                                 
53 Rur, Bengt, ”Björck & Börjessons: ett antikvariat med historia”. I: Bokvännen 1982: 1. 
54 Nordiskt lexikon för bokväsen I, s. 32. Jfr Christofferson, s. 142. 
55 Johnson Thor, Gunnar, ”Specialisering är ett sätt att överleva”. I: Sydsvenska Dagbladet, 1987-11-06. 
56 Gartzell, Karin och Nordelius, Birgitta, ”11 antikvariat i Stockholm och deras innehavare”, 
specialarbete vid Stockholms universitet, 1980: 964. 
57 Stålhane, Arvid, ”Glimtar ur Stockholmsantikvariatens historia”. I: Bokvännen, 1963: 3, s. 47-50. 
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medlemmar ökade, men tämligen långsamt. År 1959 fanns det 30 
medlemsantikvariat i SVAF, år 1977 hade man 36 medlemmar.58

Den översiktslitteratur som finns specifikt kring antikvariatbranschens 
historia i Sverige fokuserar framför allt på en tidsperiod mellan omkring 1850 
och 1950. Därefter blir materialet mer tunnsått och bilden mer fragmentarisk.  
Enligt Gartzell och Nordelius försvann en mängd gamla anrika 
stockholmsantikvariat i samband med 1950- och 1960-talens rivningsiver, och 
när nya firmor startades var det i många fall av en ”yngre” skara 
antikvariatsbokhandlare.59 Nyetableringen sammanföll alltså med en 
generationsväxling inom branschen. I ett vidare perspektiv kan man konstatera 
att hela den svenska bokmarknaden genomgick stora förändringar från 1970-
talet och framåt. Den primära boksektorns kommissionssystem avskaffades i 
praktiken när bokpriserna släpptes fria 1970, vilket ledde till priskrig och 
minskad sortimentsbredd hos återförsäljarna. Den skönlitterära ”bestsellern” 
blev bokhandlarnas vässade vapen.60 Till det gamla kommissionssystemet 
hörde också att boktitlarna hölls länge i lager. Detta slopades helt enkelt nu, 
och därmed förändrades delvis antikvariatens betydelse för bokköparna. I det 
sekundära kretsloppet rörde sig litteratur som helt enkelt inte stod att finna i 
den ordinarie bokhandeln, trots att den kanske bara var ett par år gammal. 
Antikvariaten blev med sin generösa lagerhållning en betydande motvikt mot 
bokförlagen och bokhandeln. Och när bokhandeln allt mer övergick till att vara 
en färskvarubutik övertog antikvariatet boklådans traditionella roll. Men 
härigenom kom utbudet hos antikvariaten också att genomgå en förändring. 
Antalet äldre, rara böcker minskade och ”dussinböckernas” antal ökade, vilket 
bland annat medförde en ökad prisdifferentiering på marknaden. 

Medan universitets- och storstäder fick antikvariat tidigt, dröjde det i flera 
fall ända in på 1980-talet innan de första antikvariaten startades i mindre 
städer. Det kunde också vara så att stadsantikvariaten flyttade sina lokaler ut på 
landet – lokalhyrorna i städerna var ofta höga och krävde en omsättning många 
antikvariat hade svårigheter att uppnå. 61 Fram emot och under 1990-talet 
talades till och med om en kris i branschen, betingad av höjda hyror och 
minskad omsättning som ledde till att flera antikvariat lades ner eller 

                                                 
58 Herstad och Lydén Frank, s. 7. Jfr Lundin och Wölkert, s. 6. 
59 Gartzell och Nordelius, s. 10f. 
60 Svedjedal, Johan, Författare och förläggare: och andra litteratursociologiska studier, Stockholm, 
1994, s. 182 f. 
61  Christofferson,  s. 144. 
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åtminstone kraftigt reducerade sin verksamhet.62 Många valde också att 
antingen rikta sig mot en specifik grupp av köpare genom att specialisera sig, 
eller genom att locka med billig populärlitteratur.63

I mitten av 1980-talet börjar datorteknologin anammas av branschen. 
Liksom överallt annars blev datorn för antikvariatbokhandlaren ett oerhört 
tidsbesparande administrativt verktyg.64 Och under 1990-talet förändrades, som 
vi vet, hela boksamhället genom de elektroniska omvälvningar som IT 
medförde. Antikvariatbranschen var inget undantag. Internet medförde helt nya 
förutsättningar och möjligheter för antikvariatbokhandlaren.  

Antikvariatkatalogerna 
Enligt Nordiskt lexikon för bokväsen börjar de första antikvariatkatalogerna 
produceras i början av 1700-talet. I likhet med dåtidens allmänna bokkataloger 
saknade de helt prisuppgifter och var tämligen rudimentära till sin 
utformning.65 Egentligen hade man börjat utarbeta boklistor redan i samband 
med de stora europeiska bokmässorna under 1500-talet, som ett behov och 
resultat frammanat av den snabbt växande bokproduktionen och den ökande 
bokförsäljningen. I en rikare skörd av litteratur blev det naturligtvis både 
svårare och mer angeläget för vetenskapsmän och en läsande publik att hålla 
sig underrättade om nya böcker, och mässkatalogerna fyllde i detta avseende 
en viktig funktion. Behovet av förteckningar över böcker kom sedan knappast 
att minska trots att mässornas utbredning och betydelse under 1600-talet avtog. 
Istället blev det den gängse förlagsbokhandeln och bokförläggarna själva som 
producerade kataloger över sina nya böcker. Denna verksamhet kom i sin tur 
att utgöra grunden för de stora, periodiskt utkommande bibliografier som är 
signifikativa för 1700-talets bokvärld – som rentav har kallats ”bibliografiernas 
århundrade”.66

Mycket närbesläktade med antikvariatkatalogerna är de många kataloger 
som producerades i samband med bokauktionerna. Dessa handlade ju, som 
redan nämnts, till största delen med antikvariskt material och ingår liksom 

                                                 
62 Krisen diskuteras i flera artiklar, exempelvis följande: Arnborg, Beata, ”Antikvariatet kan ta över 
boklådans traditionella roll”. I: Svenska Dagbladet, 1997-10-07. 
63 Arnborg, a.a. Enligt artikeln hade år 1997 ungefär 75% av landets antikvariat inriktat sig på olika 
ämnen. 
64 Se exempelvis följande tidningsartikel: Janstad, Hans, ”Datorn har hamnat på antikvariat”. I: Arbetet, 
1985-02-16. 
 
65 Nordiskt lexikon för bokväsen I, s. 29. 
66 Ankarcrona, 1989, s. 9f. 
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antikvariaten i det man kan kalla bokvärldens sekundära kretslopp. Det var 
också i auktionskatalogerna som man i kommersiellt syfte började tillfoga 
noter till de listade böckerna vilka avsåg att precisera och värdera de enskilda 
exemplarens skick och grad av sällsynthet. Noterna blev gradvis allt mer 
standardiserade och formerades till ett kodsystem: en referensram för den 
växande boksamlarskaran.67 Alltså fann ett slags system och en – förvisso 
elementär – bibliografisk och antikvariatrelaterad kunskapstradition att överta 
och bygga vidare på när de antikvariatverksamma under 1700-talet började 
producera sina kataloger. 

Vi har inte, från vårt tillgängliga källmaterial, kunnat finna några uppgifter 
om huruvida Johan Arborén sysslade med katalogiseringsverksamhet på sitt 
antikvariat. Det gjorde däremot Klemmings antikvariat liksom flera andra 
firmor av varierande storlek i en tilltagande takt under 1800-talet. Särskilt 
1880- och 1890-talen kännetecknas, för att citera Nordiskt lexikon för 
bokväsen, av en ”överraskande livaktighet just i avseende på denna 
arbetsform”.68 Förmodligen har detta att göra med att antikvariaten vid denna 
tid fortfarande så gott som uteslutande var koncentrerade till de stora städerna, 
medan kundklientelet i hög utsträckning var spritt över större geografiska 
områden. Att tillverka kataloger blev det bästa och ibland också enda sättet att 
synliggöra bestånden för potentiella köpare.  

Vi har redan konstaterat att det finns en firma som har reserverat en plats 
för sig i den svenska antikvariathistorien: Björck & Börjesson AB. I mångt och 
mycket uppnådde företaget denna särställning i kraft av sin 
katalogiseringsverksamhet. Dels påverkade katalogförsäljningen firmans 
omsättning och därmed dess expansion i hög grad. Dels kom själva katalogerna 
med sitt omfång och sin mönstergilla uppställning att bli stilbildande för andra 
antikvariatkataloger och fungera som bibliografiska hjälpmedel av bestående 
värde för hela branschen. Börjesson utarbetade speciella förkortningslistor, 
som tillämpades i katalogiseringen, vilka också accepterades och efterbildades 
av andra antikvariatbokhandlare. Till yttermera visso var han skicklig i att göra 
korta och koncisa konditionsbeskrivningar, ett viktigt moment i antikvariatens 
katalogisering.69

                                                 
67 Ibid., s. 12. 
68 Nordiskt lexikon för bokväsen I, s. 32. 
69 Ohlson, Erik A., ”Om antikvariatskataloger och konsten att förstå dem”. I: Alla tiders böcker, 1959, s. 
17. 
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Från att ursprungligen främst ha gett ut blandkataloger med ”billiga 
böcker” blev katalogerna med tiden allt mer specialiserade. Man producerade 
specialkataloger över ett oerhört brett fält av ämnen och därtill i en intensiv 
utgivningstakt, eller som Bengt Rur beskriver det: ”en strid och mäktig ström 
forsade ut över hela riket”.70

Vi kan illustrera den insats som Björck & Börjesson gjorde för 
katalogiseringsverksamheten med exempel hämtade från två gamla 
antikvariatkataloger. Det ena exemplet är hämtat ur en katalog gjord av 
antikvariatbokhandlare Carl A. Söderman, utgiven 1871 och som vi ser är den 
synnerligen sparsam med detaljuppgifter: 

 

Arvidson, Svenska Fornsånger, 3dlr. ……………………………   15:- 

Catlin, Nord-Amerikas Indianer …………………………………  7:50 

Fernow, Beskrifning om Wermland ………………………………  5: 

Gustaf III, Samlade Skrifter, 6 dlr. ………………………………   18:-  71

 

För dessa fyra böcker redogörs endast för titel och pris, ingen som helst 
information lämnas om tryckår, upplaga, inbindning eller för den delen 
böckernas kondition. Man kan därefter jämföra med en katalogpost från en 
Björck & Börjesson-katalog utgiven 1904, när firman alltså fortfarande var ny: 

Camille Flammarion, Populär Astronomi. Af franska akademien prisbelönt arbete. Fri 
bearbetning af dr. N.V.E. Nordenmark. Med en stor karta öfver norra stjärnhimmelen samt 
10 färgtrycksplanscher och 361 bilder i texten. 626 sidor i qvartformat. 1897. (Kr. 14:-) 

     På detta arbete kunna vi icke lämna särskild rabatt å det redan låga priset. 
    Obs! Den bästa, fullständigaste och tillförlitligaste astronomi på svenska språket.72

Utan att här gå in närmare på specifika bibliografiska detaljer, kan vi tydligt se 
hur denna enda post innehåller väsentligt mycket mer information än det första 
exemplet kunde uppvisa. Här beskrivs inte bara titel och författare utan också 
tryckår, sidantal, antalet planscher och illustrationer samt bokens format 
(qvart). Allt dessutom i särskiljande typografi med fetstil, kursiv etc. Vi ser 
också hur en personlig kommentar tillfogats posten. Den tänkte köparen kunde 

                                                 
70 Rur, s. 18.  
71 Exemplet hämtat från Erik A. Ohlssons artikel, s. 10. 
72 Björck & Börjesson AB, Katalog E. Ny Sommarkatalog, nr 41, 1904. 
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med Björck & Börjessons noggranna katalogisering få en betydligt mer 
levande bild av boken i fråga. 

Enstaka Björck & Börjesson-kataloger har rentav tillskrivits klassikerstatus 
inom antikvariatvärlden. Det bästa exemplet är förmodligen Katalog 333: 
Svensk litteratur genom fem århundraden som gavs ut år 1939 och upptar nära 
7000 titlar med vidfogade bibliofila och bibliografiska notiser. Den har till och 
med kallats ”ett uppslagsverk över svensk litteratur”.73 Tilläggas kan, att 
333:an kom att bli den sista katalog som Karl Börjesson själv ansvarade för. 

I föregående avsnitt beskrevs hur antikvariatverksamheten i Sverige 
successivt vann en större geografisk spridning, genom att fler antikvariat 
öppnats på nya, mindre orter, som ett resultat av att de höga lokalhyrorna i 
städerna tvingade antikvariaten att minska sina lagerytor eller rentav 
rationalisera bort sina butikslokaler helt. Hur kunde man då nå sina kunder? 
Lösningen hette katalogförsäljning. Att trycka kataloger och skicka dem till 
kundkretsen per post blev för landsortsantikvariaten ett nödvändigt sätt att 
organisera försäljningen och hålla omsättningen igång. Förvisso hade även 
många av stadsantikvariaten  en livlig katalogutgivning. Katalogproduktion var 
helt enkelt en viktig beståndsdel i antikvariatverksamheten över lag.74

En sådan – måhända liten – detalj som postens fraktavgifter och ständiga 
höjningar av portokostnaden har hela tiden medfört problem för antikvariaten i 
samband med katalogproduktionen. Katalogutskicken riskerar att bli en 
kostsam affär. Det är i detta sammanhang lätt att se de ekonomiska fördelar 
som går att utvinna genom dagens elektroniska informationsresurser, och ana 
förklaringar till att antikvariatbranschens katalogiseringsverksamhet idag i hög 
grad har gjort sig vän med Internet.  Med detta sagt avslutar vi således 
inledningen – och påbörjar istället undersökningen. 

                                                 
73 Rur, s. 20. 
74 Herstad och Lydén Frank, s.2. 
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Undersökning 

Pilotstudie 
För att få en grundläggande uppfattning om antikvariatverksamheten bakom 
kulisserna, och för att sondera terrängen inför problemformuleringen förde vi i 
uppsatsens inledningsskede en informell e-postkorrespondens med ett antal 
antikvariatbokhandlare. 

Med ambitionen att förbereda oss inför intervjuerna ville vi orientera oss 
på fältet genom att göra en pilotstudie. Via Skandinaviska 
antikvariatbokmässan upprättade vi kontakt med ett antal antikvariska 
bokhandlare, och med målet att kunna utforma en fungerande intervjuguide 
fick vi till stånd ett möte med en av dessa. 

Informanten har en relativt lång men framför allt gedigen erfarenhet av 
utgivning av tryckta antikvariatkataloger. Denna intervju varade en dryg timme 
och hade en låg strukturerings- och standardiseringsgrad. Frågorna vid denna 
pilotstudie var medvetet löst formulerade så att svaren skulle ge oss en 
övergripande bild av antikvariatverksamheten. Informanten fick berätta fritt 
kring aspekter av katalogiseringsverksamheten och den prioriteringsordning 
och tonvikt som därigenom tydliggjordes har varit till god hjälp för 
utformandet av intervjufrågor inför undersökningens kvalitativa intervjuer. I 
paritet med våra förhoppningar var intervjun i allt väsentligt givande för vårt 
fortsatta arbete.75

Undersökningens disposition 
Uppsatsens undersökningsdel fortsätter nedan med kortfattade presentationer 
av våra åtta informanter. Förutom en beskrivning av inriktning och i 
förekommande fall specialisering för respektive antikvariat, gör vi några 

                                                 
75 Tidpunkt för intervjun: 2004-11-24. 
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anteckningar kring varje antikvariats historia och tillkomst samt tillägger något 
om deras katalogiseringsverksamhet. Efter informantpresentationerna följer 
undersökningen: intervjuresultaten i tre delar, vilka motsvaras av vår 
intervjuguides tre frågeområden. 

Det första frågeområdet kallar vi ”Antikvariatspecifika erfarenheter – 
självbild och verksamheten i allmänhet”. Här sammanställer vi våra 
informanters syn på vad ett antikvariat är, hur de förvärvar böcker och håller 
ordning i sortimenten, samt hur de värderar och prissätter böcker.  

Det andra frågeområdet har i denna redovisning fått namnet 
”Antikvariatens kataloger och katalogisering”. Här presenteras vad som är 
specifikt för katalogposterna på antikvariat, vilket syfte katalogiseringen har 
och katalogernas olika funktioner. Vidare presenteras och diskuteras 
informanternas syn på katalogernas betydelse för kundklientelet, förekomsten 
eller frånvaron av regelverk vid antikvariatkatalogisering, informanternas syn 
på bibliotekens katalogiseringsverksamhet, samt vilken kompetens som krävs 
för att katalogisera på antikvariat. 

Intervjuguidens tredje frågeområde heter ”Antikvariaten på Internet – 
katalogiseringsverksamheten och den digitala miljön”. Fokus ligger här på hur 
katalogiseringen  förhåller sig till Internet, vilket framgår av rubrikens namn. 

Några ord kan sägas om utförandet av intervjuerna. Vid varje 
intervjutillfälle inledde vi med att än en gång kortfattat berätta för informanten 
om syftet med vår uppsats och presentera intervjuns tre frågeområden, samt 
tala om att ett antal preciserade underfrågor kommer att ställas kring varje 
frågeområde. Vi upplyste också om att det mot slutet av intervjun skulle 
komma att ges utrymme för dem att eventuellt tillägga aspekter som de tycker 
är av vikt i sammanhanget, men som de anser glömdes bort i intervjun.  

Utan undantag har våra kontakter med informanterna präglats av 
ömsesidigt intresse. Så långt det varit möjligt har vi utfört intervjuerna 
tillsammans, något som vi redan inledningsvis antog skulle vara förtjänstfullt 
för kvaliteten på intervjuerna.76 Vid två av de åtta intervjuerna hade dock 
någon av oss förhinder, och då dessa intervjuer bland annat led brist på att vi 
inte kom ihåg att ställa följdfrågor i samma utsträckning som när vi var två 
som utförde intervjuerna, anser vi det för vår del bevisat att fördelarna med det 

                                                 
76 Metodikern Jan Trost menar i sin bok Kvalitativa intervjuer (s. 43f.) att en förutsättning som kan 
påverka intervjusvaren är att man är två som intervjuar. Han tycks mena att detta faktum kan upplevas 
som hotfullt ur informantens perspektiv. Eftersom våra halvstrukturerade intervjuer bara till viss del är 
kvalitativa i den bemärkelsen att de berör upplevelser och känslor, och där informanten är kunskapskällan 
och därmed auktoriteten, anser vi oss ha kommit runt problemet. 
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stöd som det innebär att inte vara själv i de olika moment som intervjuandet 
kräver, varit en tillgång för utförandet av intervjuerna och förhoppningsvis 
även för de resultat som därigenom vaskats fram. 

Informanterna 

Antikvariat Morris77

Antikvariat Morris startades 1991 och drivs som enmansföretag av 
antikvariatbokhandlare Glenn Sjökvist. Till en början var antikvariatet beläget 
i centrala Södertälje, men år 2002 lät Glenn Sjökvist bygga ett nytt, eget 
bokhus i sin villaträdgård i Östertälje och sedan dess drivs hela verksamheten 
därifrån. Bokhuset är litet och stramt i sin moderna form med en interiör som 
är ljus och luftig; utan tvekan en ovanlig miljö för antikvariska böcker.  

    Man kan säga att antikvariatet är specialiserat på ”böcker om böcker”, 
det vill säga litteratur i ämnen som bibliografi, bokhistoria, bokbinderi, 
boktryckeri, papper, typografi och grafisk form. Enligt Glenn Sjökvist är 
Antikvariat Morris störst i Skandinavien inom dessa ämnesområden, och hans 
marknad är – som ett resultat av den tydliga specialiseringen – internationell. 
Hemsidan på webben är följaktligen tillgänglig både i en svensk och en 
engelsk version.  

    Antikvariatets katalogisering har i dagsläget tre publiceringsformer. 
Man har en tryckt katalogutgivning som resulterat i fyra tryckta kataloger, alla 
innehållande böcker i de specialämnen som Antikvariat Morris representerar. 
Man presenterar också sina kataloger i pdf-format på den egna hemsidan. Den 
tredje publiceringsformen är samkatalogen antikvariat.net, där även ”vanliga” 
böcker som inte förekommer i de tryckta katalogerna eller pdf-katalogerna på 
hemsidan katalogiseras och marknadsförs. Profileringen är med andra ord 
mindre genomförd i samkatalogen.  

Antikvariat och Bokhandel Röda Rummet78

För Antikvariat och bokhandel Röda Rummet började verksamheten med 
bokcafé 1970, och då i samma lokaler som idag på Dragarbrunnsgatan 22 i 
Uppsala. I ena delen av lokalen fanns ett café och i den andra såldes förlagsnya 
                                                 
77 Presentationen bygger på intervju med Glenn Sjökvist 2005-02-11 och information publicerad på 
antikvariatets webbsida: http://www.svaf.se/morris. 
78 Presentationen bygger på intervju med Carl-Axel Svensson och Per-Erik Jansson 2005-02-04 och 
information publicerad på antikvariatets webbsida: http://www.rodarummet.nu. 
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böcker. Sedan början av 1980-talet har man handlat med antikvariska böcker. 
Antikvariatsdelen har sedan dess stått i förgrunden, men än idag handlar Röda 
Rummet även med restupplagor från förlag. 

  Ambitionen är att tillhandahålla bra böcker i de flesta ämnen. Filosofi och 
historia var inriktningen från början, och i viss mån dominerar fortfarande 
dessa ämnen. Ägaren Carl-Axel Svensson drivs enligt egen utsago av intresset 
att sprida kvalitativ litteratur. 

     Butiken med centralt läge i Uppsala är en viktig försäljningskanal, 
parallellt med nätförsäljningen som är av avgörande betydelse för antikvariatet. 
I Uppsala är Röda Rummet sedan länge etablerat i allmänhetens kännedom, 
liksom för studenter, lärare och forskare. Kunderna hittar till antikvariatet och 
därför har den tryckta katalogutgivningen, som var alltför kostsam, upphört 
sedan 15 år tillbaka. 

  Carl-Axel Svensson har två heltidsanställda samt några studenter som 
arbetar halvdagar. Katalogiseringen som numera bedrivs endast för försäljning 
via antikvariat.net sköts av en enda person, Per-Erik Jansson, som tillsammans 
med Carl-Axel Svensson varit vår informant från Röda Rummet. 

Aspingtons antikvariat79

Mats Aspington är tredje generationens antikvariatbokhandlare. Mormodern 
Ebba Aspington öppnade 1913 sitt första antikvariat i Stockholm. 
Verksamheten omfattade efter några år även konsthandel. På 1920- och 1930-
talen anlade hon en hel rad antikvariats- och konsthandelsfilialer i Stockholm, 
samt en i Gävle. Inga-Lisa Aspington (dotter till Ebba) övertog verksamheten 
på 1950-talet, då huvudbutiken låg på Drottninggatan. Därefter flyttade man 
butiken till Västerlånggatan i Gamla stan.  

För några år sedan – då Mats Aspington övertagit antikvariatet – blev det 
på grund av dubblerade hyror i Gamla stan ytterligare en gång aktuellt med en 
flytt. Denna gång till den betydligt mindre frekventerade Värtavägen på 
Östermalm, något som för det utpräglade ”butiksantikvariatet” möjliggjordes 
tack vare Internetförsäljningen.  

Aspingtons antikvariat har ett brett sortiment av böcker och ingen 
inriktning nämns. Boklistorna som är tillgängliga via hemsidan har stor 
ämnesmässig spridning. En del försäljning med restupplagor förekommer, men 
den var aktivare för några år sedan. En hel del nyare begagnade böcker fyller 
                                                 
79 Presentationen bygger på intervju med Mats Aspington  2005-02-16 och information publicerad på 
antikvariatets webbsida: http://www.aspingtons.se. 
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hyllorna, vilket kan ha att göra med antikvariatets butikspräglade historia 
vilken har inneburit att folk som inte är boksamlare ändå kommit in och köpt 
vanliga böcker. Aspington har två medarbetare i butiken. 

Centralantikvariatet80  
Mats Pettersson är andra generationens antikvariatbokhandlare och ägare till 
Centralantikvariatet som sedan 1984 legat på Drottninggatan 73 B. Olof 
Pettersson, far till Mats, startade antikvariatet ”Skanstullsantikvariatet” på 
Söder i Stockholm 1974. I och med flytten till Drottninggatan fick 
verksamheten namnet Centralantikvariatet. Antikvariatet ska inte förväxlas 
med antikvariatet med samma namn som låg på Drottninggatan mellan 1905 
och fram till femtiotalet.  

    I huvudsak handlar Centralantikvariatet med äldre böcker, vilket enligt 
gängse definition brukar betyda böcker tryckta före 1850. Antikvariatet har ett 
varierat sortiment, men med en viss ämnesmässig inriktning mot historia i dess 
bredaste bemärkelse, samt musik och resor. Butikens centrala läge har stor 
betydelse för antikvariatet och dess kundkrets. Förbipasserande kunder som 
inte är boksamlare kan också hitta billigare begagnade böcker längre in i 
butiken. 

 Angående nyförvärvandet av böcker är det vanligare att de köper aktivt än 
att de vill ha det som kunder kommer in med, vilket enligt Mats Pettersson 
beror på att de har relativt få ämnen och därmed blir kräsnare. De handlar med 
utländska kollegor, på bokauktioner, via kataloger och går även runt till 
kollegor. Förutom Mats arbetar två andra på heltid med alla antikvariatets 
sysslor. 

Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter81

Lorenz B. Hatt handlar med böcker och handskrifter i ett stort tidsspann från år 
1500 till år 1950.  Ämnesområdena är framför allt skönlitteratur och vitterhet, 
själva böckerna ofta dedikations- och så kallade associationsexemplar. Med 
associationsexemplar menas, enligt SVAFs egen fackordlista, en ”bok eller 
handskrift med dedikation, handskrivna rättelser, tillägg, exlibris, bilagda brev 
eller annat som visar på en anknytning till en känd eller i sammanhanget 

                                                 
80 Presentationen bygger på intervju med Mats Petterson 2005-02-09 och information publicerad på 
antikvariatets webbsida: http://www.centralant.se. 
81 Presentationen bygger på intervju med Lorenz B. Hatt 2005-02-24 och information publicerad på 
antikvariatets webbsida: http://www.hatt.se. 
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betydande person”.82  Man kan säga att Lorenz B. Hatt är intresserad av alla de 
olika fysiska detaljer som gör en viss bok unik eller speciell på något sätt. Han 
riktar sig med andra ord till en tydlig samlarpublik som har boken som föremål 
i fokus för sitt intresse. 

    Antikvariatet startades 1999 och drivs som enmansföretag av Lorenz B. 
Hatt själv, som inte heller innehar någon butik i vanlig mening. Besök i hans 
boklager görs via överenskommelse. Den huvudsakliga kundkretsen är liten 
och väl förtrogen med Hatts utbud. Försäljningen sker inte sällan direkt till 
kunden via telefon.  

    Lorenz har gett ut en tryckt specialkatalog i ämnet Harry Martinson, 
men han ger också kontinuerligt ut tryckta boklistor av mindre omfång, och 
hans katalogiseringar finns därtill utlagda på antikvariat.net.  

Mats Rehnström83

Mats Rehnström driver sedan 1991 ett antikvariat som i högre grad än våra 
övriga informanter riktar sig till de verkliga boksamlarna: bibliofilerna. 
Lokalerna ligger i Konstakademins hus på Jakobsgatan i centrala Stockholm, 
och butiksytan är liten och intim med de anställdas kontorsplatser invid 
bokhyllorna. Man har heller inget skyltfönster för sina böcker, utan driver 
verksamheten i en avskildhet som påminner väldigt lite om hur en bokhandel 
nuförtiden brukar se ut.  

 Antikvariatet är specialiserat på äldre svenska böcker och småskrifter från 
den så kallade handpresstiden, det vill säga från boktryckarkonstens första 
barndom fram till ca år 1850. De sysslar även med handskrifter, också där i 
huvudsak svenska, och har en mindre så kallad ”modernitetsavdelning” med 
material från år 1860 och framåt. Det handlar i det sistnämnda fallet om 
moderna böcker som ändå är speciella i något avseende – det kan till exempel 
vara sällsynta upplagor, dedikationsexemplar eller särskilt vackra band. Man 
kan säga att det är en modern raritetsavdelning. I anslutning till det äldre 
materialet har antikvariatet också en del referenslitteratur till försäljning inom 
ämnesområdena bokväsen och bibliografi, litteratur- och lärdomshistoria.  

    Mats Rehnström gör därutöver på egen hand en del uppdrag vid sidan av 
själva antikvariatbokhandeln. Han värderar och katalogiserar olika bokbestånd 
och hjälper också till att bygga upp samlingar.  

                                                 
82 http://www.svaf.se/ordlista.htm (2005-05-25). 
83 Presentationen bygger på intervju med Mats Rehnström 2005-02-01 och information publicerad 
antikvariatets webbsida: http://www.matsrehnstroem.se. 
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    Katalogproduktion och katalogutgivning är en viktig del av 
verksamheten. Antikvariatet har ända sedan starten 1991 gett ut tryckta 
kataloger över äldre böcker och småskrifter i blandade ämnen, men också 
specialkataloger och kataloger som förtecknar moderniteter. Den tryckta 
katalogutgivningen är i högsta grad aktiv i dagsläget, även om man nu 
kompletterat den med att ge ut elektroniska kataloger i form av nyhetsbrev i 
pdf-format och i viss utsträckning katalogiserar för den webbaserade 
samkatalogen antikvariat.net.  

Ryös antikvariat84  
Antikvariatbokhandlare Sigbjörn Ryö har sedan 1977 drivit sitt antikvariat i 
egen regi i lokalerna på Hantverkargatan 21, på Kungsholmen i Stockholm. 
Han har delvis tagit över faderns rörelse vilken uppstod i början av 1950-talet. 
Den första butiken låg på Malmskillnadsgatan i Klarakvarteren, men när de 
gamla kvarteren revs 1961 flyttades antikvariatet till Arsenalgatan invid 
Nybroplan.  

Ryös antikvariat handlar främst med böcker från de senaste 200 åren. 
Ämnena är många, men betoningen ligger på humaniora, såsom konst och 
litteraturvetenskap. Både litteratur- och konstområdet har förgreningar; det 
senare med inriktning mot exempelvis fotokonst. En hel del skönlitteratur hör 
också till beståndet. 

En stor del av det sortiment Sigbjörn Ryö har idag, utgörs av ämnen som 
han inte hade haft att göra med före flytten från faderns antikvariat vid 
Nybroplan. Han menar att det geografiska läget betyder mycket för vilken 
kundkrets ett antikvariat får. Ryös sortimentet har anpassats efter kundernas 
efterfrågan. Samlingar som Ryö köper in får också i viss mån styra utbudet, 
liksom egna personliga preferenser.  

Sigbjörn Ryö har några timanställda som arbetar i butiken under 
öppettiderna i veckan, men till stor del driver han verksamheten själv; han 
sköter katalogisering och inköp av böcker och samlingar. På 1980-talet utkom 
antikvariatet frekvent med tryckta kataloger. Numera katalogiserar Ryö enbart 
för antikvariat.net. 

                                                 
84 Presentationen bygger på intervju med Sigbjörn Ryö 2005-01-26 och information publicerad på 
antikvariatets webbsida: http://www.ryo.se. 
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Rönnells antikvariat85

Rönnells Antikvariat är, enligt deras egen hemsida, Sveriges största. 
Antikvariatet grundades 1930 av Gösta Rönnell, som inledningsvis lade 
tyngdpunkten på akademisk litteratur inom de flesta ämnen. Kundkretsen var 
såväl svensk som utländsk: exempelvis sålde man efter andra världskriget stora 
boksamlingar till det Europa som befann sig i återuppbyggnad. Katalog- och 
postorderförsäljningen var under hela den här tiden en viktig del i 
verksamheten, men också butiksförsäljningen var av ansenlig storlek – 
Rönnells hade flera olika butikslokaler runt om i Stockholm. Med stigande 
lokal- och personalkostnader tvingades emellertid Rönnells, liksom många 
andra antikvariat under den här tiden, att minska ner sina resurser och vid slutet 
av 1980-talet var verksamheten begränsad till butiken på Birger Jarlsgatan 32, 
där den fortfarande bedrivs. Idag katalogiserar man enbart för antikvariat.net.   

Rönnells har ett mycket varierat sortiment med antikvariska böcker från 
alla tider, men också en del planscher och kartor. Själva affärsidén är just det 
varierade och breda beståndet, och man är inte främmande för vare sig 
pocketböcker eller de riktigt gamla rariteterna inom en mängd olika 
ämnesområden. Dessutom bedriver antikvariatet förlagsverksamhet, något som 
skiljer Rönnells från våra andra informanter. Personalstyrkan uppgår till 
ungefär åtta till tio personer. 

Antikvariatspecifika erfarenheter – självbild och 
verksamheten i allmänhet 

Det första frågeområdet i vår intervjuguide handlar om specifika erfarenheter 
som rör antikvariatverksamheten som bransch i Sverige idag. I detta inledande 
avsnitt i redovisningen av våra undersökningsresultat vill vi sammanställa och 
presentera hur våra informanter ser på sin egen verksamhet som 
antikvariatbokhandlare. Hur definierar de till exempel själva ett antikvariat? 
Hur fungerar bokflödet i den speciella kontext som antikvariatbokhandeln 
utgör?  

Vi bör påpeka att vi inte haft för avsikt att göra en vidlyftig eller 
omfångsrik beskrivning utifrån ovanstående frågor. Istället är syftet snarare att 
teckna en bakgrund till vårt huvudsakliga fokus i undersökningen, det vill säga 

                                                 
85Presentationen bygger på intervju med Pontus Soldén 2005-01-28 och information publicerad på 
antikvariatets webbsida: http://www.ronnells.se.  
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katalogiseringsverksamheten. Detta motiveras, menar vi, inte minst av den 
knappa kunskap som finns dokumenterad om antikvariatbranschen idag.  

Vad är ett antikvariat?  
Som vi tidigare sett definieras antikvariat av Nationalencyklopedin som en 
”affär som bedriver handel med företrädesvis äldre och begagnade böcker, 
manuskript, kartor, bilder m.m”.86 Stämmer denna definition överens med hur 
antikvariatbokhandlarna själva betraktar sin verksamhet?  

Våra informanters svar visar att de i hög grad uppfattar sitt 
verksamhetsområde på samma sätt som ovanstående definition gör gällande. 
Dessutom är antikvariaten påtagligt samstämmiga i sina beskrivningar av vad 
ett antikvariat sysslar med, trots att de i flera fall har helt olika inriktningar. 
Antikvariatbokhandeln är som Mats Rehnström säger, ”ett ställe som 
förhoppningsvis sysslar med begagnade böcker i någon form”. Mats Petterson 
från Centralantikvariatet uttrycker samma sak: en ”affär som säljer äldre och 
begagnade böcker” och Lorenz B. Hatts definition ligger mycket nära 
Nationalencyklopedins: ”Ett antikvariat säljer icke nya, alltså begagnade 
böcker och relaterat material, handskrifter och kartor”.  

Intressant i sammanhanget är att sex av åtta intervjuade 
antikvariatbokhandlare väljer att använda begreppet ”begagnade böcker” som 
gemensam nämnare för sin antikvariatverksamhet istället för att tala om 
”antikvariska böcker”. Det här pekar mot att det finns en osäkerhet kring vad 
begreppet antikvarisk bok egentligen innebär - även inom branschen. Flera 
uttrycker också en osäkerhet kring användningen av ordet antikvariat. Mats 
Rehnström påpekar att termen i Sverige är oklar eftersom alla affärer som 
sysslar med icke-nya böcker, oavsett böckernas kvalitet och kvalifikationer, 
kallar sig för antikvariat. Någon åtskillnad mellan dem som handlar med 
exklusiva rariteter och dem som handlar med ”enklare” begagnade böcker av 
alla slag görs alltså inte i Sverige. Utomlands finns enligt Mats Rehnström 
däremot en betecknande uppdelning i ”second-hand bookshops” och ”rare 
book-dealers”. 

Som presentationen av våra olika informanter förhoppningsvis visat, är de i 
flera fall olika varandra till inriktning och ämnesspecialisering. En indelning av 
informanterna med avseende på grad av specialisering skulle kunna se ut så 
här: 
                                                 
86 Vi har tillgång till den webbaserade versionen av Nationalencyklopedin och hänvisar till denna. URL: 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=115797&i_word=antikvariat, (2004-11-07). 
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Allmän inriktning: 

• Antikvariat Röda Rummet (många olika ämnen, böcker från alla tider) 

• Rönnells antikvariat (många olika ämnen, böcker från alla tider) 

• Aspingtons antikvariat (många olika ämnen, böcker från alla tider) 

 

Allmän inriktning men med vissa huvudämnen: 

• Ryös antikvariat ( tyngdpunkt på litteraturvetenskap och konst) 

 

Specialiserade: 

• Mats Rehnström (äldre böcker från handpresstiden, bibliografi, 

moderna rariteter) 

• Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter (särskilda, unika exemplar) 

• Antikvariat Morris (bokväsen, typografi, grafisk form) 

• Centralantikvariatet (historia, musik och resor) 

 

Naturligtvis är antalet informanter i vår undersökning alltför litet för att vi 
utifrån denna kategorisering ska kunna dra hållbara slutsatser när det gäller hur 
pass specialiserad branschen är i stort. Det kan ändå vara intressant att se hur 
”våra” antikvariat låter sig placeras in i ovanstående indelning.87 Även om en 
stigande specialiseringsgrad finns, och man i två fall (Mats Rehnström, Lorenz 
B. Hatt) kan tala om typiska ”rare book-dealers” är det inte lika lätt att peka ut 
tydliga ”second-hand bookshops”. Även de mest allmänt inriktade 
antikvariaten i vår undersökning (Antikvariat Röda Rummet, Rönnells 
antikvariat, Aspingtons antikvariat) sysslar i någon mån med rara eller 
exklusiva böcker, om sådana exemplar kommer dem tillhanda. 

Flera av informanterna tillägger att antikvariatbranschen förutom de 
”begagnade böckerna” med relaterat material också handlar med så kallade 
restupplagor. En restupplaga är detsamma som den del av en bokupplaga som 
efter realisation eller andra utförsäljningsansträngningar ändå blir över och 
säljs billigt i partier istället för att makuleras.88 Det är med andra ord ingen 

                                                 
87 Observera att kategorierna i indelningen är våra egna och alltså inte vedertagna. 
88 Palm, Magnus, ABC för boksamlare (red. Lose, Georg och Ryö, Sigbjörn) publicerat på URL: 
http://www.svaf.se/ordlista.htm, (2004-02-26). 
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begagnad bok, utan en utgången bok. Att handla med restupplagor är inget nytt 
i antikvariatbranschen; som vi nämnt i den historiska översikten var det 
ursprungligen ett förfaringssätt som var relaterat till bokhandelns 
kommissionssystem.89 Men trots att kommissionssystemet sedan 1970 är 
avskaffat vandrar alltså restupplagorna runt på antikvariaten och utgör ett slags 
sidosegment på deras huvudsakliga handelsarena. 

Att värdera och prissätta en bok 
Vad är egentligen en ”rar” bok? Vad innebär det att en bok är ”sällsynt”? Hur 
påverkar exklusiviteten en boks värde? Magnus Palm skriver i ABC för 
boksamlare att definitionerna är svårare att göra än man tror:  

När man talar om en boks svåråtkomlighet rör man vid boksamlandets själ. För om en bok 
när som helst kan anskaffas minskar behovet av att samla den. Det räcker inte för 
samlaren att boken är sällsynt, eller rar, som det hette förr. Den måste ha någonting som 
gör den värd att spara; därför är en sällsynt bok aldrig attraktiv bara för att den är sällsynt. 
Hur ovanlig eller svåråtkomlig en bok är diskuteras ständigt bland boksamlare. Det finns 
en sorts definitiv sällsynthet, en annan sorts osäker, fluktuerande sällsynthet, en tredje 
sorts tillfälligt uppblossande sällsynthet och en fjärde sorts lokal sällsynthet. Om en bok 
som är sällsynt kan man säga att den är introuvabel, unik, måhända unik, extremt ovanlig, 
mycket sällsynt, ytterst sällsynt, sällsynt och sökt, att den utgör den eftersökta och mycket 
sällsynta original upplagan o.s.v. Förr användes sällsynthetsbeteckningen r, rr, rrr i såväl 
gemener som versaler, vilket alltså betydde sex grader av raritet. Beteckningen R.R.R 
betecknade den allra yttersta graden av sällsynthet.90

Det finns alltså inte längre något tydligt system för att beteckna hur rar en bok 
är. Det är heller inte alltid enkelt att göra tydliga kopplingar mellan en boks 
svåråtkomlighet och dess värde på marknaden. Dessutom är graden av 
sällsynthet relaterad till olika kontexter. Antikvariatbokhandlaren kan påverka 
bokens värde genom att placera den i ett sammanhang där den framstår som 
extra speciell. Resonemanget kan utvecklas med hjälp av Carl-Axel Svenssons 
(Röda Rummet) påpekande att värdet på en bok inte går att fastställa utan att 
man sätter den i ett sammanhang. Det handlar med andra ord om hur och var 
boken presenteras: 

[V]ärdet för en ganska rar gammal bok som jag har svårt att sälja för 2000 kanske kan 
stiga åtskilligt för en kollega om han placerar den i ett sammanhang där den hör hemma, 

                                                 
89 Se t.ex. Svedjedal, Johan, Bokens samhälle: Svenska bokförläggareföreningen och svensk bokmarknad 
1887-1943, Stockholm, 1993. 
90 Palm, Magnus, ABC för boksamlare (red. Lose, Georg och Ryö, Sigbjörn) publicerat på URL: 
http://www.svaf.se/ordlista.htm, (2005-02-28). 
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kanske i London, eller i en specialkatalog. Värdet beror alldeles på i vilket sammanhang 
boken presenteras. (Carl-Axel Svensson, Antikvariat Röda Rummet) 

Det framkommer ändå i våra intervjuer att den traditionella marknadslogiken i 
form av tillgång och efterfrågan har stor betydelse när det gäller att värdera och 
prissätta en bok. ”Är det stor efterfrågan och liten tillgång då blir det dyrt” 
säger Mats Aspington.  

Skicket spelar naturligtvis stor roll för hur man prissätter begagnade 
böcker. För att beskriva bokskicket finns i antikvariatsammanhang en uppsjö 
olika beteckningar, allt ifrån ”nyskick”, ”fint ex”, och ”gott antikvariskt skick” 
till ”hyggligt” och ”arbetsexemplar”. För bokens yttre finns bl.a. följande 
beskrivningar: ”ouppskuren”, ”blekt”, ”medfaren”, ”vikt”, ”skör,” ”reparerad”, 
”defekt” och så vidare. Bokens inre (inlagan) kan man beskriva som: ”ren”, 
”tummad”, ”fläckad” eller ”solkig”, för att bara nämna några exempel. Långt 
många fler skickomdömen finns.91  

Samtliga informanter påtalar hur viktigt det är att i prissättningssyfte kunna 
bedöma en boks kondition. Till sin hjälp har man ovanstående etablerad 
terminologi, men själva bedömningen blir ändå till syvende och sist subjektiv. 

Kollationering är ytterligare ett viktigt moment i prissättningen. Att 
kollationera en bok innebär att man går igenom den, sida för sida, för att 
fastställa om den är komplett eller inte. Både sidor och eventuella insatta 
planscher med mera kan saknas, inte minst i äldre böcker. För att 
kollationeringen (efter latinets collatio, jämförelse) skall kunna genomföras 
måste man jämföra det undersökta exemplaret med ett annat exemplar, ofta 
dokumenterat i en bibliografi.92 En inkomplett bok betingar naturligtvis ett 
lägre pris än en komplett.  

De flesta av våra informanter säger sig också göra en aktuell 
prisjämförelse, det vill säga de jämför boken de har i handen med hur ett annat 
exemplar av samma bok prissatts av andra. Genom att jämföra priser olika 
exemplar emellan får man en uppfattning om bokens aktuella marknadsvärde. I 
detta fall är de olika samkatalogerna på Internet, som vi kommer att beröra 
närmare i undersökningens tredje delområde, till stor hjälp.  

I många fall har antikvariatbokhandlarna dessutom haft boken i sitt bestånd 
tidigare – ibland flera gånger – och då kan man använda sin egen tidigare 
dokumenterade prissättning som underlag för den nya värderingen. 

                                                 
91 Se t.ex Palms ordlista (referens i not ovan). 
92 Ibid. 
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Katalogiseringen – både den som i äldre tider uteslutande dokumenterats i 
tryckt form och den som senare registrerats i antikvariatens interna databas – är 
alltså en förutsättning för detta retrospektiva jämförelsemoment. Pontus Soldén 
på Rönnells antikvariat berättar:  

Vi har en intern databas med priser och sen har vi diverse antikvariatkataloger och 
auktionskataloger. Man använder sig av de som är upp till tio år gamla, ungefär. Det är 
sällan man använder sig av riktigt gamla kataloger, de priserna säger ju inte så mycket 
idag. Ibland tittar vi i äldre kataloger men då rör det sig mer om en slags bibliografisk 
kontroll. (Rönnells antikvariat) 

Men vid frågan om hur antikvariatbokhandlare värderar och prissätter en bok 
är det ändå inget av ovanstående som lyfts fram som den främsta 
förutsättningen för att en sådan bedömning ska kunna genomföras på ett bra 
sätt. Den klart dominerande uppfattningen bland våra informanter är att det är 
varje antikvariatbokhandlares förvärvade erfarenhet som är viktigast för 
förmågan att värdera böcker:  

Fingertoppskänslan är nog ibland det viktigaste. Erfarenheten och den där känslan för vad 
en bok ska kosta. (Ryös antikvariat) 

Mycket handlar det om erfarenhet av böcker. […] Ofta är det här saker som finns inne i 
huvudet, det handlar om erfarenhet. […] Det är en kombination av erfarenhet och fantasi 
som styr min prissättning, kan man sammanfattningsvis säga. (Mats Rehnström) 

Det är det här abstrakta som kallas erfarenhet. […] Man får sitta på auktioner och gå runt 
på andra antikvariat och skaffa sig en bild.  Man ser en bok för tusen kronor, och så står 
den kvar efter fyra år. Då säger det någonting. Samtidigt kan den vara borta efter två 
dagar, och då har man i minnet lagrat en bild av att tusen kronor inte var så mycket för en 
sån bok. Arbetar man på antikvariat hela dagarna och år ut och år in så sammantaget blir 
den här informationen ett ramverk, där man placerar in varje bok man ser. (Lorenz B. Hatt 
Böcker & Handskrifter) 

Erfarenhet och känsla är, som Lorenz B. Hatt också påpekar, abstrakta begrepp 
som är svåra att enkelt beskriva och manifestera i ord. Man skulle nog ändå 
kunna säga att den svårdefinierade ”fingertoppskänslan” kommer av mer 
handfasta yrkesuppgifter som just de vi redogjort för ovan. Erfarenheten är 
med andra ord resultatet av långvarigt umgänge med alla de olika moment som 
ingår i värderingen, prissättningen och handeln med begagnade böcker. 
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Sortiment och förvärv  
Oavsett om man som antikvariatbokhandlare har butik eller sköter sin 
verksamhet i stort sett endast via olika typer av distanshandel har man 
naturligtvis ett sortiment av böcker som genom det dagliga flödet av 
försäljning och förvärv ständigt förändras. Hur kontrollerar antikvariaten sina 
respektive sortiment? Och hur går man tillväga när man köper in böcker? 

Föga förvånande är datorn ett oundgängligt verktyg för 
antikvariatbokhandeln idag. Detta gäller inte minst möjligheten att ha överblick 
och kontroll över sitt sortiment och varulager av böcker. Samtliga informanter 
har en intern databas där man registrerar sitt material. Däremot är det ovanligt 
att antikvariatbokhandlaren har hela sitt sortiment inlagt i datasystemet. 
Sigbjörn Ryö säger att endast ”en bråkdel” av hans samlade lager förts in i 
databasen. Pontus Soldén uppskattar Rönnells dataregistrerade titlar till 15% 
av antikvariatets totala bestånd. Mats Rehnström säger sig ha ”ungefär en 
tredjedel av materialet katalogiserat”.  

I datasystemet tilldelas i allmänhet varje bok ett id-nummer enligt vilket de 
också placeras på lagret eller i butiken. I butiken tillämpar man också någon 
form av utarbetat ämnessystem med böckerna sorterade efter ämne samt i 
bokstavsordning. Ämnessystemen på antikvariat är inte desamma som 
bibliotekens, och olika antikvariat har också skilda sätt att ämnesindela sitt 
sortiment. Gemensamt är dock att man försöker utgå från vad man skulle 
kunna kalla ett ”kundlogiskt system”. Antikvariatet försöker tänka sig in i 
kundens förmodade önskemål och placerar böckerna där kunden lättast hittar 
dem:  

Allt står ju uppställt avdelningsvis. Men vi har ju inte lika många avdelningar som ni har 
på bibliotek. Vi slår ihop mer. Ofta säger vi till oss själva: ”var hittar kunderna lättast?” 
(Aspingtons antikvariat) 

Många vägar bär böckerna till antikvariatbokhandeln. Kanalerna är flera och 
för alla våra informanter gäller att man använder sig av ett antal olika strategier 
för att på bästa sätt hålla sitt sortiment vid liv. Det allra vanligaste svar vi 
erhållit är att man köper böcker från dödsbon. Det är inte heller ovanligt att 
högst levande personer av olika anledningar söker upp antikvariatet för att 
erbjuda dem sina böcker. ”Folk som har dött, folk som har tröttnat, det finns 
alla varianter” säger Mats Aspington. Det är oftast nödvändigt för 
antikvariatbokhandlaren att göra ett urval ur det som han eller hon erbjuds. Det 
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hänger också samman med hur ”brett” sortiment antikvariatet har: ”ju smalare 
man är, desto mer måste man säga nej till” som Mats Petterson förklarar. 

Men att antikvariaten blir erbjudna böcker, och således blir uppsökta av 
villiga säljare, är alltså vanligare än motsatsen – att antikvariatbokhandlaren 
själv aktivt letar sig fram till möjliga förvärv. Detta görs förvisso i viss 
utsträckning. Särskilt när det gäller de antikvariat som är tydligt specialiserade 
och därmed gör ett snävare urval. För dessa antikvariat krävs ett mer aktivt och 
målinriktat förvärvande, än vad som är nödvändigt för de icke-specialiserade 
antikvariaten.  

Bokauktioner är ett sådant sätt att aktivt förvärva böcker, som flera 
nämner. I Sverige är det framför allt Stockholms Auktionsverk som håller 
bokauktioner och specialbokauktioner med jämna mellanrum. 

 Man kan också köpa böcker av sina kollegor. Branschen är på så vis 
generös och den annars naturliga konkurrensen ställd i bakgrunden. En 
förklaring är att antikvariaten i många fall har helt olika inriktningar. Då kan 
man med fördel tipsa varandra och erbjuda sina kollegor böcker som inte 
passar ens eget sortiment. För att hålla bokflödet levande och forma ett 
attraktivt sortiment gäller det alltså inte bara att hålla koll på sitt eget bestånd 
utan också vara uppmärksam på flödet hos andra.  

Endast en av våra informanter nämner uttryckligen att han också aktivt 
köper böcker utomlands: Mats Rehnström. Också här blir det tydligt att graden 
av specialisering inverkar på hur aktivt och målinriktat 
antikvariatbokhandlaren måste arbeta för att köpa böcker som passar ens 
sortiment. Är man så specialiserad som Mats Rehnström, och dessutom verkar 
inom ämnen som inte är geografiskt betingade (exempelvis i bemärkelsen 
”stockholmianalitteratur”), blir marknaden genast mer internationell.  

Flera av antikvariatbokhandlarna framhåller det lustfyllda i att köpa böcker 
till sitt antikvariat. Det framstår rentav som roligare att förvärva böckerna än 
att sälja dem:  

[A]lla antikvariat tycker att det är mycket roligare att köpa in än att sälja. Det finns ett 
citat om det där: ”Antikvariatbokhandlare är personer som köper presenter åt sig själva 
hela tiden”. Och så är det ju. Man upplever det så. Det är ju en bransch som accepterar att 
tjäna lite mindre på att ha väldigt kul. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Antikvariatens kataloger och katalogisering 
Det andra frågeområdet i vår intervjuguide behandlar huvudämnet för 
uppsatsen: katalogiseringsverksamheten vid svenska antikvariat. Här besvaras 
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frågor av typen: Vad är de särskilda kännetecknen för en antikvarisk 
katalogpost? Vilka former av kataloger finns det? Vi har, utifrån 
antikvariatbokhandlarnas uppgifter om syfte med katalogiseringen, sett att 
antikvariatkatalogerna har ett antal olika funktioner, vilka vi också presenterar. 
Härutöver tar vi upp informanternas uppfattning om katalogernas betydelse för 
kunderna, frågan om regelverk, deras syn på bibliotekskatalogisering, samt 
preciserar vilken kompetens som – enligt informanterna – krävs för att 
katalogisera på antikvariat. 

Antikvariatkatalogposten 
Antikvariatkataloger, oavsett publiceringsform består av ett antal poster. 
Posten består i sin tur av ett antal uppgifter om titel, författare, etc. Som vi 
kommer att se har antikvariatkatalogposten vissa specifika detaljer som t. ex. 
skickbeskrivning, pris och, i vissa fall, en kommentardel. En jämförande analys 
av antikvariatens olika katalogposter skulle förmodligen kräva en helt egen 
undersökning. Ann-Christine Fernández har i sin uppsats närmat sig en sådan 
undersökning genom att jämföra ett visst antikvariats katalogisering av äldre 
material med ett antal biblioteks katalogiseringar av samma material.93 Här 
kommer vi istället – i linje med uppsatsens kvalitativa metod – fortsätta 
fokusera på informanternas uppfattningar om exempelvis vilken del av 
katalogposten som de anser är viktigast vid katalogisering av antikvariskt 
material.  

Mats Rehnströms katalogposter är uppbyggda av en del som han kallar 
”allmänfält” och ett annat som han benämner som ”särskiltfält”. Dessutom har 
posterna ett ”kommentarfält”. Allmänfältet innehåller uppgifter som är 
identiska mellan olika exemplar av samma bok. I särskiltfältet finns de 
uppgifter som är individuella för varje exemplar. Där beskrivs hur bandet ser 
ut, vilket skick det är i, hur inlagan ser ut, dess skick, bokens tidigare ägare, om 
det saknas någonting i exemplaret. 

Med hänsyn till kunden vill Mats Rehnström inte alltför utförligt beskriva 
hur boken skulle ha sett ut i ursprungligt utförande, utan fokuserar på det 
exemplar han har framför sig: ”Jag tycker personligen att det är väldigt 
förvirrande när det i katalogposten står till exempel ´28 sidor och 1 plansch´ 
och sedan lite längre ned ´planschen saknas´”. Det är dock nödvändigt för 
antikvariatbokhandlarna att känna till uppgifter om bokens ursprungliga 

                                                 
93 Fernández, 2004. 
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tillstånd. Mats Rehnström uppger: ”vi hänvisar [i kommentarfältet av 
katalogposten] till bibliografier vi tittat i, bland annat för att fastställa att boken 
är komplett”. 

Det bör påpekas att den ambitiösa katalogiseringen på Mats Rehnströms 
antikvariat inte är helt representativ för antikvariatbranschen i allmänhet, men 
den bibliografiska medvetenheten finns hos alla våra informanter. 
Variationerna i noggrannhetsgrad är inte bara beroende av huruvida 
antikvariatbokhandlaren har ett intresse för bibliografisk beskrivning av 
antikvariska böcker, utan också av varje antikvariats kundkrets, vilket Per-Erik 
Jansson på Röda Rummet påpekar. Glenn Sjökvist på antikvariat Morris menar 
dock att ”Mats Rehnströms beskrivningar är föredömliga”. 

”Ärlighetsbeskrivning” av skicket 
De flesta informanter angav att skickbeskrivningen är det viktigaste i 
katalogisering av antikvariska böcker.94 Per-Erik Jansson på Röda Rummet 
säger:  ”Det finns det här begreppet om gott antikvariskt skick”. Om ingen 
skada eller annan avvikelse är angiven i katalogposten är det alltså 
underförstått att boken är i gott antikvariskt skick. Trots att det tycks vara 
något av en hederssak att inte skriva ”gott skick” för att få köparna på nätet att 
välja just det egna antikvariatets exemplar, förekommer det. Även om en ärlig 
konditionsbeskrivning främst är till för kunden, gynnar det också antikvariaten 
eftersom det minskar antalet returer. Följande citat är representativt för de svar 
våra informanter gav på frågan om hur de utformar en antikvarisk katalogpost 
och om vilken del av beskrivningen som de anser vara viktigast:  

Jag lägger ner mycket tid och utrymme på skickbeskrivningarna för jag ser dem som 
otroligt viktiga. Jag vill att de ska vara väldigt ärliga. Man ska få ett ärligt besked om vad 
man kommer att få se. Jag vill inte att kunderna ska bli besvikna. De ska få en realistisk 
och ärlig bild av boken de ska köpa. Jag skulle vilja kalla det en ”ärlighetsbeskrivning”. 
Jag tycker att den trenden håller på att sprida sig också, fler blir ”ärliga”. Det underlättar 
ju affärerna helt enkelt. Man slipper få böckerna i retur eftersom kunden faktiskt vet vad 
de köper. (Mats Rehnström) 

Bilder 
Sigbjörn Ryö nämner bilder på böckerna som en komplettering till 
katalogiseringen, men han påpekar också att det inte får ersätta den skriftliga 
beskrivningen:  

                                                 
94 Ett par av informanterna angav inte någon viktighetsordning alls. 
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En del har ju börjat använda det här med digitala bilder av boken. Det är ju jättebra. Men 
det ska vara lite extra lök på laxen och inte ersätta beskrivningen. Marknadsföringen ökar. 
(Ryös antikvariat) 

Mats Aspington är den enda av våra informanter som uppger att han använder 
sig av bilder för att öka försäljningen; han säger att det säljer bra att – som i 
hans fall med hjälp av PhotoShop – ”scanna  in om det är en dedikation till 
exempel”. 

Kataloger i olika publiceringsformer 
Samtliga antikvariat som vi intervjuat katalogiserar för samkatalogen 
antikvariat.net, och för hälften av dem är det den enda katalogverksamhet idag. 
Den andra hälften av antikvariaten satsar än idag på papperskataloger, men i 
varierande utsträckning. I många fall har katalogisering för försäljning via 
antikvariat.net ersatt papperskatalogerna, men alla informanter har eller har 
haft erfarenhet av tryckta kataloger.  

”Vi gav förr ut tryckta kataloger” 
Sigbjörn Ryö hade under 1980- och 1990-talet en mycket flitig 
katalogutgivning med omkring 8-10 kataloger per år. Han säger att det var ett 
sätt att göra reklam och att sälja för en kundkrets på distans. Även för Röda 
Rummet har den tryckta utgivningen upphört även om den betydde mycket i 
början när verksamheten var ung, och gjorde att de blev kända i landet, som 
Carl-Axel Svensson berättar. I takt med att butiken gick bättre minskade 
katalogutgivningen. För deras del var det ett dyrt och besvärligt sätt att nå ut:  

Nätkatalogiseringen är rationellare för vår del. Mindre redigering av inaktuella objekt. 
Inget jobb blir gjort i onödan, om en bok inte säljer finns posten kvar och efter sju år kan 
man ta upp den igen. (Antikvariat Röda Rummet) 

Carl-Axel Svensson påpekar också katalogernas korta livslängd, ”de lever ju 
bara några veckor”. Vid Aspingtons antikvariat har Mats Aspington en 
liknande syn på nackdelen med tryckta kataloger: ”katalogerna vi gav ut förr 
blev ju antika efter en vecka”. Pontus Soldén vid Rönnells antikvariat menar 
att de inte helt avvisar tanken på att ge ut tryckta kataloger, trots att de idag 
bara katalogiserar för Internet, men det skulle i så fall inte ha något direkt med 
försäljningen att göra:  

Man kan säga att ge ut en tryckt katalog är en manifestation av antikvariatet, som en 
reklamprodukt snarare än en ren försäljningskatalog. Det är ju i och för sig en 
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försäljningskatalog också, men inte huvudsakligen eftersom vi säljer i butiken och via 
nätet. Förut var det ju så att det vi inte sålde i butiken det sålde vi via katalogen. Men om 
vi skulle göra en tryckt katalog idag så skulle man nog satsa mer på utseendet, på 
typografin, papperet och omslaget, mer än vad vi gjorde förut. Säg att man köper in den 
mest fantastiska boksamlingen som överhuvudtaget setts i Sverige, då kanske man vill 
manifestera den i en tryckt katalog. (Rönnells antikvariat) 

”Boklistor” och ”ämneslistor” på hemsidorna 
Ytterligare en publikationsform för antikvariska böcker utgör de listor som alla 
de antikvariat vi talat med har tillgängliga via respektive hemsida. Man kallar 
dem varierande ”boklistor” och ”ämneslistor” och böckerna är sorterade i varje 
antikvariats ämneskategorier. Mats Pettersson på Centralantikvariatet påpekar 
att endast en liten del av alla böcker finns med på listorna på hemsidan. Glenn 
Sjökvist på Antikvariat Morris berättar att han trots att han säljer en del 
”vanliga böcker” på antikvariat.net ändå försöker profilera hemsidan enligt sin 
egen nisch: 

 Min hemsida försöker jag ju profilera enligt min egen nisch och då tycker jag inte att jag 
ska blanda upp de böcker som är utlagda där med böcker av till exempel August 
Strindberg. (Antikvariat Morris) 

På Röda Rummet pekar man på möjligheten att antikvariatet kan skräddarsy 
boklistor till kunder med hjälp av de dolda sökorden som är knutna till varje 
katalogpost, och trots att man inte skickar ut dem till kunder, är det en typ av 
försäljningslista, eller katalog.         

Tryckta kataloger 
Mats Rehnström och Centralantikvariatet är två antikvariat som sysslar med 
utgivning av papperskataloger. Utvecklingen på Centralantikvariatet är slående 
olik Ryös, Rönells, Röda Rummets och Aspingtons: de tryckta katalogerna har 
de senaste trettio åren utgivits med allt större frekvens. När vi besökte 
Centralantikvariatet var katalog nr 46, en variakatalog, på väg att skickas ut, 
och den innehöll äldre, lite dyrare böcker i olika ämnen.95 Man ger även ut 
historiakataloger, särskilt svensk historia, musikkataloger och specialkataloger. 
När vi frågar om skillnaden på en ämneskatalog och en specialkatalog, säger 
Mats Pettersson: ”Specialkataloger skulle jag definiera som smalare, 
ämnesspecialiserat”, och exemplifierar specialkatalog med sin katalog om 

                                                 
95 En variakatalog är en förteckning över en ämnesblandad samling böcker från olika tider. 
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Ottomanska riket, ett tema som spänner över flera ämnen,  i det här fallet 
historia, topografi, reseskildringar etc. 

Mats Rehnström började ge ut en vanlig tryckt A5-katalog, vid sidan av 
den gav han så småningom ut A4-listor med litteratur- och lärdomshistoria och 
bokväsen. Han berättar att han sedan utvecklade katalogverksamheten 
ytterligare, till att göra en katalog som var närmast fyrkantig: 

[Dessa] är mina specialkataloger som är helt tematiska och lite mer omfattande där jag 
arbetade med en ny typografi i samarbete med en grafisk formgivare som heter Lars 
Paulsrud. De här katalogerna var också illustrerade. Mer avancerade och elegantare. 
Syftet med det var att jag tyckte att det fanns material som förtjänade det och därför ville 
jag arbeta vidare på formen och lägga in illustrationer, kanske anpassa det typografiska 
utseendet till typ av material också. Sen ville jag med de här katalogerna göra en tydlig 
standardhöjning, både för den egna verksamheten men också för branschen i största 
allmänhet. Med tiden började jag också ge ut små modernitetskataloger, högsmala 
kataloger. Det blev alltså ytterligare en ny form på katalogen. De här katalogerna ska 
signalera olika typer av böcker. (Mats Rehnström) 

Även Antikvariat Morris utanför Södertälje sysslar en del med tryckta 
kataloger, närmare bestämt har Glenn Sjökvist givit ut fyra specialkataloger 
inom antikvariatets nisch mot ”böcker om böcker”. Han säger så här: 

Syftet med de tryckta katalogerna är att göra mig känd, och att möjliggöra att jag får köpa 
böcker. Sen är det naturligtvis så att många faktiskt inte har tillgång till datorer, och de 
kanske inte kan ta sig till butiken heller. Alla gillar tryckta kataloger! Men det håller på att 
försvinna. Förut fick man ju i princip en katalog varannan dag – nu är det ytterst sällan 
man får någon. (Antikvariat Morris) 

Det fjärde antikvariatet som vi samtalat med, och som ger ut tryckta kataloger, 
är Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter. Verksamheten är relativt ung och det 
har inte blivit mer än en tryckt publikation som Lorenz Hatt definierar som 
regelrätt katalog: ”Egentligen bara en som är lite mer substantiell [en Harry 
Martinsson-katalog]”. 

Elektroniska listor/nyhetsbrev i pdf-format 
Mats Rehnströms antikvariat sysselsätter sig numera även med publicering av 
böcker via en ny elektronisk katalogserie: 

Min nyaste serie, som dessutom ligger utanför nummerserien, det är helt enkelt mina 
elektroniska nyhetsbrev. Dom är gjorda i pdf-format och skickas till kunderna via e-post. 
De går också att ladda ner från hemsidan. Min tanke med nyhetsbreven var att de kanske 
skulle ersätta den här A5-katalogen, som ju är en slags variakatalog. Men så blir det nog 
inte. Jag kommer nog fortsätta med variakatalogen. Just nu jobbar vi dock väldigt aktivt 
med nyhetsbrev, vi ger ut ett i veckan, inte minst för att kolla om kunderna orkar med 
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dem, och kolla om det är värt arbetet. Men det är faktiskt lagom projekt till skillnad från 
de här stora katalogprojekten. Det här är mer överskådligt och överkomligt arbetsmässigt. 
Materialet säljs snabbt också. (Mats Rehnsröm) 

Lorenz B. Hatt har också erfarenhet av pdf-listor: ”Precis när jag började 
gjorde jag listor också i pdf-format och lade ut, men det tar tid så det är svårt 
att hinna med”. 

Enklare listor 
Det som antikvariatbokhandlarna menar med enklare listor är att de är 
pappersburna (utsända med post) men mer anspråkslösa och mindre påkostade 
än katalogerna, och oftast med färre titlar. Centralantikvariatet gav ut fem-sex 
enklare listor på 1980-talet. Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter ger idag ut 
enklare listor: 

Jag ger ut ganska få tryckta kataloger […] och sen små listor på mellan fyra och åtta 
sidor. Då rör det sig om nyförvärv, mellan 20 och 30 böcker. När man håller på med 
böckerna som föremål, då kan man utan vidare göra en lista på åtta böcker. För då är ju 
varje bok en grej. Medan om det är titlarna som är viktiga, då är det rimligare att man 
försöker få in så mycket information som möjligt och så många titlar som möjligt på en 
lista. Jag är så pass specialiserad på en viss sorts böcker att min kundkrets är väldigt 
begränsad, så då innehåller listan sådana böcker, och jag skickar den till 80 eller 100 
personer som jag vet verkligen köper. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Antikvariat.net 
Aspingtons, Ryös, Röda Rummet och Rönnells katalogiserar i dagsläget bara 
för SVAFs gemensamma nätkatalog antikvariat.net.96 Men även de andra 
(Centralantikvariatet, Mats Rehnström, Lorenz B. Hatt och Antikvariat Morris) 
är med, trots att de också ägnar sig åt andra publiceringsformer för sina böcker. 
Allt som Centralantikvariatet katalogiserat finns på antikvariat.net. Mats 
Rehnström nämner att de böcker som han katalogiserat ”dessutom [får] ett nytt 
liv via den här nya försäljningskanalen antikvariat.net”. Lorenz B. Hatt säger 
att samkatalogen är en ”viktig försäljningskanal, särskilt för allt det här som 
jag inte vet precis vem som kommer köpa.” Även Glenn Sjökvist på 
Antikvariat Morris betonar antikvariat.net som kompletterande 
publiceringsform: 

[S]amma böcker som finns i de tryckta katalogerna läggs också ut på min hemsida och på 
antikvariat.net. Sen säljer jag ju en del ”vanliga” böcker också, men de ligger bara på 
antikvariat.net. (Antikvariat Morris)  

                                                 
96 Antikvariat.net, URL: http://www.antikvariat.net, (2005-01-03). 
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Som framgår ovan är antikvariat.net idag en viktig publiceringsform i 
antikvariatens katalogiseringsverksamhet; en mer ingående diskussion av 
samkatalogen kommer att föras i undersökningens tredje frågeområde. 

Katalogernas olika funktioner 

Marknadsföring 1: Försäljningsfunktion  
Informanternas svar visar att den primära funktionen hos alla 
katalogmanifestationer vid antikvariaten är marknadsföringsfunktionen.97 En 
presentation av varorna är nödvändig i all form av handel med annat än 
dagligvaror. För antikvariatens gamla böcker som inte marknadsförs på 
liknande sätt som bokhandelns nya (vilka recenseras i dagspress, radio, tv, 
tidningar och tidskrifter) behövs en länk till presumtiva köpare. Katalogerna 
betyder mycket för försäljningen och är därmed avgörande för 
antikvariatverksamheten. Här följer några citat som visar på katalogernas 
funktion som försäljningsinstrument:98

[…] utåt sett [är antikvariat.net] ett skyltfönster: det är ju lätt för en som sitter i Åmål att 
se vad vi har […] en försäljningsgrej. (Rönnells antikvariat) 

Syftet med katalogiseringen är att lägga ut böcker på antikvariat.net. Sälja på internet. 
[…] Marknadsföring. (Per-Erik Jansson, Antikvariat Röda Rummet) 

Sedan är ju ett syfte att sälja böcker såklart. (Antikvariat Morris) 

Nå ut till kunderna och visa vad man har […]. (Ryös antikvariat) 

Sälja böcker är den grundläggande [funktionen]. (Centralantikvariatet) 

En informant ger en utförligare bild av hur katalogerna fungerar som 
försäljningsinstrument: 

Sedan fyller ju katalogiseringen ett annat syfte: att man kan använda den till att skriva ner 
annan information, som jag vet är säljande. Ofta finns det information som kunden inte 
tänker på som gör den säljbar. Den delen av katalogiseringen syftar till att göra boken mer 
lättsåld. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

                                                 
97 Funktionsbenämningarna i denna del av resultatpresentationen är våra egna. 
98 Dessa citat är svar på intervjufrågan ”Vad är syftet med katalogiseringen på ditt antikvariat? Nämn 
gärna flera funktioner!” Se även ”Bilaga 1. Intervjuguiden”. 
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Marknadsföring 2: Reklamfunktion 
En viktig aspekt av de tryckta katalogernas marknadsföringsfunktion är att de 
ger antikvariaten PR, de gör dem kända och därmed får de kontakt med 
människor som vill sälja böcker som har något gemensamt med dem som 
saluförts i den egna tryckta katalogen. Detta gäller särskilt för de antikvariat 
som är specialiserade. Katalogernas funktion som marknadsföring av den egna 
verksamheten för att få möjlighet att förnya det specialiserade sortimentet – 
med andra ord köpa – bekräftas av följande citat. 

Sedan är ju ett syfte [med katalogerna] att profilera mig. [---] Det är dyrt att trycka och 
dyrt att sända kataloger. Men det är ändå himla bra reklam att sända ut kataloger. Sen 
skrivs det ju om katalogerna och ryktet sprids… jag tror det är det bästa sättet: att folk får 
höra talas om det av andra snarare än att man ska hålla på och annonsera.  (Antikvariat 
Morris) 

Sedan har ju katalogerna en reklamfunktion som är avgörande för mig. Ibland är den 
kanske viktigare än till och med försäljningsfunktionen. Det har ofta varit så att jag har 
fått köpa böcker i samband med att jag har gett ut en katalog. Då blir jag i samband med 
katalogutgivningen erbjuden böcker av kunderna. Ibland köper jag för mycket mer än jag 
säljer! (Mats Rehnström) 

Och jag inbillar mig att de har ett reklamvärde. Och att de bidrar till att folk kommer ihåg 
namnet, att de tycker att Centralantikvariatet är pålitligt och bra, att det i viss mån styr 
folks val när de handlar på antikvariat.net. Att det har ett positivt reklamvärde. 
(Centralantikvariatet) 

Sedan är det ju en marknadsföringsåtgärd […]. Genom att visa upp ett professionellt 
arbetssätt – om man har det – så kan man få både säljare och köpare. En katalog som 
Harry Martinssonkatalogen till exempel, den gav en hel del säljare för att den kanske 
inger förtroende. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Dokumentation 1: Referensfunktion för den egna verksamheten 
Flera av våra informanter tar upp katalogernas och katalogiseringens funktion 
som dokumentation av tidigare sortiment och försäljning. Man använder 
databasen med gamla katalogiseringar som ett arkiv dit man vänder sig inte 
bara för att ta upp gamla poster som ska användas igen, utan också som ett 
referensverktyg för till exempel prissättning och kontroll av hur länge boken 
fanns i sortimentet innan den blev såld. Citaten tydliggör denna 
referensfunktion. 

Ja, dels är det ett väldigt bra sätt att snabbt kontrollera om boken finns i lager. Via 
databasen. Det är en väldigt bra funktion. Det är också en kontroll på lagret: ”Den där 
boken ska vi ju ha varför hittar vi inte den och var kan den ha tagit vägen och så vidare”. 
(Rönnells Antikvariat) 

 47



[Katalogiseringen är] ett sätt för oss att hålla lite koll på sortimentet. Det har ju en 
praktisk aspekt, det där med att man ser vad man har själv så att man inte köper in ett 
sjunde exemplar av samma bok till exempel. Man kan ju se lite historik också, när en bok 
katalogiserades första gången […]. (Ryös antikvariat) 

 […] ju mer vi ”kattat” desto mer underlättar det vårt eget arbete. Vi kan gå tillbaka och 
jämföra egna prissättningar. Allt viktigare för prissättningen för oss är våra egna tidigare 
arkiverade prissättningar. Som hur fort den där boken såldes etc. Egna databasen blir en 
allt viktigare referensfunktion, dessutom extra viktig i och med att den är exklusiv för oss, 
det är bara vi som har tillgång till den. Värdefullt. Noggrannare katalogiseringar, [då blir 
det en] ännu värdefullare referensfunktion. (Centralantikvariatet) 

Dokumentation 2: Vetenskaplig funktion 
Många gånger läggs stor möda ned på beskrivningar och kommentarer av 
dyrare och sällsynta böcker som säljs via tryckta kataloger. Denna 
katalogisering kräver ibland efterforskningar vilka dokumenteras i katalogerna. 
Här följer en informants uttalande: 

Sedan blir det [katalogiseringen] en dokumentation, både för egen och andras del. I vissa 
fall är sådan här information av betydelse för forskningen. Man kan till exempel belägga 
att två personer kände varandra vid en viss tid och sådana saker. (Lorenz B. Hatt Böcker 
& Handskrifter) 

Alla kataloger kan ses som en manifestation – eller liknas vid en spegelbild – 
av en (ofta svunnen) samling, men katalogens läsvärde kan variera. Om det 
handlar om en känd persons bibliotek kan katalogen till och med nå en bredare 
publik än specialsamlarna99: 

Sedan har vi ju den dokumentära funktionen. Jag har gjort katalogbeskrivningar av olika 
privatbibliotek som det har känts mycket angeläget att helt enkelt dokumentera, bevara för 
eftervärlden. (Mats Rehnström) 

Kunskapsgenererande funktion 
En av de åtta informanterna påpekar den på det personliga planet 
kunskapsgenererande funktionen med katalogiseringen, och en annan den 
underhållande – aspekter som vi valt att tolka som närliggande: 

Sedan lär jag mig ju mycket om böckerna genom att katalogisera dem noggrant. 
(Antikvariat Morris) 

Det blir roligare att jobba med dem [böckerna]. (Centralantikvariatet) 

                                                 
99 Som exempel kan nämnas den i dagspressen uppmärksammade katalogen som Mats Rehnström 
producerat över Olof Lagercrantz bibliotek. 
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Kundfunktion 
”Katalogiseringen är till för att folk ska veta vad de köper, A och O för 
kunden” säger Mats Aspington. Även Pontus Soldén på Rönnells påpekar 
katalogiseringens funktion för kunden: 

Kunden får svart på vitt hur boken ser ut och att den verkligen är komplett. Det är en slags 
verifikation på att boken är schysst eller alternativt att den inte är schysst, men då har man 
ju redovisat det också. (Rönnells antikvariat) 

I enlighet med Svenska Antikvariatföreningens etiska regler som säger att en 
medlem måste ansvara för att det material som bjuds ut till försäljning beskrivs 
exakt, tycks samsyn råda bland informanterna i frågan om 
antikvariatbokhandlarens ansvar gentemot kunden.100  

De tryckta katalogerna och kundklientelet 
Det är signifikativt att de specialiserade antikvariaten i vårt urval (Mats 
Rehnström, Antikvariat Morris, Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter), 
tillsammans med Centralantikvariatet som även det har vissa tydliga 
ämnesområden, är de som ger ut tryckta kataloger. En nischning kräver en 
särskild typ av marknadsföring, och den tryckta katalogen är en sådan. Kunden 
måste lockas till läsning av katalogen, och förhoppningsvis väcks 
samlarbegäret av goda katalogiseringar med ”plus-information” och på sikt av 
katalogens reklamfunktion för antikvariatet.  

Enligt en informant ger den tryckta antikvariatkatalogen snabb försäljning. 
Kanske beror detta på att kunderna som botaniserar i en tryckt katalog upplever 
ett stressmoment i och med salubjudandet: 

Katalogerna fungerar på ett helt annat sätt än Internet som inte fungerar hundraprocentigt, 
vilket bevisas av att katalogerna säljer mer när de kommer […]. Tryckta katalogerna ger 
en bra försäljning när de kommer och några veckor framåt, trots att böckerna oftast redan 
finns på antikvariat.net. Internet fungerar bäst om du vet vad du söker. Däremot kommer 
det en katalog med 150 nummer läser man dem med ett annat intresse. Samt att det finns 
ett stressmoment som inte finns på Internet.  (Centralantikvariatet) 

Bilden av de skilda sätten på vilka de tryckta och den nätbaserade katalogen 
säljer kompletteras (men motsäges för den delen inte) av att en annan 

                                                 
100 Svenska Antikvariatföreningens Etiska regler, URL: http://www.svaf.se/etregl.htm, (2005-02-13). 
Den andra regeln lyder: ”En medlem måste ansvara för att det material som bjuds ut till försäljning 
beskrivs exakt. Varje defekt, lagning m.m. av betydelse skall anges tydligt. Om annan överenskommelse 
ej träffats ska hela köpesumman återbetalas kontant till köparen om materialet beskrivits felaktigt.”  
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informant menar att katalogerna är långlivade och att försäljningen därmed kan 
pågå under lång tid: 

Sedan vet jag att om man gör fina kataloger så lever de längre. De kan sälja bra länge då. 
Folk kastar inte en fin katalog. De kan gå tillbaka till den och läsa den om igen. 
(Antikvariat Morris) 

De tryckta katalogerna uppskattas av kunderna, till viss del genom sin 
exklusivitet: 

[D]et är ju helt klart så att de väcker ett intresse och folk blir glada när de kommer ut. Och 
att folk känner sig lite uppskattade av att de är med på de där utskicken av katalogerna. 
(Centralantikvariatet) 

Folk tycker det är roligt också, med tryckta kataloger. Det är inte roligt att sitta vid en 
dator och läsa. (Antikvariat Morris) 

Trots katalogens tryck- och portokostnader kan den på sikt ge verksamheten en 
ekonomisk – och symbolisk – vinst, eftersom de kunder som har ett intresse 
som överensstämmer med det som katalogen bjuder ofta är en köptrogen 
grupp. Nedan följer ett citat av Glenn Sjökvist på Antikvariat Morris, där han 
talar om sambandet mellan sortimentet och kundkretsens ämnesspecifika 
intressen, men att utskicksregistret hela tiden måste ses över: 

De tryckta katalogerna appellerar till den här särskilda målgruppen. De som är 
intresserade av mina områden, helt enkelt. Intresserade av böcker om böcker. Jag sänder 
ut 650 kataloger. Den här vården av registret för katalogabonnenter, den pågår hela tiden. 
Det är många som anmäler sig bara för att det är kul att ha en katalog, men man försöker 
ju hela tiden hitta rätt personer att skicka till, förädla det här registret man har helt enkelt. 
De som inte köper någonting och som man märker inte är aktiva, dem finns det ju ingen 
anledning att skicka ut kataloger till. (Antikvariat Morris) 

Av våra undersökningsresultat har alltså framgått att de olika 
publikationstyperna för saluförandet av antikvariska böcker tycks appellera till 
olika kunder. Frågan om korrelationen mellan katalogtyp och kundkrets 
problematiseras och beläggs av Mats Rehnström: 

Jag tror inte att de tryckta katalogerna ersätts av nyhetsbreven eller Antikvariat.net. Det är 
helt enkelt olika sätt att sälja böcker. Olika sätt att närma sig kunden. Det kan passa 
väldigt olika sorters kunder. Både tryckta och elektroniska kataloger är viktiga, men olika 
sätt att kommunicera med kunden. Ett litet nyhetsbrev med 25 nummer kan man ju titta på 
medan man till exempel är på jobbet och håller på med något annat, det går fort för 
kunden att få ett grepp om huruvida det är något man tycker är intressant eller inte. 
Medan de här större katalogerna kräver mycket mer tid, det kräver att man sätter sig en 
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stund i sin länsstol eller har en längre tågresa eller något sådant… så de passar för olika 
stunder och för olika typer av kunder också tror jag. De stora tryckta katalogerna passar ju 
för samlarna, och jag jobbar ju mot en samlarmarknad i första hand. Det är ju så att de 
stora tryckta katalogerna signalerar något annat och de läses också på ett annat sätt tror 
jag. Noggrannare, skulle jag tro. [---] Jag är ju väldigt riktad i min verksamhet. Jag vänder 
mig till de riktiga samlarna och till forskarna. (Mats Rehnström) 

Ett sätt att sälja böcker är att ta direkt kontakt med presumtiva kunder. Här är 
en förutsättning att firman verkar på ett mycket begränsat marknadssegment, 
och att kunderna till exempel genom tidigare tryckta kataloger har fått kontakt 
med, och förtroende för, antikvariatet: 

När det gäller de böcker som jag tycker mest om, så ringer jag den och den personen så är 
de sålda. Men när det gäller böckerna jag lägger ut på antikvariat.net, där är det mycket 
viktigare med katalogiseringen för där vet jag ju inte vem som kan vara road av det här 
och det här. De mer fasta kunder jag har, de är inte så beroende av min katalogisering. De 
nöjer sig med min uppgift att den är komplett. Sedan är det ju också en 
marknadsföringsåtgärd, att man visar att man kan katalogisera. Genom att visa upp ett 
professionellt arbetssätt om man har det, så kan man få både säljare och köpare. (Lorenz 
B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Katalogiseringsregler 
Generellt kan sägas att det inte finns några utarbetade katalogiseringsregler för 
svenska antikvariat motsvarande dem som finns för svenska bibliotek i och 
med Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS).101 Svenska 
Antikvariatföreningen utarbetade 1997, i samband med starten av 
antikvariat.net, ett antal ”måsten” och ”rekommendationer” för den 
gemensamma nätbaserade katalogen.102 Pontus Soldén berättar om varför 
behoven av samordning uppstod: 

På nätet där alla, i princip, ligger ute är det ju bra om man är så nära varandra som möjligt 
i beskrivningarna. Det är eftersträvansvärt. Från början var det rätt lite så egentligen. Det 
var en väldigt varierad kompott; vad man skrev och hur man skrev det. Så då fanns det ett 
önskemål, helt motiverat, om att man skulle bli mer lika. Sen har man inte kommit riktigt 
dit än men man har kommit närmare i alla fall. Framför allt var det så, från vissa, att man 
inte uppgav eller utelämnade en massa uppgifter. Inte så att man formulerade uppgifterna 
fel utan snarare så att man utelämnade en massa viktig information. I första hand det. Sen 
gick väl rekommendationerna också ut på att säga ungefär hur man skulle uttrycka sig, 
men det är ju väldigt svårt att detaljstyra. Men en någorlunda grundstruktur, och vad man 
skulle ta med: författare titel, år, så att man i alla fall får det grundläggande. Vi hade en 
liten grupp som drog fram dom här grundläggande riktlinjerna. (Rönnells antikvariat) 

                                                 
101 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS), 2. uppl., Lund, 1990. 
102 Se ”Bilaga 3. SVAFs katalogiseringsrekommendationer”. 
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De flesta av våra informanter anser dock att dessa grundläggande riktlinjer är 
alltför generella för att verkligen säga något: 

SVAFs rekommendationer betyder väldigt litet, de är så allmänna, de säger ingenting. 
(Per-Erik Jansson, Antikvariat Röda Rummet) 

De här SVAF-rekommendationerna bygger väl på någon minimum av grundpraxis. 
(Centralantikvariatet) 

Vi har rekommendationer från SVAF, men de är för dåliga, det är för lite. (Aspingtons 
antikvariat) 

Mats Rehnström beskriver hur dessa riktlinjer tillkom, men som synes tycks 
det vara svårt att fastslå gemensamma regler för katalogiseringen: 

Sen har vi haft katalogiseringsmöten med andra antikvariat med syftet att samordna 
katalogiseringen för antikvariat.net. Många kom till mötet med en bestämd uppfattning 
om att nu ska vi alla böja katalogisera på samma sätt. Men om ni går in på antikvariat.net 
och tittar på de katalogposter som finns där så ser ni att så är inte fallet. Ja, vi hade möten 
här på antikvariatet. Det blev delvis upprört, bara vad gäller det här med originalband så 
fanns det säkert fem eller sex olika uppfattningar om hur det skulle beskrivas. Samsynen 
var inte tillräcklig för att man skulle kunna formulera en bra rekommendation utifrån den. 
(Mats Rehnström)  

Lorenz B. Hatt menar att det finns två typer av ”regelverk” för svenska 
antikvariat: dels ett etiskt, som har med skyldigheten att beskriva ett exemplar 
ärligt, till exempel om det saknas en plansch, och dels ett tekniskt som har med 
terminologin att göra, till exempel ”måste man veta att en frontespis heter 
frontespis” säger han.103

”Jag är ett slags regelverk”104

Varje antikvariat tycks i stort sett ha utvecklat sin egen katalogiseringspraxis 
vad gäller beskrivningen (titel och upphov, källor och interpunktion). Det finns 
inget regelverk för antikvariaten som i likhet med KRS ger biblioteken besked 
om fastslagna regler, något som gör antikvariatens katalogiseringar mer 
heterogena sinsemellan, än bibliotekens. Sigbjörn Ryö säger till exempel att 
han har sin egen ordning och mönster, och att han tror att ”de flesta har något 

                                                 
103 Svenska Antikvariatföreningens Etiska regler, URL: http://www.svaf.se/etregl.htm, (2005-02-13). 
Den första regeln lyder: ”En medlem ska ansvara för förståelsen och användandet av branschens speciella 
terminologi.” 
104 Mats Rehnström skämtar i början av svaret på intervjufrågan ”Förhåller ni er till någon typ av 
regelverk?” 
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sådant”. Han påpekar vikten av konsekvens och apropå detta kan vi även 
konstatera att Mats Pettersson på Centralantikvariatet omtalar en ”egen bas 
[och] konsekvent ordning”. 

När vi intervjuade Mats Rehnström om eventuella regelverk kring 
antikvariatkatalogisering framträdde det praktiska arbetet som präglat av 
informella riktlinjer fastställda vid det enskilda antikvariatet: 

Vi har ju en massa inte alldeles konsekvent förklarade riktlinjer… men relativt mycket 
riktlinjer finns det. En hel del saker får ju ändå sägas vara relativt fastställda här på 
antikvariatet. Mina uppfattningar har ju också successivt förändrats. Det är en hel del 
skillnader mellan min första katalog och min senaste. Vi har testat att avveckla 
förkortningar i modernitetskatalogerna i stor utsträckning. [---] Men förutom att vi håller 
på att luckra upp det här med förkortningarna kan man då säga att reglerna är att vi ska gå 
från det allmänna till det särskilda. Men det här regelverket gäller då så att säga inom 
antikvariatet och finns egentligen inte nedskrivet någonstans, utan det är intraderat genom 
att vi suttit tillsammans och katalogiserat. [---] Men genom att vi gjort så många 
katalogposter, säkert 40000 i databasen, så kan man alltid gå in och söka efter olika 
termer och jämföra hur man gjort tidigare. Mycket handlar katalogiseringsarbetet om rena 
innötningar av vissa fasta begrepp och ordningar, i vilken ordning olika typer av uppgifter 
ska skrivas in, och hur man beskriver olika defekter eller trevligheter med böckerna. 
Någorlunda samsyn är ju viktigt. Exakt samsyn är bland katalogisatörerna är det inte, den 
får jag delvis styra i slutskedet genom att jag går in och granskar katalogiseringen. Det 
handlar ju om att göra katalogiseringar. Efter ett tag så sitter det. (Mats Rehnström) 

Informell samordning 
Mats Pettersson jämför sitt antikvariats katalogiseringar med dem vid Mats 
Rehnströms antikvariat, något som kan belysa vikten av informell samordning 
och att man inom branschen lär av varandra: 

Mest motsvarande mina katalogiseringar är väl Mats Rehnström kanske. Vi har alltid 
samma typ av uppgifter, däremot kan de presenteras i en lite annorlunda ordning. 
(Centralantikvariatet) 

En annan informell metod som leder till ökad samordning kan vara att man 
tittar på andra antikvariats katalogiseringar via antikvariat.net, något som en av 
våra informanter uppgav att han gjorde. Även Libris (nationalbibliografin som 
administreras via Kungl. biblioteket) tycks för flera av antikvariaten fungera 
som bibliografisk referens för vissa delar av katalogiseringen, framför allt vid 
kollationering. 

En tendens som flera av våra informanter påtalar är att förkortningar 
successivt är på väg bort vad gäller hela branschen. Mats Rehnström förklarar 
att de talrika förkortningarna i gamla antikvariatkataloger sammanhängde med 
tryckkostnaderna, men att denna kostnad försvinner i och med Internet, och om 
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folk inte förstår förkortningarna finns inget att vinna på att inte skriva ut dem. 
Han menar också att det för hans del inte gör något att hans tryckta kataloger 
blir lite längre (och därmed dyrare) om de vinner i lättlästhet. 

Bokens skick och ”kommentardelen” 
Även om antikvariatbranschen saknar regelverk för katalogisering finns – med 
Mats Petterssons ord – ”en slags grundpraxis” för antikvariaten, men som ”i 
och för sig [är] ganska odefinierad”. Häri ingår den etiska regeln om att 
antikvariaten är skyldiga att beskriva skicket på boken, men Pettersson menar 
att många har väldigt rudimentär katalogisering och ”att beskriva skicket 
noggrant, det är det många som inte gör”. 

Våra informanter kallar en del av den antikvariska katalogposten för 
”kommentardelen”. Den förekommer inte i alla katalogposter, utan är vanligast 
vad gäller sällsynta exemplar där uniciteten är värd att lyfta fram. 
Kommentardelen kan också beskriva bokens innehåll, kommentera proveniens 
eller helt enkelt omtala en anekdot om boken eller bokens författare. I 
förekommande fall – i antikvariat.net, är den kursiverad med mindre typsnitt i 
slutet av posten. Inget motsvarande finns i bibliotekens katalogposter. Faktorer 
som katalogisatörens ämneskunskaper i förhållande till boken, bokens pris och 
arbetsinsatsen i förhållande till den ekonomiska vinsten påverkar förmodligen 
hur antikvariaten ser på värdet av kommentarer. Denna kommentar är det 
givetvis svårt att sätta ett regelverk kring eftersom varje antikvariat är en 
enskild firma med ett visst rörligt sortiment och vinstintresse, något som man 
med ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv riskerar att 
glömma bort.  

Bibliotekskatalogisering i jämförelse med antikvariatkatalogisering 
Redan i förundersökningarna till föreliggande arbete gav samtal med 
antikvariatbokhandlare vid handen att dessa hade uppfattningar om 
bibliotekariers  hantering av böcker och bristande bokhistoriska intresse, något 
som gjorde oss nyfikna på hur antikvariaten förhåller sig till denna 
ickevinstdrivande institution som dessutom i viss utsträckning än idag är en 
viktig kund för antikvariaten. Vi valde att använda oss av den 
halvstrukturerade kvalitativa intervjun delvis för att kunna uppmärksamma och 
analysera svenska antikvariatbokhandlares uppfattningar rörande eventuella 
skillnader mellan biblioteks- och antikvariatkatalogisering. Hur värderar de 
bibliotekens katalogisering? Använder de sig av någon särskild 
bibliotekskatalog? 
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En rad uppenbara och mindre uppenbara skillnader föreligger mellan 
kataloger framställda vid svenska bibliotek å ena sidan och vid antikvariaten å 
den andra. Utan att gå in på tekniska skillnader i de bibliografiska posterna kan 
man konstatera att biblioteken i sin katalogisering utgår från upplagan och 
visar om ett anonymt exemplar ur denna finns i beståndet, medan 
antikvariatens beskrivningar gäller det aktuella exemplaret. Lorenz B. Hatt 
bekräftar detta påstående: 

På biblioteken är det ju mer titlarna som är intressanta, det är inte böckerna som föremål 
man katalogiserar. Biblioteken katalogiserar ju mycket mindre ett enskilt exemplar, och 
pratar inte så mycket om till exempel bandet. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Att kommentarerna kring boken som artefakt blir viktigare ju mer sällsynt eller 
desto äldre en bok är, är ytterligare ett faktum. Liksom Hatt omtalar även Per-
Erik Jansson på Röda Rummet antikvariatens fokusering på det unika 
exemplaret, men han påpekar också att det inte gäller nyare böcker i samma 
utsträckning som gamla: 

På antikvariat är det det unika exemplaret som ska beskrivas. Men vi har ju förlagsnya 
böcker också, och då blir det väldigt likt en bibliotekskatalogisering. Det individuella blir 
viktigare för äldre böcker, före 1850 alltså. (Per-Erik Jansson, Antikvariat Röda Rummet) 

I ovanstående citat kan också skönjas en uppfattning om biblioteken som en 
institution endast för låneböcker som köps in förlagsnya, utlånas, läses och 
byts ut. Många av våra större bibliotek har även ett betydande äldre material 
som måste betraktas som en del av ett kulturarv och som dessutom ofta 
betingar ekonomiska värden. Mats Rehnströms uppfattning i frågan följer 
nedan: 

Jag är otroligt kritisk till den otroligt ojämna kvalitet som det är i Libris. Man blir 
chockad. Det är vansinnigt när antikvariatkatalogiseringen i ett land har högre standard än 
bibliotekskatalogiseringen i viss utsträckning. Det gäller ju främst äldre böcker. Det äldre 
beståndet är undermåligt katalogiserat. Det gör ju att det blir väldigt svårt att identifiera 
böckerna. Man har också konverterat över lappkataloger på väldigt konstiga vis som inte 
fungerar. Sen är det ju en väldigt allvarlig sak, som den senaste tidens stölder också sätter 
ljuset på, och det är ju att man inte har några ordentliga skickbeskrivningar eller 
proveniensbeskrivningar. Det innebär att man ser böckerna bara som information och inte 
som de museiföremål som de ju faktiskt är. Det har alltid förvånat mig. Och där har vi ju 
en problemställning som biblioteken kommer att bli tvungna att ta tag i. (Mats 
Rehnström) 

 55



Rehnströms indignation ska delvis ses i ljuset av att nationalbibliografin, som 
Libris utgör, är ett viktigt instrument för vissa delar av antikvariatbohandlarnas 
verksamhet. Samtliga åtta informanter nämnde Libris i kortare eller längre 
kommentarer i samband med denna jämförande fråga mellan antikvariat och 
bibliotek. Mats Pettersson förklarar sin syn på skillnaden mellan Libris mer 
formaliserade och antikvariatens mer funktionella katalogiseringar: 

När Libris-katalogiseringen är som den ska vara då ska ju den vara väldigt exakt. Formeln 
[fälten] de använder är ju annorlunda än antikvariats. De är ju inriktade mot strikta 
internationella regler, och det krävs en viss genomgången utbildning för att kunna förstå 
sig på den. Vår är väl förenklad kan man väl säga. Ska vara mer funktionell. 
(Centralantikvariatet)  

Bibliotekens katalogisering är mer teoretisk jämfört med en mer konkret 
nyttoinriktad på antikvariaten. Men hur använder då antikvariaten sig av 
Libris? Utifrån resultaten av vår undersökning tycks den vara ett verktyg för 
informanterna vid kollationering av böcker, men ett bristfälligt och inte 
alldeles konsekvent, exakt eller pålitligt sådant: 

Vi använder  i viss mån Libris för kollationeringen, men den är så väldigt ojämn. Det 
beror på vem som lagt in den. Beror på om KB gjort en korrekt modern [katalogisering] 
eller om de tagit en gammal uppgift. Man kan inte lita på Libris och det är väl det som är 
svagheten. Så kollationeringen får väl jämkas med vad de [Libris] säger och med andra 
bibliografier. Sedan använder vi Libris för att få fram normalstavning 
[”auktoritetskontrollerade namn”] av författarnamn. (Centralantikvariatet) 

[O]m vi tar Libris så är det egentligen bara 1700-talet, Luckan, som är riktigt klar […]. 
Men om man ser på 1800-talet så kan ju uppgifterna dels vara felaktiga men framför allt 
är de ju inte så utförliga. Där är man ju inte hjälpt alls. Till exempel om man ska 
identifiera planscher, sidantal och sådant. (Rönnells antikvariat) 

Jag går in på Libris ibland och tittar när jag är tveksam i något fall. Om de har flera 
exemplar av en bok kan de vara olika katalogiserade de också. Så Libris är inte helt 
pålitlig tycker jag. (Antikvariat Morris) 

Men trots allt har jag stor glädje av Libris som kontrollstation för mycket material, men 
jag är förvånad över att man inte ser de här andra sidorna av böckerna. Och att man 
verkar kunna nöja sig med lite vad som helst istället för att ta det på allvar. Man verkar 
inom biblioteksvärlden ställa högre krav på katalogiseringen av nytt material. (Mats 
Rehnström) 

Den enda kommentaren  som var övervägande positiv följer nedan: 
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Katalogiseringen är förhållandevis bra i Libris. Små brister här och där… kanske när de 
satt och förde över från skrivna kortkatalogen. Vi är en del som påpekar fel och gärna 
hjälper till. Det här är ju ett viktigt instrument. (Ryös antikvariat) 

Som avrundning vill vi uppmärksamma ytterligare en uppfattning hos 
informanterna: 

Min spontana känsla är nog att bibliotekskatalogisering kan vara lite krångligare, lite 
mindre klar än den vi försöker göra. Dom är mer formaliserade än vad vi är. Vi försöker 
få en vanlig, svensk bokkund nånstans ute i landet att förstå vad det här är, och det tror 
jag inte dom alltid gör med bibliotekskatalogisering. (Rönnells antikvariat) 

Antikvariatkatalogisatören 

Informell kompetens 
Av svaren vi fick på frågan om vilken kompetens som krävs för att katalogisera 
på antikvariat framkom att det inte finns någon formell utbildning för att lära 
sig sysslan. Att en bibliotekarie med erfarenhet av bibliotekskatalogisering 
automatiskt skulle klara av det specifika med antikvariatskatalogisering tycks 
inte vara något givet, men inte heller att det skulle skada. Endast vid ett av de 
åtta antikvariaten arbetar en bibliotekarie med katalogiseringen. 

Antikvariatbokhandlare har ju väldigt olika bakgrund. Jag har tagit 20 poäng i bokhistoria 
i Lund och ska fortsätta med det om jag får tid. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Ingen utbildning finns ju. Det är inte alls säkert att en bibliotekarie är dunderlämpad. 
(Centralantikvariatet) 

[D]et finns ingen särskild utbildning. Sen skadar det ju inte att man har till exempel 
biblioteksutbildning eller den här bokhistoriska utbildningen. (Rönnells antikvariat) 

Alla som arbetar här har olika bakgrund. Det viktigaste, skulle jag vilja säga, är en 
allmänbildning och nyfikenhet! Snarare det än akademiska poäng. (Mats Rehnström) 

Själv har jag den bakgrunden att jag är utbildad bibliotekarie och har lärt mig katalogisera 
på BHS. Det har jag haft väldigt stor nytta av. (Per-Erik Jansson, Antikvariat Röda 
Rummet) 

Hur många katalogiserar? 
Ett sätt att mäta vilken vikt antikvariaten tillskriver katalogiseringsarbetet 
skulle kunna vara att undersöka hur många som katalogiserar vid varje 
antikvariat. Vi kan konstatera att vår intervjumetod inte räcker till för att 
leverera några exakta siffror på hur stor del av allt arbete vid varje antikvariat 
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som ägnas åt just katalogisering, tvärt om är vi hänvisade åt en mer kvalitativ 
analys av de svar vi har fått. Tre av de åtta antikvariaten (Mats Rehnström, 
Centralantikvariatet, Rönnells) har tre personer som katalogiserar, men endast 
vid ett av dessa (Mats Rehnström) innebär tjänsterna katalogiseringsarbete på 
heltid. Mats Pettersson vid Centralantikvariatet menar dock att ”[g]rundjobbet 
är katalogisering”. Att så många som tre katalogiserar även vid Rönnells 
antikvariat trots att de inte ger ut några tryckta kataloger kan verka förvånande, 
men beror förmodligen på att det är ett av landets största antikvariat som 
katalogiserar flitigt för Antikvariat.net. Vid de tre enmansdrivna antikvariaten 
(Ryös antikvariat, Antikvariat Morris, Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 
katalogiserar endast ägaren, men då denna också sköter övriga förekommande 
sysslor bör man förmodligen inte räkna dessa som heltidskatalogisatörer. På ett 
av de två allmäninriktade antikvariaten (Aspingtons antikvariat, Antikvariat 
Röda Rummet) ägnar sig en tredjedel av personalen (en person) åt 
katalogisering på heltid, medan två tredjedelar (två personer) katalogiserar på 
det andra, men dessa ägnar sig även åt andra sysslor.  

Erfarenhet 
I fråga om katalogiseringskompetens nämns återigen betydelsen av erfarenhet. 
I detta fall erfarenhet av antikvariatskatalogisering. För andra generationens 
antikvariatbokhandlare (Mats Pettersson på Centralantikvariatet, Sigbjörn Ryö, 
Mats Aspington) har naturligt nog kunskaperna grundlagts tidigt. Citatet nedan 
av bibliotekarien och antikvariatmedarbetaren Per-Erik Nilsson (Antikvariat 
Röda Rummet) pekar också på att det är en bransch där katalogiseringen kräver 
vissa speciella kunskaper – det kan röra bandtyper, kollationering m.m. 

Erfarenheten är ju väldigt viktig. Koll på förlagsband, pappband, klotband. För mig är det 
nästan medfött. Kunskap och erfarenhet. Man måste ha ett intresse och tycka att det är 
kul. (Ryös antikvariat) 

Det är erfarenhet. Det är samma sak idag som katalogiseringen på 30-talet. Det är samma 
sak. Vi lär oss av det gamla. (Aspingtons antikvariat)  

Det är […] fråga om erfarenhet, och noggrannhet är viktig. […] Man lär sig av varandra, 
umgås med andra [antikvariatbokhandlare]. (Centralantikvariatet) 

Annars måste man ha lite bokkännedom också måste man veta lite elementa om hur 
böcker ser ut och är tillverkade, om lite olika bandtyper och sådär. Det ber jag ofta Carl-
Axel [ägaren] hjälpa mig med om jag är osäker på om det är t ex skinnband eller 
konstläder. Ibland kan det vara svårt. (Per-Erik Jansson, Antikvariat Röda Rummet) 
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Bokhistorisk kunskap 
På antikvariat behandlas böckerna som föremål och alltså bedöms och beskrivs 
varje bok utifrån just det aktuella exemplarets egenskaper och eventuella 
skavanker.105 Ur detta perspektiv är intresse för, och kunskap om, bokhistoria 
ytterligare kompetenser som betonas som viktiga av flera av våra informanter. 
Lorenz B. Hatt nämner även behärskandet av branschterminologi. 

Bokhistorisk medvetenhet är viktig. (Ryös antikvariat) 

Jag tycker att det är viktigt att man har bokhistorisk kunskap. Man måste veta hur en bok 
kommer till och hur den kommit till genom olika perioder. Dels måste man ha 
terminologin. Men man måste också kunna analysera ett föremål. Egenheter hos boken 
kan bero på trycktekniska aspekter till exempel. Om du kan sånt kan du också beskriva 
saken på ett bra sätt. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Ämneskompetens 
Ämneskompetens nämner Glenn Sjökvist, Mats Pettersson och Mats 
Rehnström som önskvärda i katalogiseringsarbetet. Signifikativt är att dessa 
antikvariatbokhandlare ger ut tryckta specialkataloger och alltså många gånger 
lägger ned stor möda på kommentardelen av den bibliografiska posten. 

 Sedan måste man ha ämneskompetens. Det underlättar när man katalogiserar. 
(Antikvariat Morris) 

Ämneskompetensen är väldigt viktig när det gäller att skriva kommentarer och så…”plus-
arbetet”. (Centralantikvariatet) 

[S]edan har man oftast en slags ämneskompetens snarare än en ren bibliografisk 
kompetens – den [bibliografiska] erfarenheten  är ofta ganska ringa. (Mats Rehnström) 

Bibliografisk kunskap 
Av citatet närmast ovan, samt av närmast följande, framgår att den 
bibliografiska kunskapen inte är den allra viktigaste vid 
antikvariatskatalogisering, men tillsammans med Centralantikvariatets citat 
(nedan) går det att se att en medvetenhet om problematiken kring 
bibliografering finns. Att endast två av våra informanter tog upp teori kring 
bibliografering kan också bero på att vår fråga om katalogiseringskompetens 
inte specifikt letade efter referenser till bibliografer som till exempel Rolf Du 

                                                 
105 Fernandez, 2004. 
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Rietz, och därför kan vi inte heller sluta oss till att de som inte nämnt något om 
detta inte alls förhåller sig till bibliografiska teorier. 

Bibliografi är ju en erkänd vetenskap som inte så många antikvariat har hunnit sätta sig in 
i. Rolf Du Rietz är väl den i Sverige som gått in djupast i bibliografisk vetenskap och 
även försökt mynta svensk terminologi. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

[D]et finns otroligt avancerade läroböcker i konsten att kollationera böcker – används 
som uppslagsböcker, särskilt när det handlar om äldre böcker – då kan det ju bli väldiga 
problem och då är det ju inte lika enkelt längre. Nya böcker är ju väldigt enkla. Och 
kollationeringen är ju till för att kolla om boken är komplett och i många äldre fall kan det 
vara otroligt knepigt att se: saknas det ett blad, nej det gör det inte; ska det vara ett extra 
blankt blad i slutet eller inte. Och då kan det vara bra att vända sig till uppslagsböcker för 
att se: hur fungerar det här egentligen? Men det används väl av dem som mer specialiserat 
jobbar med äldre böcker; jag menar, vi [på Centralantikvariatet] gör det i viss mån [och] 
Mats Rehnström gör det förstås […]. (Centralantikvariatet) 

Sammanfattningsvis kan sägas att antikvariatkatalogisatören är svårdefinierad. 
Mats Rehnström säger att ”de svåraste sakerna i katalogiseringen är dels 
konsekvens och dels skickbedömning, som ofrånkomligen är en subjektiv sak”. 
Rehnström har själv lärt upp de som kommit utifrån och han försöker eliminera 
riskerna med inkonsekvens genom att han kontrollerar varje katalogisering – 
framför allt skickbedömningen - som hans medarbetare gör. Någon formellt 
uttryckt katalogiseringskompetens tycks alltså inte finnas vid svenska 
antikvariat, men av våra informanters svar att döma finns vid varje enskilt 
antikvariat en form informell kunskap och medvetenhet kring 
katalogiseringskompetens. 

Antikvariaten på Internet – katalogiseringsverksamheten 
och den digitala miljön 

Det går inte att undersöka de praktiska förutsättningarna för antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet idag utan att uppmärksamma den mest 
betydelsefulla förändringen för just denna verksamhet på senare år. Den 
digitala revolutionen och Internets enorma genomslagskraft har förändrat 
villkoren för hela bokbranschen, inte minst för de olika formerna av bokhandel. 

 Internet är ett vidöppet fönster mot världen. Du kan se ut – och världen 
kan se in till dig. Webben innebär därigenom goda utsikter till ömsesidig 
kommunikation mellan säljare och köpare. Marknadsföring, försäljning och 
distribution blir enklare och effektivare vilket i sin tur är ekonomiskt gynnsamt 
för företagaren.  
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För en smal och resursfattig verksamhet som antikvariatbranschen kan 
Internet innebära helt nya möjligheter. Den lilla antikvariatbutiken kan 
exponeras digitalt i oväntade sammanhang och på nya platser.  

I Sverige startade bokförsäljning via Internet omkring 1997 och har sedan 
dess upplevt både framgångar och motgångar. De största Internetbokhandlarna 
är idag AdLibris och bokus.com.106 De vanliga bokhandlarna har däremot inte 
varit fullt så framgångsrika med att etablera egna webbsidor med 
distansförsäljning.  

För att vara en sådan liten och snäv bransch, och dessutom en sådan skymd 
del av bokvärlden, har antikvariatbranchen varit påfallande framåt när det 
gäller att erövra nätet och utveckla databaser som också innefattar 
försäljningsfunktioner.  

Samtliga våra informanter har egna webbsidor på nätet, där man förutom 
standardinformation om antikvariatet också kan söka i butikens katalogiserade 
bestånd. De är också anslutna till den stora samkatalogen för antikvariat i 
norden, antikvariat.net – den viktigaste elektroniska publiceringsformen och 
snabbast växande försäljningsarenan för svenska antikvariat idag, som vi 
därför kommer att fokusera i vårt tredje frågeområde, vilket också utgör 
undersökningens avslutande del. 

Antikvariat.net 
Antikvariat.net är som redan nämnts, en samkatalog, sökmotor och en slags 
samordnad Internetbaserad antikvariatbokhandel inte bara för svenska 
antikvariat, utan för hela norden. Sedan oktober 1998 har antikvariat.net 
erbjudit sökning hos alla de antikvariat som är medlemmar i sina respektive 
nationella föreningar; i Sverige Svenska Antikvariatföreningen (SVAF), i 
Danmark Danske Antikvarboghandlerförening (ABF), i Norge Norsk 
Antikvarbokhandlerforening (NAF). Även medlemmar från Finska 
Antikvariatföreningen (SAY) är med och deltar i antikvariat.net. Dessutom 
gäller att samtliga deltagande antikvariate är medlemmar också i International 
League of Antiquarian Booksellers – Ligue International de la Librairie 
Ancienne (ILAB-LILA). Katalogprojektet och hemsidan initierades av de 
svenska och danska föreningarna.  

                                                 
106 Svedjedal, Johan, The Literary Web, Acta Bibliothecae regiae Stockholmiensis 62, Stockholm, 2000, 
s. 152 f. 
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Samkatalogen har idag 92 deltagare och innehåller mer än 930.000 titlar. 
Uppdatering sker med ca. 8.000 nya titlar varje vecka. Om en bok säljs, tas 
katalogposten bort. 

Den enkla sökfunktionen på antikvariat.net består av titelfält, författarfält 
och ett fritextfält och liksom i de flesta elektroniska kataloger eller sökmotorer 
använder man booleska operatorer för att precisera sin sökning och hitta 
önskad titel. Man kan också använda sig av en utökad sökning där man har 
möjlighet att till exempel ange om man vill söka i ett särskilt antikvariats 
bestånd. För de deltagande antikvariaten finns möjligheten att till sina egna 
katalogposter foga olika sökord eller indexeringsord. Sökorden syns inte på 
webben men ökar chansen att kunden får en träff på titeln. 

Antikvariat.net är en gemensam sökmotor och katalog men egentligen 
ingen gemensam butik. Försäljning, distribution och katalogisering av böcker 
görs av varje enskilt antikvariat.  

Samkatalogens praktiska betydelse 
Vi har, som redan påtalats, valt att göra vårt urval bland annat utifrån 
önskemålet om att alla informanter ska ha god erfarenhet av de nya 
elektroniska hjälpmedlen och i synnerhet katalogisering för antikvariat.net. 
Detta för att kunna utvinna mesta möjliga information både om hur 
antikvariaten går till väga och hur de upplever sin verksamhet – och då framför 
allt katalogiseringsverksamheten – i denna nya, digitala kontext. 

Det råder ingen tvekan om att antikvariaten betraktar antikvariat.net som 
ett mycket användbart och, för många, närmast oundgängligt verktyg. Vi har 
redan i tidigare avsnitt kunnat se hur antikvariatens katalogiseringsverksamhet 
gjort sig allt mer hemmastadd i en digital miljö och den tryckta 
katalogutgivningen har i många fall nära nog ersatts av en katalogisering med 
webben som publiceringsform.  

Inte minst har samkatalogen stor betydelse för antikvariatens omsättning 
och ekonomiska situation – en situation som för antikvariatbranschen sällan 
varit särskilt gynnsam. Antikvariat.net fungerar som ytterligare en 
försäljningskanal för antikvariaten. Vid sidan av butiken och den tryckta 
katalogen kan man nu också saluföra och tillgängliggöra böcker via nätet. 
Samtliga informanter hävdar att deras ekonomiska situation, om än i något 
varierande grad, har förbättrats sen denna kompletterande Internethandel 
påbörjades. Framför allt säljer man sammanlagt fler böcker än förut, och 
försäljningen via antikvariat.net står för en allt större del av antikvariatens 
totala omsättning. Undantaget i detta avseende är Aspingtons antikvariat, som 
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menar att den totala försäljningen sjunkit något sedan man bytte till mindre 
centralt belägna lokaler, trots att man i samband med detta inledde en 
Internetförsäljning. Men samtidigt har lokalhyran nu blivit oerhört mycket 
lägre, och på så vis kan man ändå säga att handeln via antikvariat.net i 
slutändan haft en gynnsam inverkan på antikvariatets nuvarande ekonomiska 
situation.  

För den specialiserade antikvariatbokhandlaren Mats Rehnström utgör 
Internetförsäljningen fortfarande en tämligen liten del av hans sammanlagda. 
Han menar att detta faktum är en konsekvens av att han tillhandahåller ett 
exklusivt sortiment, medan det som säljs via antikvariat.net främst är ”vanliga” 
böcker som köpes för att läsas och inte för att vara samlarföremål.  

Antikvariat.net gör det möjligt för bokhandlaren att skylta med sina varor 
utan att behöva ha ett butiksfönster att exponera dem i. Tre av våra informanter 
har förändrat sina butiksverksamheter i direkt anslutning till de 
exponeringsmöjligheter som samkatalogen erbjuder. Aspingtons antikvariat har 
redan nämnts i detta avseende. För att slippa den höga lokalhyran i innerstaden 
flyttade man sin butik längre ut till Gärdet. Förlusten av det attraktiva läget 
kompenseras av att man anslutit sig till samkatalogen och därigenom etablerat 
en Internetförsäljning.  

Antikvariat Morris har också avvecklat sin gamla butiksverksamhet i 
Södertälje för att istället driva verksamheten i en minimal lokal i lantlig miljö, 
där samkatalogen blir förutsättningen för att kunna nå en kundkrets på distans. 
”I och med antikvariat.net står mitt fönster öppet mot omvärlden dygnet runt”, 
säger Glenn Sjökvist. I hans fall blir de elektroniska hjälpmedlen rentav 
avgörande för möjligheten att bedriva en udda handel i ett undanskymt läge. 
Lorenz B. Hatt har inte någon butiksförsäljning alls, utan endast ett slags 
varulager som kan besökas via överenskommelse.  

För majoriteten av våra informanter är emellertid butiksförsäljningen 
fortfarande en realitet och en betydande del av den sammantagna 
verksamheten. Det kan till och med, enligt ett par av våra informanter, vara så 
att antikvariat.net fungerar som kundens dörröppnare också till själva den 
fysiska butiken:  

Vi säljer en relativt stor del av vår omsättning på nätet. Sen finns det bieffekter av detta: 
det finns kunder från stockholmstrakten som beställer och som också kommer in i affären 
och hämtar boken. De kanske inte har varit här förut med nu kommer de in och upptäcker 
att vi finns här, också som butik. Vi blir synligare. (Rönnells antikvariat) 
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Vi är direkt beroende av den [samkatalogen]. Den står för en allt större del av 
omsättningen. Både genom att folk direktbeställer, men också för att folk kommer in i 
affären och letar efter böcker som de sett på antikvariat.net. (Centralantikvariatet)   

Möjligheten att synas utåt och exponera sitt sortiment för fler kunder är en av 
de viktigaste betydelserna som samkatalogen har erbjudit den svenska 
antikvariatbranschen. Men att vara tillgänglig via antikvariat.net är inte riktigt 
samma sak som att göra sig synlig på ett mer traditionellt sätt, till exempel via 
en butik eller via en tryckt antikvariatkatalog. Eftersom så många huserar i 
samma digitala byggnad, blir antikvariatens olika ”rum” lättare att blanda 
samman och deras individuella profiler inte lika tydliga: 

Jag tror att de som beställer på nätet inte bryr sig särskilt mycket om huruvida de köper av 
oss eller någon annan, det är ointressant för dem. De köper det exemplar de vill ha. […] 
Jag tror inte man har sina ”stamantikvariat” på nätet, där tror jag inte folk är så lojala. 
Man tänker istället på vilka som är billigast. Kundtrogenheten är nog väldigt liten på 
sajten. Så det gäller att konkurrera, inte med sitt namn utan med två saker: antingen så är 
man billig eller billigast, alternativt har man titlar som ingen annan har eller i varje fall 
som väldigt få har. (Rönnells antikvariat) 

För kunden är inte det primära vem som säljer boken man vill köpa. Men 
antikvariaten vill ändå förtydliga att man på antikvariat.net inte är en enda stor 
antikvariatbokhandel, utan många olika antikvariat med olika profiler som 
samsas på samma utrymme. På antikvariat.nets informationssida skriver man 
följaktligen: ”antikvariat.net är i sig själv ingen butik. Om Ni har frågor om 
böcker, eller privat vill sälja böcker, skall Ni kontakta varje enskilt antikvariat. 
Adresser och deras inriktning, hittar Ni på Deltagare eller på varje förenings 
hemsida.”107  

Just hemsidan är ett elektroniskt hjälpmedel som till skillnad från 
antikvariat.net är en exponeringskanal för den enskilda butiken. Samtliga våra 
informanter har en egen webbsida med standardinformation och med listor på 
katalogiserat material.108 På antikvariat.net finns också, tillfogat varje 
katalogpost, en länk till det säljande antikvariatets hemsida. Våra informanter 
har på sina respektive hemsidor en sökfunktion som är begränsad till det egna 
antikvariatets katalogiserade bestånd. Men man kan också göra samma 
avgränsade sökning på antikvariat.net genom att använda den utökade 

                                                 
107 Antikvariat.net, URL: http://antikvariat.net/search.cgi?la=sv&qa=om, (2005-03-07). 
108 För adresser till de olika webbsidorna, se avsnittet där informanterna presenteras. 
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sökfunktionen och precisera det specifika antikvariat, vars sortiment man vill 
ta del av.  

Det är möjligt att den gemensamma försäljningsplattformen antikvariat.net 
bidrar till att konkurrensen mellan antikvariaten ökar. Som Pontus Soldén 
påpekade i citatet ovan kan kunden kan lätt se och jämföra hur en eftersökt bok 
prissatts av olika antikvariat och därefter välja det billigaste exemplaret. Detta 
kan i sin tur leda till att priserna pressas. Trots detta verkar det råda kollegial 
stämning bland de deltagande antikvariaten och samarbetsviljan lyfts av 
Sigbjörn Ryö (den antikvariatbokhandlare som initierade projektet med en 
samkatalog i Sverige) fram som mer påtaglig än konkurrenssituationen:  

Det restes ju ganska snabbt röster mot att det här skulle innebära konkurrens, särskilt den 
gamla generationen antikvariatbokhandlare var rädda för det. Vi yngre är nog mera 
kolleger än konkurrenter […] Vi köper och säljer av varandra. Rekommenderar för 
kunder. Försöker samarbeta och hjälpa kunden. Farhågorna som fanns från början har 
visat sig ganska grundlösa. Samarbetet har ökat, omsättningen, tillgängligheten för 
allmänheten har ökat dramatiskt, man kan jämföra priser och skick. Enorma fördelar. 
(Ryös antikvariat) 

Internet och antikvariat.net har också påverkat vad som säljs i antikvariatens 
sortiment. Utan att precisera exakt vilken sorts böcker han menar, säger Lorenz 
B. Hatt:  

Jag får sålt en hel del material som jag absolut aldrig skulle hitta en kund på annars. 
Vadsomhelst! Allting har en marknad på antikvariat.net. Jag tycker inte att någon bok är 
för dålig för att katalogiseras och läggas ut om den är komplett, för det är de mest 
oväntade saker som säljs där. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Mats Aspington uttrycker samma sak: ”Idag säljer vi de mest konstiga böcker. 
Den röda tråden är borta […] udda intressen gynnas.” 

Antikvariat.net och katalogiseringsverksamheten 
Har själva katalogiseringsverksamheten förändrats i takt med att antikvariaten i 
allt högre utsträckning flyttat ut på nätet? Har antikvariat.net skapat nya 
förutsättningar och generat nya praktiker för antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet? Vi kan genom att sammanställa de svar som våra 
informanter gett oss, konstatera att så ofta är fallet. 

Antikvariat.net har som vi tidigare diskuterat i allmänhet ökat 
antikvariatens omsättning. Fler böcker säljs via samkatalogen och en ständigt 
ökande andel av antikvariatens sortiment hittar sina köpare på Internet. Det 
faktum att allt fler böcker säljs på distans innebär ju också att allt fler böcker 
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katalogiseras av antikvariaten: ”Vi katalogiserar så mycket vi kan”, säger 
Pontus Soldén på Rönnells antikvariat. ”Det ligger alltid böcker och väntar på 
att bli katalogiserade” säger Sigbjörn Ryö. 

Tempot har alltså ökat och katalogiseringsverksamheten intensifierats. Och 
innan Internet öppnade en vittomfattande marknad för antikvariaten 
koncentrerades gärna katalogiseringsinsatserna till ett visst tillfälle – ofta när 
man förvärvat ett större parti böcker, eller en ny boksamling som krävde sin 
dokumentation i en tryckt katalog. Därefter ägnade man sig en period åt annat, 
till dess att ett nytt större katalogiseringsprojekt dök upp: 

Förr katalogiserade vi mer stötvis. Då köpte man in en stor samling, och så katalogiserade 
man den. Så är det inte idag. Nu katalogiserar vi i en ständig ström. (Rönnells antikvariat) 

Katalogiseringsverksamheten är alltså både mer intensiv och mer ”utspridd”, 
helt enkelt som en effekt av att många fler böcker katalogiseras.  

Mer intressant i sammanhanget är kanske att man på de svenska 
antikvariaten i och med antikvariat.net inte bara katalogiserar fler böcker, utan 
också en annan typ av böcker än innan. Förut var man mycket mer restriktiv 
med vilka böcker man valde att beskriva i en katalog. Långt ifrån alla, eller ens 
många, böcker kvalificerade sig för katalogisering. I de flesta fall ansågs boken 
alldeles för billig eller för vanlig för att katalogiseras. Men antikvariat.net har 
ändrat på detta:  

Idag katalogiserar vi billigare böcker. […] vi skriver in både vanliga böcker och vi skriver 
in väldigt ovanliga, rara och dyrbara böcker och vi säljer också bäggedera. (Rönnells 
antikvariat) 

[N]u katalogiseras allt i stort sett, men innan datorernas tid när man gjorde kataloger, då 
katalogiserade man ju bara det som skulle vara med. Det andra stod på hyllorna, man fick 
komma ihåg det. Nu katalogiserar vi ju allt. Och om det inte hade varit för Internet hade 
vi inte lagt så stor tid, möda och pengar på att katalogisera. Enklare och billigare böcker 
katalogiseras nu. (Centralantikvariatet) 

Jag katalogiserar fler böcker nu också. Och vadsomhelst! Allting har en marknad där. Jag 
tycker inte att någon bok är för dålig för att katalogiseras och läggas ut om den är 
komplett […]. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter)  

I direkt relation till samkatalogen står med andra ord det faktum att 
antikvariaten numera gör ett långt större och bredare urval i fråga om vilka 
böcker som blir föremål för katalogisering. Antikvariatbokhandlaren som 
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katalogiserar för Internet ger, kan man säga, fler böcker ”bibliografisk 
uppmärksamhet”. 

Flera av våra informanter menar att också själva bokbeskrivningarna i 
någon mån förändrats i samband med att antikvariat.net utvecklats. Hur? Jo, 
bland annat har man i branschen verkat för att de förut så flitigt använda 
förkortningarna ska undvikas och att man nu istället bör skriva ut orden i deras 
helhet. Detta naturligtvis för att öka läsbarheten och förenkla förståelsen av 
katalogposten. Antikvariat.net har breddat marknaden för antikvariaten, och 
med en bredare marknad följer en önskan om att vara mer lättillgänglig också 
för de köpare som inte är vana vid antikvariatens terminologi.  

Samordning och standardisering av katalogiseringsverksamheten 
Med tanke på att antikvariat.net fungerar som samkatalog för de svenska 
SVAF-anslutna antikvariaten, var vi intresserade av att undersöka huruvida ett 
sådant gemensamt projekt kan tänkas ha inverkat på antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet och katalogiseringspraxis i form av en möjlig 
samordning och standardisering av densamma. Uppfattar 
antikvariatbokhandlarna någon sådan utveckling, och kan man i sådana fall 
skönja någon enhetlig eller några olika åsikter om ökad likriktning i 
branschen? 

I samband med att antikvariat.net började användas initierade SVAF en 
mindre katalogiseringsgrupp bestående av antikvariatbokhandlare.109 
Föresatsen var att samordna antikvariatens olika sätt att katalogisera, för att på 
så vis skapa en större enhetlighet bland katalogposterna på antikvariat.net. 
Bakgrunden var bland annat att man funnit synbara kvalitetsskillnader i 
antikvariatens katalogiseringar. Det hade också hos kunder förekommit 
klagomål på missvisande katalogisering i samkatalogen. Om ett antikvariat 
brister i sin katalogisering och kanske däri lämnar otillräckliga, felaktiga eller 
rentav oärliga uppgifter, finns det en risk att bristerna också drabbar alla de 
andra antikvariaten på antikvariat.net. Därför höjdes röster som önskade 
fastställa ett antal rekommendationer och ett litet antal minimikrav som alla 
deltagande antikvariat därefter skulle uppmanas att följa.  

Resultatet av katalogiseringsgruppens arbete blev ett opublicerat och 
därmed i någon mån informellt dokument angående bibliografiska frågor. I 
detta dokument som består dels av ”måsten” och dels av ”rekommendationer” i 
                                                 
109 Dokumentet har kommit oss tillhanda i samband med vår intervju med antikvariatbokhandlare 
Sigbjörn Ryö 2005-01-26. Se ”Bilaga 3. SVAFs katalogiseringsrekommendationer”. 
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fråga om katalogisering ingår följande kategorier: författare, titel, upplaga, 
förlag, årtal, sidor, format, bandtyp, skick, pris. Det faktum att dokumentet i 
fråga i hög grad består av rekommendationer och inte av krav, är intressant 
eftersom det därmed ofrånkomligen lämnar utrymme för valmöjligheter, och 
därigenom olikheter, när det gäller utformningen av antikvariatkatalogposter. 

Informanterna bekräftar att rekommendationerna har haft begränsad 
inverkan på standardiseringen av antikvariatens katalogisering. Skillnaderna 
kvarstår, menar Mats Petterson på Centralantikvariatet:  

Vi har väl samma krav på oss, men sen märker man ju om man går ut på Internet vilken 
väldig diskrepans det är mellan hur saker katalogiseras, jag menar… ibland kan man ju bli 
mörkrädd. (Centralantikvariatet) 

 

Detta till trots finns det bland våra informanter en påtaglig tveksamhet inför 
tanken på att de alla ska katalogisera på samma sätt. Man värnar om sin butiks 
egenart och vill gärna behålla en profilering – också i fråga om 
katalogiseringssätt. Antikvariat.net är en samkatalog men inte en och samma 
butik, och katalogposternas upplägg och utseende är en markör med vilken 
antikvariaten kan särskiljas och i viss mån konkurrera med varandra om 
kundernas uppmärksamhet och förtroende:  

Det är inte lätt att samordna en sådan här sak. Jag kan väl tycka att det finns en charm i att 
det finns olika sätt att katalogisera. Att man kan se att det här är inte en och samma firma 
som har katalogiserat. (Mats Rehnström) 

Men jag tror inte det finns så mycket att vinna på att alla ska katalogisera på samma sätt. 
Om man katalogiserar kort eller långt, det är ju en temperamentsfråga – så länge det är 
korrekt måste det ju vara okej. Det är redan för många idag som tror att antikvariat.net är 
ett och samma antikvariat! De som möjligtvis har något att vinna på standardisering är väl 
de som gör det sämsta jobbet, i sådana fall. För jag vill ju ha kunder som ser mig som en 
egen aktör där, och som köper boken av mig därför att vi har gjort affärer tidigare och för 
att de vet hur jag jobbar. Jag är inte intresserad av att ta ansvar för hur andra skriver eller 
sammanblandas med andra. (Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter) 

Lorenz B. Hatt förhåller sig alltså annorlunda till de incitament som fanns för 
SVAF-gruppen när de uppmanade till ökad standardisering – att de som 
katalogiserar bristfälligt också underminerar andra antikvariats trovärdighet på 
antikvariat.net. Han menar istället att kvalitetsskillnader i katalogiseringen gör 
honom som enskild aktör mer synlig. 

 Det är intressant att se hur katalogiseringen även i samkatalogen 
antikvariat.net kan användas som ett sätt att marknadsföra också det enskilda 
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antikvariatet och bidra till att den egna firman syns i mängden av andra. 
Problemet blir förstås att enhetligheten och den jämna nivån förloras, vilket i 
slutändan kan försvåra kundens överblick och förståelse för antikvariatens sätt 
att beskriva böcker.  

Kundkrets i förändring 
Internet och antikvariat.net har ökat omsättningen och påverkat 
katalogiseringsverksamheten för antikvariaten. Enklare och billigare böcker 
katalogiseras nu för den effektiva men svåröverskådliga marknadsarenan 
antikvariat.net. Utbudet av antikvariskt material har alltså breddats. 

Det är rimligt att anta att antikvariatbokhandlarna själva har en uppfattning 
om huruvida deras kundklientel förändrats i och med de nya elektroniska 
hjälpmedlen, och i sådana fall hur det förändrats. Vi har följaktligen utgått från 
informanternas svar och uppfattningar om sina respektive kundunderlag, 
istället för att genomföra en regelrätt kundundersökning. En sådan 
undersökning hade säkerligen varit intressant och informativ att göra, men 
faller rimligtvis utanför den metod vi valt att tillämpa i undersökningen.  

Våra informanter är fullkomligt eniga om en sak: antikvariat.net har 
breddat inte bara utbudet, utan också den kundkrets man tidigare haft. Utbud 
och kundkrets betingar naturligtvis varandra ömsesidigt. Utbudet påverkas av 
köparnas val och kundgruppen formas i förhållande till det utbud som finns 
tillgängligt. Och de olika antikvariaten har alla, i och med antikvariat.net, fått 
en mycket större geografisk spridning på sina köpare. Tillgängligheten har ökat 
drastiskt: ”Man når ju fler människor, helt enkelt. Nya ’bingolotto-orter’ varje 
dag som man inte hört talas om” säger Sigbjörn Ryö. Antikvariatbokhandeln är 
med andra ord idag närapå lika tillgänglig för landsortsbon som den är för 
stadsinvånaren.  

Ja, det är det som är så roligt: det här har blivit något demokratiskt – man får beställningar 
från hela landet! Det måste vara en lycka för de människorna som sitter tjugo trettio mil 
från närmsta antikvariat eller bokhandel att bara kunna gå in och beställa sådär, det är ju 
fantastiskt. Den kundkretsen som antikvariaten har haft är ju rätt så mossig. [---] Medan 
det nu är hela svenska folket! (Antikvariat Morris) 

De allmänt inriktade antikvariaten som Rönnells och Aspingtons har en 
bredare kundkrets än de mer specialiserade antikvariaten som Mats Rehnström 
och Lorenz B. Hatt Böcker & Handskrifter. De allmänt inriktade menar att 
antikvariat.net har lyckats vidga deras kundkrets ytterligare och gjort den ännu 
bredare. En bieffekt av detta verkar vara att dessa antikvariat i någon mån har 
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förlorat överblicken över sin kundkrets. Ett tydligt mönster har nämligen 
kunnat urskiljas från informanternas svar: de antikvariat som numera endast 
katalogiserar för antikvariat.net har mindre att säga om kundklientelet i och 
med att det inte är en homogen grupp som man från antikvariatets sida har sökt 
upp. I samkatalogen exponeras inte böckerna; det förutsätts att den eventuella 
kunden vet vad han eller hon söker. Carl-Axel Svensson på Röda rummet säger 
att ”[k]underna hittar oss, vi hittar inte dem”. Pontus Soldén på Rönnells 
antikvariat beskriver hur de i och med antikvariat.net fått en mindre varaktig 
och inte lika initierad kundkrets: 

Vad som gjorts med antikvariat.net är att kundunderlaget har breddats väldigt, och det är 
ju inte alls trogna kunder på det sättet, inte kunniga på samma sätt, det är inte den gamla 
sortens antikvariatskund. På gott och ont. (Rönnells antikvariat) 

De specialiserade antikvariaten som framför allt förlitar sig på en trogen krets 
av stamkunder, menar att samkatalogen tillfört nya kunder vid sidan av den 
stabila, specialintresserade huvudgrupp man vanligtvis handlar med. 
Antikvariaten finner alltså helt nya kunder i och med de nya elektroniska 
hjälpmedlen. Människor som förut betraktat antikvariaten och antikvariska 
böcker med skepsis får nu upp ögonen för den mer undanskymda delen av 
bokhandeln: 

Ordet antikvariat skrämde ju bort en del människor förut, för det var ingen som visste vad 
det var. Antikvariat. Konstigt ord. Vågar jag gå in där, nä, det gör jag inte. Jag vet inte 
vad jag ska fråga om, jag kan bli snorkigt bemött. Det hände ju också ibland, när man 
kom in som nybörjare på antikvariat. Och idag kan man sitta uppe på nätterna och titta på 
datorn. Så det här skapar ju helt nya grupper av intresserade människor. De kanske börjar 
med att köpa en hundrakronorsbok som de tycker verkar intressant. Och en del nöjer sig 
med det och en del fastnar och tycker att det här var ju jätteroligt. (Lorenz B. Hatt Böcker 
& Handskrifter) 

Man kan alltså med fördel vara ”lekman” i dagens antikvariatbokhandel. Det är 
lättare för den ovane kunden att handla via antikvariat.net än att besöka ett 
antikvariat, och kanske är den Internetbaserade samkatalogen med sitt breda 
utbud och effektiva sökfunktion ett sätt att närma antikvariatbokhandeln till 
den vanliga bokhandeln: 

Många av de som beställer via antikvariat.net är ju såna som i normala fall skulle ha gått 
via bokhandeln. Men så är det någon som har tipsat dem om antikvariat.net och så köper 
de boken där, och de ser det mer som att de köper i en vanlig bokhandel. (Lorenz B. Hatt 
Böcker & Handskrifter) 
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Vad har då hänt med de gamla boksamlarna, ”bibliofilerna”, i dagens 
digitaliserade antikvariatklimat? Använder de överhuvudtaget antikvariat.net? 
Mats Rehnström, vars kundklientel till största del består av bokkännare och 
samlare, säger sig ha förhållandevis lite att göra med antikvariat.net och 
upprätthåller istället kundkontakt och försäljning via sina tryckta kataloger. 
Detta indikerar att boksamlarna på antikvariat.net är ett förhållandevis litet 
antal personer. Pontus Soldén  uttrycker liknande tankar: 

De som hade antikvariatkataloger förr, de hade samlat i trettio år och så fick de sina 
kataloger och tyckte det var jättespännande att läsa dem på morgonen. Så det ser nog 
väldigt annorlunda ut nu. Den kundgruppen har väl blivit väldigt mycket färre. Många har 
nog ett motstånd mot det här, det är ju inte samma sak, man kan inte sitta och bläddra på 
nätet utan det är ju oftast att man söker, så det är ju tristare. (Rönnells antikvariat) 

Antikvariatkulturen är i och med Internet stadd i förändring. Och kundens jakt 
på den önskade antikvariska boken har underlättats genom de elektroniska 
hjälpmedlen. Det kan emellertid hos vissa kunder, vi väljer att tolka det som 
den gamla, trogna antikvariatskunden, finnas en motvilja mot ett allt för stort 
mått av effektivisering i fråga om att finna den bok man söker. 
Antikvariatbokhandlare Glenn Sjökvist uttrycker sig så här:  

Den kundkretsen som antikvariaten har haft är ju rätt så mossig. Man gått och ojat sig 
över att det inte finns någon antikvarisk kultur… […] De som gnäller då, det är ju ofta de 
här gamla kunderna. De tycker att det inte längre är någon sport att hitta en bok och 
sådana saker. Men dem kan man ju inte leva på, de som har den här romantiska synen på 
antikvariaten. (Antikvariat Morris) 
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Analys 

I uppsatsens inledningskapitel presenterades ett antal bibliografiska begrepp 
som översatts, introducerats och i olika sammanhang tillämpats på svenskt 
område av bibliografen Rolf Du Rietz. Vi ska här diskutera antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet i relation till dessa begrepp och resonemang, och 
därigenom försöka knyta samman en del av de resultat undersökningen 
presenterat. 

Du Rietz definierar åtskillnaden mellan en bibliografi och en katalog med 
hjälp av två andra bibliografiska termer, idealexemplar respektive 
realexemplar. Bibliografier förtecknar idealexemplar, kataloger realexemplar. 
Idealexemplarbegreppet är i sin tur ett sätt att beskriva en bok i betydelsen 
”själva modellen, ’arten’, sådan den utformades hos producenten”.110 En 
beskrivning av ett idealexemplar är alltså inte en nedteckning av detaljer 
specifika för ett visst exemplar av en bok, utan en bibliografisk 
sammanställning av sådana exemplarspecifika detaljer enligt den induktiva 
principen, vilket genom analys leder fram till slutsatser om det gemensamma 
för alla exemplar av boken – deras gemensamma art. Bibliografisk beskrivning 
av idealexemplar är alltså, menar vi, snarare en analytisk rekonstruering än en 
direkt beskrivning. Men, som Du Rietz också påpekar, en sådan rekonstruering 
av en ”modell” bygger naturligtvis på ett antal olika enskilda bibliografiska 
beskrivningar, och idealexemplarbeskrivningen har alltså alltid 
realexemplarbeskrivningen som källmaterial. I anslutning till detta skulle man 
kunna säga att idealexemplarbeskrivningar är mer analytiska eller teoretiska, 
medan realexemplarsbeskrivningar är mer praktiskt förankrade i ett konkret 
fysiskt objekt.  

Du Rietz hävdar, som nämndes i inledningskapitlet, att det inte bör 
föreligga någon kvalitetsskillnad mellan bibliografier (med 
idealexemplarbeskrivningar) och kataloger (med realexemplarbeskrivningar). 
Men han gör likväl en åtskillnad vad gäller det allmänna bibliografiska värdet i 

                                                 
110 Du Rietz, s. 60. 
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att beskriva idealexemplar respektive realexemplar. Endast i undantagsfall 
anser han det värdefullt att ägna enskilda realexemplar omsorgsfulla 
beskrivningar utan att i ett sådant projekt ha det analytiska rekonstruerandet av 
ett idealexemplar som mål: ”En och annan gång händer det även att det 
enskilda exemplaret kan ha sådana egenheter att dessa i sig själva kan befinnas 
intressanta nog att närmare utredas och beskrivas[…]”.111

Ovanstående uppfattning är intressant ställd i relation till antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet. Som undersökningen har visat, är det för 
antikvariaten och antikvariatbokhandlarna centralt, för att inte säga essentiellt, 
att deras bokbeskrivningar sätter det enskilda exemplaret under lupp och att 
katalogisatören ägnar de exemplarspecifika detaljerna så som skick, kondition 
och så vidare stor uppmärksamhet. Man kan säga att man strävar efter att 
framställa enskildheterna hos realexemplaren i en antikvariatkatalog mycket 
tydligt, kanske tydligare än i någon annan form av bibliografisk förteckning. 
Detta har sin förklaring, hävdar vi, i det faktum att antikvariaten säljer 
begagnat material som kan ha tillfogats många individuella förändringar över 
varierande tidsrymder. Det har också att göra med att antikvariaten sedan länge 
har en kundkrets som delvis (och för de specialiserade antikvariaten, så gott 
som enbart) består av boksamlare som i hög utsträckning intresserar sig just för 
de unika kvaliteterna hos ett exemplar, och för dess raritetsgrad. 

I antikvariatbranschen har alltså omsorgen om enskilda exemplar och 
exemplarspecifika detaljer stor betydelse och man kan säga att 
realexemplarbeskrivningen i en antikvariatkatalog står i relation till flera av de 
funktioner hos antikvariatkatalogen som identifierades i undersökningen. 
Noterandet av sådana detaljer som gör att visst exemplar av en bok framstår 
som unikt och därmed värdefullt, till exempel en dedikation, används till 
exempel i antikvariatkatalogen som en försäljningsfunktion.  

Vi har också sett hur antikvariatbokhandlarna använder 
antikvariatkataloger som verktyg i arbetet med till exempel prissättning och 
lagerkontroll. Som vi påtalade i den historiska översikten anses till exempel 
Björck & Börjessons gamla antikvariatkataloger nära nog vara ”standarverk” i 
det här avseendet. Detta kan vi sammanfatta som en referensfunktion för den 
egna verksamheten. Och, kan man anta, ju fler noterade detaljer hos det 
enskilda exemplaret, desto bättre fungerar katalogiseringarna som 
kontrolldokument. Här kan vi återerinra oss Mats Pettersons kommentar: ”Ju 

                                                 
111 Ibid., s. 60f. 
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noggrannare katalogiseringar, desto värdefullare referensfunktion.” John 
Ferguson påpekar att katalogen i bästa fall även kan fungera som 
referensverktyg för kunden.112

En av de intressantaste funktionerna som vi identifierat hos 
antikvariatkatalogen är den vetenskapliga funktionen. Beroende på hur 
avancerad och ambitiös den bibliografiska beskrivningen av en bok är, och hur 
speciell och rar det katalogiserade exemplaret eller boksamlingen är, kan 
antikvariatkatalogen sägas ha ett visst vetenskapligt värde. En av våra 
informanter, Lorenz B. Hatt, menade:  

Sedan blir katalogiseringen en dokumentation, både för egen och andras del. I vissa fall är 
sådan här information av betydelse för forskningen. Man kan till exempel belägga att två 
personer kände varandra vid en viss tid och sådana saker. 

Antikvariatkatalogernas funktion som vetenskapliga redskap kan också 
beläggas i följande resonemang av bokhistorikern Archer Taylor: 

A special and very important use of dealers´ catalogues arises from the fact that they 
occasionally register unique or otherwise peculiarly valuable materials. A dealer may 
offer for sale a book annotated by a famous man that is significant for the interpretation of 
his life and works. If, as only too often happens, the book disappears into a private 
collection or is lost sight of in some other way, the record in the catalogue may be all that 
survives. The usefulness of dealers´catalouges is especially great in the case of 
manuscripts and autograph letters. In the notices of such items the dealer is likely to 
describe details and quotations that can be invaluable.113

 

Realexemplarbeskrivningens vetenskapliga funktion går förstås hela tiden hand 
i hand med försäljningsfunktionen. Att i en katalog lyfta fram information i 
form av exempelvis dedikationer eller andra unika detaljer kan, som Taylor 
säger, vara mycket värdefullt i ett forskningssammanhang. Men det är givetvis 
också ett alldeles utmärkt sätt att marknadsföra och därigenom sälja boken i 
fråga. I alla händelser anser vi det vara fel att som Du Rietz hävda att det sällan 
är värdefullt att ägna exemplarspecifika detaljer bibliografisk uppmärksamhet. 
Det är uppenbart att sådana kan ha stor betydelse.  

Du Rietz menar vidare att bokhistoriska kommentarer passar bättre i 
bibliografier.114 Men i försäljningssyfte framstår antikvariatkatalogen, som ofta 

                                                 
112 Ferguson, s. 112. 
113 Taylor, Archer, Book Catalogues: their varieties and uses, Winchester Hampshire, 1986, s. 141. 
114 Du Rietz, s. 239. 
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är kommenterad, som en mer fullödig men kanske en något mer svårdefinierad 
bokförteckning: såväl påtagligt realexemplarinriktad som gränsande till att vara 
en bibliografi, enligt den uppdelning  Du Rietz gör av de bibliografiska 
förteckningarna.  

Begreppet realexemplar blir i antikvariatssammanhang kopplat till etik. 
Detta framstår särskilt tydligt i SVAFs katalogiseringsrekommendationer. Man 
kan peka på följande delparagrafer i dokumentet:  

Är boken illustrerad bör detta anges så noga som möjligt, kartor, kopparstick, träsnitt, 
litografier i färg eller svartvitt. Det ger ett pålitligt och seriöst intryck att vara så 
noggrann som möjligt. 

Inlagans skick och bokens utseende beskrivs som bekant individuellt. Saker att ta fasta på 
är att försöka beskriva skador, fläckar, revor, understrykningar m.m. Målet är att kunden 
inte ska bli besviken. (Våra kursiveringar) 

Förhållandet bekräftas också av informanterna. Katalogiseringen ska kunna 
vara kundens verifikation på att varan är ”schysst”, som Pontus Soldén säger. 
Den vikt man i katalogiseringen fäster vid skickbeskrivning är ett sätt att 
upprätta en god relation till kunden. Det övergripande förhållningssättet till att 
beskriva realexemplar är med andra ord både kommersiellt och etiskt, och de 
bibliografiska uppmaningarna är betingade av det faktum att antikvariaten vill 
upprätthålla en kundkontakt i ett försäljningssammanhang. Katalogen blir ett 
uttryck för säljarens ansvar gentemot kunden. 

SVAFs  katalogiseringsrekommendationer består, som påtalats flera 
gånger, till största delen av rekommendationer som lämnar stort utrymme åt 
individuella katalogiseringar. Därför fungerar de i praktiken inte tillräckligt väl 
som ett  samordnande redskap i katalogiseringsverksamheten. För att återknyta 
till Du Rietz kan man beskriva förhållandet som att 
antikvariatkatalogiseringens enumerativa och deskriptiva element (kvantiteten 
och kvaliteten i informationen i själva posten) inte kan standardiseras enbart 
med hjälp av detta dokument. Inte heller det designativa elementet 
(arrangemanget av informationen i posten) kan regleras genom SVAF-
dokumentet. Det är alltså inte förvånande att våra informanter anser att 
samordningsförsöken haft begränsad effekt. De inleddes i samband med 
utvecklandet av antikvariat.net för att olikheterna i densamma framstått i 
skarpare ljus på samkatalogens exponeringsyta, men samkatalogen är 
fortfarande ojämn. 
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En anledning till SVAF-dokumentets vaga karaktär tror vi beror på att det 
inom branschen finns ett visst motstånd gentemot en alltför stor likriktning. 
Man månar om sin individuella särprägel också i fråga om katalogiseringens 
utseende. Dokumentet är ambivalent och kan ses som ett sätt för 
antikvariatbranschen att tillfredsställa två motsatta strävanden: dels vill man 
för kundens skull öka likriktningen i bokbeskrivningarna, dels vill man lämna 
utrymme för ett visst mått av självbestämmande för de olika antikvariaten. 

I den mån antikvariatkatalogisatören nedtecknar exemplarspecifika detaljer 
utförligt, anser vi att det leder till att det enumerativa/deskriptiva elementet blir 
av god kvalitet i ambitiösa antivariatkatalogposter, eftersom skickbeskrivning 
förekommer där men inte i exempelvis bibliotekskataloger. Däremot kan det 
vara vanskligt att dra generella slutsatser då SVAF-dokumentet är 
rekommendationer mer än krav. 

Det finns inte heller några etablerade regler eller formella krav på den 
kompetens som en antikvariatkatalogisatör bör besitta. Erfarenhet av 
bibliotekskatalogisering anses av våra informanter inte självklart utgöra en god 
grund för antikvariatkatalogisering och snarare än kunskaper i bibliografering 
förs kunskaper i bokhistoria fram som en önskvärd kompetens hos 
antikvariatkatalogisatören. Det är också en fördel att besitta en viss 
ämneskunskap – det vill säga kännedom om det ämne som den katalogiserade 
boken behandlar. 

Antikvariatbokhandlarna vill själva gärna formulera sin kompetens när det 
gäller hela sin yrkesroll i mer svårdefinierade och abstrakta ord: man talar om 
erfarenheten och hur erfarenheten i ett vidare sammanhang är oundgänglig för 
dem i arbetet, inte minst för arbetet med värderingen av böcker och i 
katalogiseringsverksamheten. Därmed antyds att antikvariatbokhandlaren 
arbetar utifrån en mindre formaliserad kunskapsbank än bibliotekarien.115

Som vi nämnde i teoriavsnittet i inledningskapitlet bör enligt Du Rietz en 
katalog förteckna faktiskt existerande exemplar (realexemplar) av en utgåva, 
medan en bibliografi förtecknar exemplar utan ”någon lokal eller materiell 
existens” (idealexemplar).116 Med denna definierade skillnad mellan en 
bibliografi och en katalog är det givet att antikvariatens bibliografiska 
förteckningar ur bibliografisk synpunkt ska betraktas som kataloger, eftersom 

                                                 
115 Detta skulle kunna utvecklas och utgöra ett ämne för en helt egen undersökning, där man med fördel 
skulle kunna anknyta till det forskningsfält som berör professionalisering, tradition och tyst kunskap. 
116 Du Rietz, s. 235. 
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antikvariatkatalogen alltid beskriver antikvariskt material, och ger 
exemplarspecifika detaljer till dessa.117  

Enligt hans definition ter sig antikvariatens förteckningar som kataloger, 
medan bibliotekens ”kataloger” – då de sällan ger exemplarspecifika detaljer 
annat än att böckerna är lokaliserade – enligt vår uppfattning mer 
tillfredsställande borde kallas ”bibliografier med knutna 
exemplarlokaliseringar”: 

I en något så när detaljerad katalog skulle vi uppdela beskrivningen i två hälfter – en för 
idealexemplaret och en för realexemplaret – och i den senare hälften lämna information 
om kondition, proveniens, band, eventuella defekter, anteckningar, tryfferingar och andra 
exemplarspecifika detaljer (som t. ex., i en antikvariatkatalog, exemplarets pris).118

Mats Rehnströms utformning av en antikvarisk katalogpost stämmer väl 
överens med Du Rietz krav på två uppdelningar av katalogposten och dessas 
beståndsdelar. Som påpekades i undersökningen är Rehnströms katalogposter 
uppbyggda av ett ”allmänfält”, ett ”särskiltfält” och ett ”kommentarfält”. 

Allmänfältet är närliggande det som Du Rietz kallar 
idealexemplarbeskrivning. Mats Rehnström ogillar dock begreppet 
idealexemplar av  en anledning som vi skulle kunna kalla kundlogisk; att 
beskriva en vara som man faktiskt inte har i sitt sortiment blir förvirrande. Han 
påpekar i sammanhanget att han inte tycker att man ska redovisa uppgifterna 
så, men utan de bibliografiska uppgifterna om i vilket skick boken borde ha 
varit i skulle man till exempel inte kunna skriva att en plansch saknas. Att 
kännedom finns om det som Du Rietz kallar idealexemplar bekräftas 
exempelvis av att informanterna använder sig av olika bibliografier för att 
fastställa att en bok är komplett. Ovanstående resonemang kring 
antikvariatkatalogposten och idealexemplar visar att man i antikvariatkatalogen 
inte låter det analytiska rekonstruerandet överskugga beskrivningen av det 
faktiska exemplaret. 

Även när vi diskuterar skillnaden mellan bibliotekens och antikvariatens 
katalogisering kan vi ha hjälp av en teoretisk definition av vad som utgör en 
katalog: den ska utgå från realexemplaret. Men i realiteten – och allt som oftast 
– anges inga exemplarspecifika detaljer hos bibliotekens böcker, ett 

                                                 
117 Även om en sådan exemplarspecifik detalj endast utgörs av exemplarets pris, som ibland är fallet med 
antikvariatskatalogiserade förlagsnya böcker, bör alltså denna detalj räcka för att posten ska platsa i en 
”katalog” . 
118 Du Rietz, s. 235. 
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förhållande som försvårar kontrollen av enskilda exemplar i det sammanlagda 
beståndet. Detta problem aktualiseras i de fall då värdefulla böcker stjäls från 
bibliotekens samlingar. För att nyansera bilden av biblioteken som omedvetna 
om boken som konstföremål, bokens samlarvärde och ekonomiska värde, kan 
nämnas att Kungl. biblioteket under arbetet med denna uppsats har initierat ett 
säkerhetssamarbete mellan bibliotek, polis och antikvariatbranschen för att 
kunna spåra stulna och förkomna böcker. 119 Detta ska givetvis ses som ett 
tecken på att bokhistoriska kunskaper är mycket värdefullt för 
biblioteksvärlden, och antikvariatbokhandlare besitter i högre grad än 
bibliotekspersonal sådan kunskap. 

                                                 
119 URL: http://www.kb.se/Info/Pressmed/Arkiv/2005/050223.htm (2005-04-26). 
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Sammanfattning 

Syftet med vår uppsats har varit att undersöka katalogiseringsverksamheten vid 
svenska antikvariat. Vi har velat studera vilka funktioner en antikvariatkatalog 
har, vilken betydelse katalogerna och katalogiseringen kan ha för olika 
antikvariat, hur katalogiseringsförfarandet ser ut, samt den eventuella inverkan 
Internet kan ha haft på katalogiseringsverksamheten. 

Vi har närmat oss ovanstående frågeställningar genom att utföra kvalitativa 
intervjuer med ett antal antikvariatbokhandlare, medlemmar av Svenska 
Antikvariatföreningen. För att knyta samman undersökningen och ge de 
empiriska resultaten en teoretisk förankring har vi i analysen använt oss av den 
svenske bibliografen Rolf E. Du Rietz resonemang kring bibliografiska 
förteckningars utseende, uppbyggnad och användningsområde. 

Utifrån informanternas svar har vi tyckt oss urskilja ett antal funktioner hos 
antikvariatkatalogen. Vi kan först och främst identifiera en tydlig 
försäljningsfunktion och en därvid närliggande reklamfunktion. Vi kan också 
se hur katalogen tycks ha en referensfunktion för egna verksamheten, en 
kunskapsgenererande funktion samt en funktion för mottagaren – en 
kundfunktion. I analysen lägger vi särskild vikt vid att framhäva ytterligare en 
funktion hos antikvariatkatalogen, nämligen den vetenskapliga funktionen. 
Utmärkande för antikvariatkatalogen är ju att den förtecknar realexemplar och i 
hög utsträckning anges exemplarspecifika detaljer och detta kan vara mycket 
betydelsefullt i forskningssammanhang. 

Det har framkommit att idealet för antikvariatens 
katalogiseringsverksamhet är att beskriva exemplarspecifika detaljer så 
noggrant som möjligt för att kunden ska veta vad han eller hon köper. Svenska 
Antikvariatföreningen har etiska regler som antikvariatbokhandlarna förhåller 
sig till när de katalogiserar. 

Alla informanter katalogiserar idag för den elektroniska samkatalogen 
antikvariat.net, som generellt sett har kommit att bli den viktigaste 
publiceringsformen för antikvariatens katalogiseringsverksamhet. De tryckta 
katalogerna har emellertid inte spelat ut sin roll i pr-sammanhang för de 
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specialiserade antikvariaten. Vi har kunnat se ett intressant samband mellan 
den tryckta katalogen, ett specialiserat sortiment och väldefinierat kundklientel. 

Branschen har i samband med antikvariat.net och den nya 
Internetmarknaden kommit att närma sig en ökad samordning och man har i 
SVAFs katalogiseringsgrupp utformat rekommendationer vad gäller 
antikvariatens katalogiseringspraxis eftersom olikheterna i densamma blir 
iögonfallande när de alla exponeras tillsammans i samkatalogen. Samtidigt 
finns det inom branschen ett visst motstånd gentemot en alltför stor likriktning. 
Det egna antikvariatets individuella särprägel är något man värnar om även i 
fråga om katalogposternas utseende. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Forskningsfrågor 
 

Frågeområde 1 
Hur ser självbilden ut? Finns det olika förlagstyper? 
Vad är branschspecifikt? 

 

Frågeområde 2 
Vilka funktioner har katalogerna? 
Hur ser katalogiseringstekniken vid svenska antikvariat ut? 

 

Frågeområde 3 
Hur har de elektroniska resurserna förändrat branschen? 

 

Intervjufrågor 
 

Frågeområde 1 

1. Vad heter ditt antikvariat? 

2. Hur gammalt är antikvariatet? 

3. Hur skulle du definiera ett svenskt antikvariat? 

4. Hur skulle du definiera syfte och inriktning på ditt antikvariat? 
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5. Hur går ni tillväga när ni värderar och prissätter en bok? (Använder ni andra 
kataloger?) 

6. Hur håller ni koll på beståndet? 

7. Hur förvärvar ni böcker? 
 

Frågeområde 2 

1. Vilka typer av kataloger ger ni ut? (Tryckta? Elektroniska listor?) 

2. Vad är syftet med katalogiseringen på ditt antikvariat? (Nämn gärna flera 
funktioner!) 

3. Vilken betydelse har katalogerna för ditt kundklientel? Lockar ni en specifik 
målgrupp i och med att ni har den katalogutgivning ni har? 

4. Hur många i personalen katalogiserar? 

5. Hur utformar ni en antikvarisk katalogpost? (Vilken del av beskrivningen är 
viktigast?) 

6. Vilken kompetens krävs för att katalogisera på ditt antikvariat? 

7. Förhåller ni er till någon typ av regelverk? (Björck & Börjessons principer? 
SVAFs rekommendationer? Vilka är de?) 

8. Vilken är din syn på bibliotekskatalogisering i förhållande till den på 
antikvariat? 
 

Frågeområde 3 

1. Vilken betydelse har (samkatalogen) www.antikvariat.net för ditt 
antikvariat? 

2. Har katalogiseringsarbetet förändrats i och med antikvariat.net? (Krav på 
högre tempo? Kortare bokbeskrivningar? Fler böcker katalogiseras?) 

3. Har antikvariat.net ställt nya eller högre krav på samordning och 
standardisering av katalogiseringsverksamheten? 

4. Finns det någon konflikt mellan handel med den gamla boken å ena sidan, 
och den elektroniska miljön å den andra? 

5. Vill du tillägga något? 
 

 86

http://www.antikvariat.net/


 
 

Bilaga 2. Intervjubrev 
 

Hej antikvariatbokhandlare! 
 

Nu har arbetet med vårt examensarbete fortskridit så pass att det blivit dags att 
genomföra ett mindre antal intervjuer vad gäller katalogiseringsverksamheten 
vid svenska antikvariat. Vi skulle gärna vilja att ert antikvariat medverkade i 
vår undersökning. Skulle du kunna tänka dig att ställa upp på en intervju som 
beräknas ta ca en timme i anspråk? Om ni inte misstycker kommer intervjun att 
spelas in. Om ni har frågor kring uppsatsen eller intervjun kan vi nås via nedan 
angivna telefonnummer och e-postadresser. 

Då vi siktar på att vara klara med uppsatsens undersökningsdel i slutet av 
februari vore vi tacksamma om intervjuerna kunde genomföras mellan vecka 
tre och vecka sju. Hör gärna av dig om en tid som passar dig! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Jenny Lindh   Ida Westin 

08-645 70 89   08-66 88 037  

0734-41 41 86   0706-53 51 61 

razumichin@hotmail.com ida.westin.4080@student.uu.se
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Bilaga 3. SVAFs katalogiseringsrekommendationer 
 

MÅSTEN  REKOMMENDATION 
 
Författarens namn  Författarens namn 
Efternamn, förnamn eller Avsluta gärna med . eller : 
initialer 
 
om anonym författare helst [xxx] Använd gärna ämnesord 
men även (xxx). Kontrollera alltid  
först i Bygdén och Libris Skriv [Anonym] om författare ej kan 
   hittas i Bygdén och Libris 
 
Titel   Titel 
Titelsidans text gäller  Använd gärna ev undertitel 
 
   Vid förkortningar i långa titlar /…/ 
 
Upplaga   Upplaga 
Upplaga måste anges om den 
avviker från originalupplagan 
 
Förlag   Förlag 
   Moderna böcker, 1900- och 2000-talet 
   ange gärna förlaget och förlagsort om  
   det finns. Äldre böcker där förlag ej  
   finns bör tryckort och gärna tryckare/ 
   tryckeri anges 
 
Årtal   Årtal 
Tryckår    
 
Finns ej tryckår skriv u.å. eller utan 
årtal. Är tryckåret känt sätts det inom  
[] eller () 
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MÅSTEN  REKOMMENDATION 
 
Sidor   Sidor 
Omfånget anges alltid och  Är boken illustrerad bör detta anges så 
t.ex med s. eller sid. alternativt noga som möjligt, kartor, kopparstick, 
sidor, gäller även ”nya” böcker träsnitt, litografier i färg eller svartvitt. 
   Det ger ett pålitligt och seriöst intryck 
   att vara så noggrann som möjligt 
Böcker tryckta före 1850 skall 
kollationeras, annars måste det 
anges att boken ej kollationeras 
 
Format   Format 
   Om formatet anges skall detta vara 

höjd 
   x bredd i cm eller mm, som alternativ  
   ange 8:o, 4:o osv, Äldre böcker med 
   arkangivelser, då kan man gärna ange 
   detta 
 
Bandtyp   Bandtyp 
En oinbunden bok skall anges Ange gärna trådhäftad eller limhäftad 
som häftad eller pocket 
   Man bör även ange om det är ett  
En inbunden bok skall bandtypen förlagsband (originalband). 
anges som klotband, halvklotband, Amatörband bör anges 
klotryggsband, linneband, papp-  
band, blockband, halfranskt band, Om skyddsomslaget är bevarat och  
skinnryggsband, skinnband osv. anses vara i gott skick ange detta 
 
Finns bokbindare angiven, skriv ut 
detta. 
 
Skick   Skick 
Det skall alltid tydligt framgå om Inlagans skick och bokens utseende 
boken är komplett. Textförluster, beskrivs som bekant individuellt.  
saknade delar mm anges alltid. Är Saker att ta fasta på är att försöka  
man osäker skall detta alltid framgå beskriva skador, fläckar, revor,  
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   Understrykningar mm. Målet är att 
   kunden inte skall bli besviken 
 
Pris 
Pris måste alltid anges 
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