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Abstract
My master’s thesis is a study of acquisition of photographies during 1958-2008. The questions I 
proceed from is what patterns lies behind the Royal library's acquisition of photography and how 
the process of acquisition looks like. The theoretical base which I lean on consists partly of a 
problematization of the process of cultural heritage and partly of organizational theory. The  
problematization of the process of cultural heritage is my foundation of this essay. My starting 
point is that the Royal library make a choice when they collect material to be a cultural heritage  
and the memories gathered for future generations. I used organizational theory to find answer to  
how the collection been gathered through studies of the organizations interaction with the 
members of the organization, the process in the organizations, like goals and policy, and the 
organizations interaction with other organizations. I used case-study as my method. I interviewed 
most of the chiefs who were in charge of the unit during the period 1958-2008 and worked through  
journals of acquisition, annual reports, letters of regulation, exchange of letters and other in-house  
material.

My results are that the acquisition of photography follows the Royal library's acquisition of 
picture at large. The culture heritage that the library collect for future generations is based on the  
content rather than the form of the material. This aspect was founded early in the creation of the  
library and has kept its status as a guiding line ever since. The main categories of collection are  
based on the motif of the photography and are the following; portrait, topography and events.  
Events is a new category but a sequel of an old category, historical wall chart. The material that the  
photographies are made of has varied but the majority have been photographies on paper. Gifts and  
purchases have been the most common ways for the library to collect photographies. Gifts have  
been treated differently through the years, from the beginning all gifts were received and the 
library asked actively for special gifts, later the library decided whether or not they should accept a 
gift. The policy from both the library and from the government have been vague, but lately they  
have been working on a new and more detailed policy from 2008.
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Inledning 

Vår roll som nationalbibliotek

KB ansvarar för att bevara det nationella kulturarvet genom att samla in, bevara och  
tillhandahålla det svenska trycket. Det innebär att vi gör det möjligt att läsa och studera allt  
som trycks eller publiceras i Sverige, bland annat böcker, tidskrifter, rapporter, dagstidningar,  
handskrifter, kartor, bilder, affischer, musiktryck och vardagstryck som till exempel  
postorderkataloger och teaterprogram.1

Nationalbibliotek har, som citatet beskriver, förutom böcker samlat och tagit hand  
om även andra sorters material, som till exempel bilder av olika slag. Det kan 
handla om teckningar, planscher, fotografier eller kartor med mera. Ett 
nationalbibliotek som Library of Congress har till exempel ca 13, 7 miljoner 
bilder i sitt bestånd. Här inkluderas fotografier, tryckta bilder, teckningar, posters  
och arkitekt- och ingenjörsritningar. Ett annat exempel är Danmarks 
nationalbibliotek, Kongelige bibliotek, som har ca 16 miljoner bilder. 2 Till 
bildsamlingen räknas fotografier, teckningar, gravyrer och moderna trycktekniker.3 

Sveriges nationalbibliotek, Kungliga biblioteket har i jämförelse en mer blygsam 
bildsamling på drygt 1,5 miljoner exemplar. Samlingen består av 
arkitekturritningar, exlibris, fotografier, gravyrer, kistebrev, silhuetter, tryckta 
bonader och vykort.4 

Mycket av bildmaterialet har kommit in till Kungliga biblioteket per  
automatik, som det tryckta materialet som genom pliktleveranslagen skickas till  
biblioteket. Fotografier är ett exempel på bildmaterial som inte omfattas av denna 
lag, men som ändå sedan länge har ingått i samlingarna. Mitt intresse väcktes 
därför för denna materialkategori. Varför ser Kungliga bibliotekets samlande av 
fotografier ut som det gör? Hur har processen gått till i urvalet av fotografier? Hur  
har insamlandet av fotografier gått till i en miljö vars primära fokus ligger på den 
tryckta texten? 

1 Kungl. bibliotekets webbsida > Om oss > Verksamhet [2009-03-30]
2 Library of Congress webbsida > Resources for researchers > Print and photographs [2009-03-18] och Det 
Kongelige biblioteks webbsida > Nationalbiblioteket > Samlinger > Billedsamlinger [2009-03-18]
3 Kongelige biblioteks webbsida > Collection > Maps, prints and photography [2009-03-30]
4 Kungl. bibliotekets webbsida> Samlingarna > Bilder [2009-03-18]
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Syfte och frågeställningar

Mitt syfte är att undersöka Kungliga bibliotekets förvärv av fotografier under 
tidsperioden 1958–2008. Fotografi har jag valt för att det inte ingår i 
pliktleveranslagen, vilket skulle kunna innebära att det skapas mer aktiva val vid 
insamlandet: Jag har också valt det för att det är en bildform som i sig är i  
avsaknad av text (till skillnad från affischer som visserligen kan använda sig av 
fotografier, men där text ingår), vilket gör det intressant att se till hur en 
biblioteksinstitution behandlat fotografier. Tidsperioden på 50 år (1958–2008) har 
jag valt för att kunna se om det skett några förändringar i förvärvet och 
förvärvsarbetet.5 Min startpunkt valde jag för att man på 1960-talet satsade på  
förvärv i allmänhet, men man gjorde också stora förvärv av fotografiska porträtt.6 

Den centrala frågan jag utgått från är; varför ser samlandet av fotografier ut som 
det gör på Kungliga biblioteket? Mina andra frågeställningar är:

Vilken typ av fotografier har det rört sig om?

På vilket sätt har de kommit in? 

Vad har det funnits för urvalskriterier, budget och strategier för förvärvet?

Fanns det några riktlinjer för förvärv av fotografier under den här perioden? Om 
så var fallet hur såg de ut?

Går det att se någon förändring i förvärven och förvärvsarbetet under den här  
perioden? 

Mitt upplägg i undersökningsdelen baseras i stort sett på dessa frågor. Frågorna 
bildar teman som jag följer kronologiskt.

5Termen ”förvärvsarbete” kommer jag använda i min uppsats i betydelsen av arbetet med insamlande av 
material och inte i betydelsen lönearbete eller yrkesarbete. 
6 Intervju med Eva Dahlman (Stockholm: Kungl. biblioteket, 12 jan. 2009)
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Tidigare forskning

Forskningen kring bildmaterial verkar till största delen ha fokuserat på 
tillgängliggörandet eller återvinningen av bilder som till exempel i Lisa Bergs Att  
ämnesbestämma bilder: en teoretisk undersökning, Björn Hammarströms, Från 
bild till ord: Hur bilders innehåll beskrivs skriftligt när bilder skall infogas i  
informationssystem, Ingrid Stening Soppelas, Urval vid digitalisering av affischer  
på Kungl. Biblioteket och Kungliga biblioteket och Jörgen Andersson och Ulrika 
Ekelunds Bildåtervinning för alla: att tillgängliggöra bildsamlingar för en bred  
och ickespecificerad användargrupp. D e t f i n n s o c k s å t e x t e r m e d 
förvärvsperspektiv, men de verkar ofta vara fokuserade på litteratur och inte bilder 
som till exempel Catharina Stenbergs Litteraturpolitik och bibliotek: en 
kulturpolit isk analys av bibliotekens l i t teraturförvärv speglad i  
Litteraturutredningen L 68 och Folkbiblioteksutredningen FB 80 och Anna 
Fredriksson Admans Vadstena klosters bibliotek: en analys av förvärv och  
bes tånd , Sara Karlbergs D-uppsats Förvärv och inköp vid Uppsala 
universitetsbibliotek mellan åren 1840 och 1870. Betraktandet av en bildsamling 
ur ett förvärvsperspektiv verkar det vara mindre skrivet om. 

I Art in a Medium Size University Library: Acquisition, Cataloging and  
Access Issues, Challenges and Opportunities finns en förvärvsaspekt med, men 
tyngdpunkten ligger på katalogiseringen och tillgängliggörandet. Artikeln  
undersöker konstsamlingen i universitetsbiblioteket William Madison Randall 
library utifrån förvärv, katalogisering och tillgängliggörande. Artikeln beskriver 
hur det inte var ovanligt att bibliotekssamlingars egentliga början skedde innan  
det fanns en officiell förvärvspolicy.7 Konstsamlingen på universitets bibliotek 
växte genom gåvor och köp. Målet med samlingen var att ha konst på biblioteket, 
men inte komma upp i en nivå liknande den vid ett separat universitet eller  
konstmuseum.8 Biblioteket inriktade sig på att samla, bevara och tillgängliggöra 
informationsresurser som hade anknytning till sydöstra North Carolina där 
biblioteket låg. Konstsamlingen hade därmed liknande inriktning och det mesta av 
gåvorna och köpen av konstverken sökte man bland regionala konstnärer.9 

Ulrika Kjellmans avhandling Från kungaporträtt till läsketikett: en  

7 Benedetti, Susannah, Wu, Annie, och Hayes, Sherman, 2004, “Art in a medium-sized university library: 
acquisition, cataloging, and access issues, challenges and opportunities”, s. 7
8 Benedetti, Wu, och Hayes, 2004, s. 8
9 Benedetti, Wu, och Hayes, 2004, s. 9
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domänanalytisk studie över Kungl. Bibliotekets bildsamling med särskild 
inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor är det arbete som ligger 
närmast min uppsats. Den behandlar också Kungliga bibliotekets bildsamling. Det 
finns avsnitt som till exempel en historik över Kungliga bibliotekets bildsamling 
och en översikt över materialet som överensstämmer mycket med min historiska 
översikt av Kungliga bibliotekets samlingar och dess material. Även resultat som 
inriktningen på samlingen, samlingsurvalet och regleringen av samlandet 
sammanfaller i mycket. Detta beror bland annat på att bildsamlingen i stort 
avspeglas i fotografisamlingen och att vi båda utgår från flera gemensamma 
källor, både textbaserade och informanter. Avhandlingen är dock som titeln 
antyder inriktad på katalogiserings- och indexeringsfrågor.10 Min uppsats har 
istället förvärvsfrågorna i fokus. Kjellman behandlar hela bildsamlingen medan 
jag har begränsat mig till att undersöka bara fotografiet. 

10Kjellman, Ulrika, 2006, Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl.  
bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor
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Teoretiska utgångspunkter

Jag har använt mig av två teorier i uppsatsen. Den ena handlar om att fotografier 
är en del av kulturarvet och att det ligger hos kulturarvsförvaltningar att välja ut 
och bevara det som ska bli till kulturarv. Den andra handlar om att hitta 
förklaringar till urvalet av förvärv och varför förvärvsarbetet ser ut som det gör. 
Detta genom att studera processer inom organisationen som beslutsfattning och 
målsättning, hur organisationen färgar och färgas av dem som arbetar inom den 
och hur förhållandet till andra organisationer ser ut.

Fotografi som en del av kulturarvet

Jag har utgått från Jonas Grundbergs diskussion om begreppen kulturarv och 
kulturarvsprocess som han tar upp i Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: 
en introduktion till kulturarvsförvaltningens teori och praktik.11 Grundberg 
diskuterar visserligen i första hand ur ett museiperspektiv, men hans resonemang 
om kulturarvsbegreppet är lika relevant för andra förvaltningar, som till exempel  
bibliotek som också tar hand om kulturarv. 

Grundberg utgår från att kulturarv skapas genom urval av element ur det 
kulturella fältet och som får representera det minne som man vill förmedla. Det  
utvalda elementet får därmed ett nytt liv som metafor för detta minne. Elementet  
tas ur sitt sammanhang för att ges en ny mening i en ny tidlös kontext. Syftet med 
denna handling, menar Grundberg, är att skapa något bestående över tid och rum. 
Kulturarv kan på så sätt antingen behålla, förlora eller få nytt innehåll. Grundberg  
tar här en vanlig ring som exempel på ett föremål som kan genom att ges till  
exempel vid en förlovning laddas med ett symbolvärde av ett löfte, men att ringen 
sedan kan tappa detta värde genom att förlovningen bryts. 12 Ett annat exempel 
skulle kunna vara en folkdräkt från Dalarna, som samlas in av ett museum i en tid 
då det moderna modet börjat avlösa dräktanvändandet. Folkdräkten får då kanske 
representera minnet av bruket av dräkter och den gamla allmogekulturen.13 Den 
har därmed blivit frånkopplad sin tidigare kontext och har inte längre samma 

11 Grundbe rg , Jonas , 2000 , Kulturarvsförvaltningens samhällsuppdrag: en introduktion till  
kulturarvsförvaltningens teori och praktik, s. 17
12 Grundberg, 2000, s. 18
13 Nordiska museets webbsida > Samlingarna > Föremålsinformation [2009-03-18]
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innebörd eller symbolvärde som den en gång hade för den som bar den.
Genom en kulturarvsförvaltning organiseras och uttrycks det kollektiva 

minnets kulturarvsprocesser på samhällsnivån. Staten avgör vad som skall vara 
samhällets kollektiva minne genom sina institutioner och kulturförvaltningen blir  
dess politiska uttryck. Genom urval, insamling, klassificering och utställning ger 
man de utvalda objekten ett nytt liv och en ny mening. Grundberg utgår från 
museet i sina resonemang och menar att som institutionaliserad verksamhet måste  
museerna göra materialet administrativt förvaltningsbart, det vill säga att 
samtidigt som museerna ansvarar för materialets bevarande har de också ansvar 
för att materialet görs tillgängligt och presenterbart. För att detta ska bli praktiskt 
genomförbart väljs materiella objekt och föremål ut till insamling för att bli 
kulturarv (snarare än immateriella ting som beteenden, tankar och värderingar, 
även om dessa dock kan komma till uttryck i fysiska objekt som till exempel 
böcker). På så sätt blir kulturarvet museiobjekt.14 Museernas insamlade material 
tillrättaläggs genom till exempel placering i glasmontrar. Beroende på vilket  
kulturbegrepp vi har får vi olika värdekriterier av vad som är eller blir kulturarv. 15 

I en kontinuerlig process försvinner, skapas och omvärderas de kulturella värdena.

Det som identifieras som kulturarvet blir en kategori utvalda yttringar som tillskrivs centrala  
symbolvärden. De skapas i en mycket mångtydig och komplex process som alltid är historiskt  
placerad i en viss situation. Denna produktion av det som skall bli en del av ett kulturarv är  
också alltid omstridd och politiskt laddad till sin karaktär […]. Vad skall väljas ut av vem?16

Från denna utgångspunkt får kulturarvsvärden innebörd och mening i en kontext 
som bestäms av en given tid och plats, den har inte ett inbyggt innehåll och en  
mening som i sig självt är konstant över tid och rum.17 

Kulturförvaltningens ideologiska uppdrag är att välja, värdera och 
standardisera den historia som för tillfället är den politiskt korrekta historien (den 
”rätta”) och vilka i samhället som den omfattar.18 Kulturarvsförvaltningen 
”definierar även villkoren för hur olika grupper av samhällsmedborgare kan och 
får vara delaktiga i dessa historie- och samhörighetsskapande processer”.19 

Grundberg beskriver hur den äldre kulturarvsförvaltningen förvaltade nationens 
kulturarv.20 På samma sätt anser David Lowenthal i boken The heritage crusade 
and the spoils of history att kulturarv mer och mer börjar beteckna vad vi har  
gemensamt med andra. Han menar att de senaste två århundradena har kulturarvet 
gått från att vara en personlig domän till en offentlig domän. De kollektiva 
kulturarvsområdena hade vidgats till exempelvis etniska grupper, nationalstater 

14 Grundberg, 2000, s. 22–24
15 Grundberg, 2000, s. 27
16 Grundberg, 2000, s. 28
17 Grundberg, 2000, s. 28
18 Grundberg, 2000, s. 92–93
19 Grundberg, 2000, s. 100
20 Grundberg, 2000, s. 93
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och så vidare.21 Den moderna kulturarvsförmedlingen kommer visserligen ur den 
äldre, menar Grundberg, men bygger på att urskilja och samla in det lagen menar 
med kulturarv. Det är viktigt att kulturarven är något som är gemensamt för alla. 
Urval och insamling av kulturarvet skall därför vara representativt sammansatt så 
att det ger uttryck för hela samhällets historia.22

Kulturarvsförvaltningen har ett institutionaliserat tolkningsföreträde till att uttrycka hur det 
officiella historieskapandet skall ske i samhället. Den har också makten och ansvaret att 
formulera och peka ut vilka nya kulturarv till minnet av oss själva i vår egen tid som ska  
testamenteras vidare till kommande generationer.23

Grundberg pekar ut två ansvarsuppdrag som kulturförvaltningen har. Det ena 
uppdraget är att se till det långsiktiga behov av förvaltning samhället har på det 
historiska området av kunskapsutveckling. Detta görs i samarbete med den 
akademiska grundforskningen. I uppdraget ingår också att bevara 
dokumentvärden och historiska källor för kommande generationer. Det andra 
ansvarsuppdraget är att kulturförvaltningen ideologiskt väljer ut och normerar 
vilka kulturarvsprocesser som i samhället är de ”rätta” och utröner villkoren för 
hur olika samhällsgrupper får möjlighet att vara delaktiga i skapandet och 
utformandet av det som sedan identifieras som kulturarv.24 Det som sparas och 
hyllas, menar Lowenthal, blir immunt mot genomtänkta bearbetningar. 25 

Karin Becker utgår i sin text ”Bilder av Sverige. Fotografins roll i museernas 
samtidsdokumentation” också från ett museiperspektiv i sina resonemang, men 
hon beskriver, enligt min mening, hur just fotografiet kan verka som kulturarv i en 
kulturarvsförvaltning. Hon tar upp tre användningsområden för fotografin. Det 
ena är fotografiet som en dokumentation av till exempel en miljö, en person, ett  
föremål eller en grupp av människor. Fotografiets funktion blir i den här 
kontexten som en sorts substitut eller motsvarighet ”till den värdefulla 
artefakten”.26 Det andra användningsområdet framkommer i beaktandet av själva 
fotografiet som kulturell artefakt, det vill säga att det bär på information om 
fotografens eller användarens kultur.27 Fotografier kan betraktas ”som en del av 
fotograferandet som kulturell föreställning”.28 I beskrivningen av det tredje 
användningsområdet tar hon avstamp i museernas dokumentationsmetoder.  
Fotografiet är här en sammansättning av de två föregående två 
användningsområden, ett dokument och en kulturell artefakt ”i en kritisk reflexiv 

21 Lowenthal, David, 1998, The heritage crusade and the spoils of history, s. 60
22 Grundberg, 2000, s. 94–95
23 Grundberg, 2000, s. 100
24 Grundberg, 2000, 100–101
25 Lowenthal, 1998, s. 146
26 Becker, Karin, 1999, ”Bilder av Sverige. Fotografins roll i museernas samtidsdokumentation, red. Eva 
Dahlman, Verklighetsbilder?: om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation, s. 14
27 Becker, 1999, s. 15 och Wikipedia, den engelska versionen, gå till: cultural artifact [2009-05-11]
28 Becker, 1999, s. 15
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undersökning av museets samlande och forskning”.29 Fotografiet kan användas till 
att besvara frågor som vad som ansågs viktigt att fotografera vid en bestämd plats 
och tid genom att fotograferandet setts som ett naturligt sätt att dokumentera. På 
samma sätt säger fotografiet vad som inte var viktigt, vad man har utelämnat ur 
museernas dokumentation.30 

Fotografier bär med sig en unik förmåga att visuellt representera de prioriteringar som leder  
fältarbete och de värderingar som ligger inbäddat i museets sätt att arkivera och ställa ut sina 
samlingar. Om de används med eftertanke, hjälper museets fotografier inte bara till med att 
identifiera specifika forskningsprioriteter och strategier, utan avslöjar också museets ideologi 
och de kulturella värderingar som prioriterats och bevarats av denna mäktiga sociala 
institution.31

På liknande vis hoppas jag genom att studera det fotografiska förvärvet i 
biblioteksmiljö kunna se vilka prioriteringar och strategier som gjorts. Genom att  
studera det fotografiska materialet hoppas jag kunna avtäcka bibliotekets ideologi 
och visa på varför en viss typ av fotografier har prioriterats och bevarats. 

Baserat på Grundberg har jag utgått från att kulturarv är något som skapas 
genom urval. Eftersom det inte går att spara och samla allt så måste urval göras.  
Kulturarvet står för de minnen som väljs ut att föras vidare till kommande 
generationer. Man väljer vad man vill minnas. Det handlar på så sätt om ”hur 
samhället vill bli ihågkommet i framtiden”.32 Det är kulturarvsförvaltningarna som 
konstruerar vårt kulturarv genom att välja ut, bevara och tillgängliggöra 
samhällets kollektiva minnen. Kulturarvsförvaltningar som till exempel museer 
och bibliotek är, skulle man kunna säga, samhällets minnesbanker. Kungliga 
biblioteket har som en sådan institution ansvar för vad som väljs ut till kulturarv 
för att bevaras för framtiden. 

Organisationsteori

En organisation innebär, enligt Paul Flaa och Sten Andersson i Introduktion till  
organisationsteori, ett samarbete mellan en grupp människor som är medvetet, 
målinriktat och stabilt. I begreppet ingår att det finns en relationsstruktur mellan 
människor, som till exempel arbetsfördelning eller fördelning av ansvar och makt. 
Denna struktur är samordnad på ett vanligtvis medvetet sätt för att organisationen 
ska klara av särskilda uppgifter och uppnå särskilda mål.33 Flaa och Andersson 
beskriver tre olika nivåer på vilka man kan studera olika organisationsfenomen. 
Dessa är individnivå, organisationsnivå och interorganisatorisk nivå. Flaa och 
Andersson poängterar att man ofta måste välja en analysnivå, men att flera 
29 Becker, 1999, s. 15
30 Becker, 1999, s. 15
31 Becker, 1999, s. 15–16
32 Grundberg, 2000, s.9
33 Flaa, Paul och Andersson, Sten, 1998, Introduktion till organisationsteori, s. 9
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organisationsföreteelser förklaras bäst genom att man söker orsaksfaktorer på flera 
analysnivåer. Det som händer i en organisation är vanligtvis ”ett resultat av drag 
hos både individerna, organisationen och omgivningen”.34 Även samspelet mellan 
dessa tre har inflytande på vad som sker inom organisationen.35

Individnivå
På individnivå är det intressant att studera hur olika sidor hos organisationen 
färgar de enskilda aktörernas beteenden och attityder. 36 Flaa och Andersson anser 
att organiserad samverkan inte går att förstå utan att det förklaras genom 
begreppet organisationskultur. Det de menar med organisationskultur är att det 
inte enbart är med rutiner som organisationen försöker påverka beteenden utan 
också genom att fastställa vilka grunduppfattningar som man vill att  
organisationsmedlemmarna ska utveckla. Beteenden påverkas också av mer 
grundläggande förhållanden som organisationsmedlemmarnas gemensamma 
verklighetsuppfattning. Beteenden är bland annat beroende av till exempel 
gemensam förståelse för hur organisationen, verkligheten och uppgifterna ser ut 
och vilka problem och möjligheter som existerar.37 Organisationskulturen utgörs 
av grundläggande informella uppfattningar, normer och värderingar som nästan  
alla delar och tar för givna, vilket Christensen och Ivarsson Westerberg även 
beskriver i Organisationsteori för offentlig sektor. Dessa normer och värderingar 
styr omedvetet beteendet.38 Kulturen har olika funktioner för organisationen. En av 
dess uppgifter är att avgöra i vilken utsträckning medlemmarna delar förståelse 
för organisationens vision eller huvuduppgift. En annan funktion är att den 
garanterar medlemmarnas gemensamma förståelse för verkningsmedlen. Den 
tredje är att den är avgörande för valet av bedömningskriterier för ett väl utfört 
arbete. Organisationskulturen förser medlemmarna med ett språk som är 
gemensamt. Den avgör också hur mellanmänskliga relationer utnyttjas inom en 
organisation. Den kanske viktigaste funktionen organisationskultur fyller, menar 
författarna till boken, är att den definierar vilka roller man har och vem som är  
vem. Organisationskulturen är dock i längden sin egen fiende genom att den kan 
vara ett hinder för förnyelse. De som varit längst i organisationen lärde sig  
användbara förhållningssätt när de kom in som nyanställda. Dessa 
förhållningsätten mår de sedan bra av att bevara för att behålla den egna  
självkänslan. På så sätt bevaras kulturen i organisationen.39 Christensen och 
Ivarsson Westerberg beskriver att det på vissa håll i facklitteraturen kring 
organisationskulturen finns ett centralt resonemang som går ut på att de kulturella  

34 Flaa och Andersson, 1998, s. 15
35 Flaa och Andersson, 1998, s. 15
36 Flaa och Andersson, 1998, s. 15
37 Flaa och Andersson, 1998, s. 69 och 71
38 Flaa och Andersson, 1998, s. 78 och Christensen, Tom och Ivarsson Westerberg, Anders, 2005, 
Organisationsteori för offentlig sektor, s. 52
39 Flaa och Andersson, 1998, s. 78–80 och 82
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värderingar och normer som färgar en organisation när den uppkommer och 
etableras, kommer att ha stor inverkan på vilka utvecklingslinjer den sedan följer.

En offentlig organisation etableras i en bestämd tidsperiod och får ”födelsemärken” som kan 
karaktäriseras av särskilda kulturella kontexter eller normer och värderingar, vilket starkt  
kommer att prägla den senare.[…] De mål som etableras från början i en offentlig  
organisations liv kan ha stor betydelse för utvecklingen senare och är inte lätta att förändra, 
även om omgivningarna och kontexten förändras.40

Fördelarna med det här är att det i en offentlig organisation ger ett djup och en 
stabilitet för de informella uppfattningarna och normerna. Detta underlättar 
förståelsen för vilka kulturella ramar medlemmarna ska ta ställning för att därmed 
kunna avgöra vad ett lämpligt beteende är. Nackdelen är att organisationen och 
dess medlemmar blir mindre flexibla. Särskilt problematiskt kan det vara om det  
sker en snabb förändring i omgivningen så att det blir en stor klyfta mellan yttre 
problem och den inre kulturen.41

Christensen och Ivarsson Westerberg tar upp institutionellt perspektiv som ett 
centralt förhållningssätt. Ett institutionellt perspektiv beskrivs som att en  
organisation har sina egna institutionella normer, regler och värderingar vilket ger 
organisationsmedlemmarna ett inflytande på beslutsförfarandet som är 
självständigt och inte oproblematiskt anpassar sig till de olika styrsignalerna som 
kommer från ledningen.42 Christensen och Ivarsson Westerberg förklarar 
skillnaden mellan institutioner och organisationer genom att använda 
organisationsforskarens Philip Selznicks beskrivning:

När en formell organisation utvecklar informella normer och värderingar, som komplement  
till de formella, säger man att den får institutionella drag eller man pratar om 
institutionaliserade organisationer. Detta gör en organisation mer komplex, mindre flexibel 
och anpassningsbar till nya krav, men ger den också nya och nödvändiga kvaliteter, vilket gör 
att den potentiellt både kan lösa uppgifter bättre och fungera bättre som en social 
gemenskap.43

I en offentlig organisation som är institutionaliserad finns det ett ömsesidigt 
förhållande mellan medlemmarna och dess organisationskultur. Från ena hållet 
kan individuella aktörer utöva inflytande på institutionella normer och värderingar 
genom att dela med sig av de informella normer och värderingar som de har ”med 
sig från sin sociala bakgrund”.44 De informella värderingarana kan också komma 
genom att individerna har särskilda uppgifter eller funktioner inom 
organisationen. Olika faktorer som medarbetarnas etniska bakgrund, kön, 
t j äns te t id , u tb i ldn ing , å lde r och y rkese r fa renhe t kan påverka  
organisationskulturen. Från motsatta håll utövar institutionen inflytande över 

40 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 63
41 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 63–64
42 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 12
43 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 52
44 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 66
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individuella identiteter genom socialisering till informella normer och värderingar 
som är gemensamma. Organisationsmedlemmarna lär sig ett sätt att förhålla sig  
där deras handling härrör från vad som anses vara lämpligt kulturellt.45

Christensen och Ivarsson Westerberg påpekar att de informella och kulturella  
reglerna gärna blickar tillbaka mer historiskt medan de formella reglerna (som tas  
upp under organisationsnivå) är mer inriktade på framtiden. Till exempel är det 
vanligt att offentligt anställda söker efter hur man tidigare själv har gjort praktiskt  
eller hur organisationens praktik har sett ut när det kommer nya frågor som skall 
behandlas, och det historiska får därmed förtur.46 

Organisationsnivå
Den andra nivån är organisationsnivån, där intresset ligger på organisationens 
uppbyggnad och processer som sker inom organisationen men också mellan 
organisationens enskilda delar. Här kan det vara intressant att studera till exempel 
arbetsfördelning och centralisering eller analysera innehåll och förlopp i centrala  
processer som till exempel beslutsfattande, kommunikation och fastställande av 
mål.47 Formell organisationsstruktur handlar om att fördelningen av 
arbetsuppgifter bestäms av de formella roller som medlemmarna har, de 
underenheter de tillhör och de större enheter som organisationen ingår i.48 

Organisationsstrukturen ger medlemmarna avgränsade mål som de ska arbeta efter 
och som dem filtrerar information genom om möjliga konsekvenser och alternativ 
som de för närvarande har eller skaffar sig.49 När inslagen av rutiner är starka vid 
genomförandet av uppgifterna kan det göra att det individuella beslutsbeteendet 
färgas lika mycket av förhållningssättet till regler som av aktiv problemlösning. 50 

De formella normerna finner man i anställningsinstruktioner, lagar, 
organisationsscheman och regler.51

Verksamhetsmålen är viktiga i studier av organisationer. I studier av begreppet 
mål gäller det att inte ta förekomsten av mål för given utan att inse att de hela 
tiden förändras och fyller olika syften inom organisationen.52 Boken belyser tre 
funktioner som en organisations målsättning har. Dess första funktion är att 
fungera som ett rättesnöre för arbetet inom organisationen. Den visar på de 
framtida tillstånd organisationen vill sträva efter att realisera. Den andra 
funktionen är att legitimera organisationens verksamhet. Genom att hänvisa till 
organisationens målsättning blir organisationens beteende begripliga och 
motiverade. Den tredje funktionen målsättningen har för en organisation är som 

45 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 66–67
46 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 56–57, citat på s. 57
47 Flaa och Andersson, 1998, s. 15
48 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 36
49 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 42
50 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 42
51 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 53
52 Flaa och Andersson, 1998, s. 85.
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hjälpmedel för att bedöma organisationens arbete, vilket innebär en jämförelse av  
de genomförda resultaten med de uppsatta målen.53 Målstyrning innebär att den 
överordnade instansen förmedlar vilka resultat man söker och fastställer ramar för 
resurserna. Den enhet som är underordnad har möjligheten att välja på vilka sätt 
man ska uppnå målen och vilka medel som ska användas för detta. Ett centralt led  
i målstyrningsprocessen är rapportering av resultat i jämförelse med de fastställda 
målen.54 ”Offentliga institutioner har ofta avgränsade konkreta uppgifter, samtidigt 
som de ska bidra till att förverkliga överordnade samhälleliga mål”. 55 

Christensen och Ivarsson Westerberg tar upp och förklarar begreppet 
begränsad målrationalitet som innebär att en organisations mål är instabila och 
oklara. Organisationens ledning har inte fullständig information om vilka 
alternativ som är möjliga och vad som blir konsekvenserna. De har endast 
kunskap om ett begränsat antal alternativ och de måste göra ett urval av 
information att använda som underlag för sina beslut. Deras kunskap om 
sambanden mellan mål och medel kan också vara osäker. För att förbättra sin 
kunskapsgrund behöver de också resurser och tid. Det går inte att ha fullständig 
insikt. Detta leder till att ledningen måste välja ut ett alternativ som ger  
tillfredsställande eller tillräcklig nivå av målförverkligande. 56 De har även flera 
andra funktioner att ta i beaktande som till exempel politisk styrning, kontroll,  
medbestämmande från anställda, lyhördhet inför användare och deltagande från 
berörda parter. Dessa olika hänsyn ska balanseras mot varandra så att alla blir 
nöjda. Detta ger samtidigt möjligheter för flexibilitet och inflytande för de som är  
anställda i organisationen.57 En utgångspunkt i Christensens och Ivarsson 
Westerbergs bok är att fokus ligger på hur organisationer praktiskt fungerar i 
samverkan med ”formella strukturella och legala band, omgivningsfaktorer, 
interna traditioner och kulturer och aktiv styrning från ledningens sida”. 58 I 
förhållande till de problem och uppgifter beslutsfattare har för handen är deras 
analysförmåga, tid och uppmärksamhet begränsad. Dessutom färgas deras 
handlingar av den organisationsstruktur de omges av och den externa 
handlingsmiljö som de är knutna till.59 Beslutsfattarna har därmed inte möjlighet 
eller förmåga att ha en övergripande insyn i alla mål, alternativ eller möjliga 
konsekvenser. Detta leder till att vissa aspekter blir uppmärksammade och anses 
vara betydelsefulla medan andra förbises eller blir ignorerade.60

53 Flaa och Andersson, 1998, s. 87
54 Flaa och Andersson, 1998, s. 102
55 Flaa och Andersson, 1998, s. 106
56 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 35.
57 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 17
58 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 20
59 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 22
60 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 22
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Interorganisatorisk nivå
På interorganisatorisk nivå fokuseras intresset på relationerna mellan  
organisationer. Det viktiga här är att uppmärksamma hur andra organisationer 
påverkar organisationsbeteenden och hur organisationen påverkar samhället. 
Christensen och Ivarsson Westerberg försöker ta fram vad som kännetecknar en 
offentlig verksamhet. De tar bland annat upp att något alla offentliga verksamheter 
har gemensamt ”är att de handlar på uppdrag av politiskt valda organ och styrs 
genom ett skriftligt lag- och regelverk”.61 Det är på samhällets uppdrag som 
offentliga organisationer ska genomföra sina uppgifter.  62

Användningen av teorin
Jag har velat använda mig av organisationsteori för att försöka hitta möjliga 
förklaringar till på vilket sätt Kungliga biblioteket samlat fotografier och vilka 
typer av fotografier det rört sig om. När jag studerat förvärvsarbetet på Kungliga 
biblioteket har jag försökt att till viss del utgå från de tre nivåer som beskrivs i 
Introduktion till organisationsteori; hur organisationen påverkar och påverkas av 
dess medlemmar, hur organisationen är uppbyggd (dess processer med mål och 
riktlinjer) och hur samspelet med andra organisationer fungerar. Jag kommer 
framförallt att hålla mig till individnivån och organisationsnivån, även om jag  
också till viss del kommer in på interorganisatorisk nivå. På individnivå är det  
intressant att studera hur organisationskulturen med de informella normerna och 
värderingarna påverkar beteenden vid förvärvsarbetet. Jag har även velat se om 
det finns spår kvar efter de kulturella normerna och värderingarna från Kungliga 
bibliotekets bildande och se hur enskilda individer kan påverka organisationen. På 
organisationsnivå fokuseras intresset på hur målen påverkar förvärvsarbetet och 
på vilket sätt förvärv av fotografier finns med i målsättning, beslutsprocesser,  
regler och lagar. Det kan även vara av intresse att se om det på interorganisatorisk 
nivå finns andra organisationer som påverkat Kungliga bibliotekets beteende som 
till exempel från regeringens sida eller från andra kulturarvsförvaltningar. 

61 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 17
62 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 32
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Metod

Här har jag tänkt redogöra mer generellt för den fallstudiemetod som jag har valt 
och sedan för hur jag har använt mig av denna metod i mitt arbete. Därefter går 
jag igenom det källmaterial jag har använt mig av och presenterar mina 
informanter, för att avslutningsvis diskutera  terminologi. 

Sharan B Merriam beskriver metoden med fallstudier som en plan för 
insamlande, organiserande och integrering av information som resulterar i en 
särskild slutprodukt.63 En fallstudie är en undersökning av en enda enhet eller en  
särskild företeelse. Fokus ligger på att göra en helhetsbeskrivning av enheten eller 
företeelsen.64 En företeelse kan till exempel vara en händelse, ett skeende, en 
person eller en institution. Hur problemet sedan ska angripas beror på vad det är 
för typ av problem det handlar om. Styrkan med fallstudiemetoden, anser  
Merriam, är att den hanterar många olika sorter av empiriskt material, som till  
exempel artefakter, intervjuer, dokument och observationer. 65 Fallstudie är bäst 
lämpad i situationer där variablerna inte går att skilja från den omgivande 
situationen eller kontexten. ”En fallstudie ska innefatta så många variabler som  
möjligt och ska beskriva samspelet mellan dem, ofta över en längre tidsperiod”.66 

Merriam är inriktad på kvalitativa fallstudier och menar att mycket av det som är 
kännetecknande för kvalitativ metod också är signifikant för fallstudier. 67 Hon 
beskriver hur forskare som är kvalitativt inriktade är intresserade av processen, 
innebörden och förståelsen av företeelsen.68 Processen kan innebära att man 
fokuserar på vad det är som sker, vad den bakomliggande historien för en 
företeelse eller en händelse är, hur tidens gång påverkar och så vidare. Intresset 
för innebörden kan till exempel innebära vad människor upplever och hur dessa 
upplevelser tolkas och hur deras sociala verklighet struktureras av dem. 

De flesta fallstudier som är tänkta att beskriva och tolka ett socialt skeende  
eller social enhet kräver att man bekantar sig med företeelsen som studeras. 
Fallstudier bör betraktas som historiska förklaringar i särskilda kontexter och 
situationer.69 Merriam beskriver tre olika slutprodukter på fallstudier, vilka är 

63 Merriam, Sharan B., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s. 21
64 Merriam, 1994, s. 24 och 29
65 Merriam, 1994, s. 21 och 23-24
66 Merriam, 1994, s. 25–26, citat från s. 26
67 Merriam, 1994, s. 31
68 Merriam, 1994, s. 33
69 Merriam, 1994, s. 32–34
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beskrivande, tolkande och värderande. De flesta innehåller dock en kombination 
av dessa. Den tolkande fallstudien innehåller visserligen beskrivningar, men de 
används för utveckling av begreppskategorier ”eller för att belysa, stödja eller 
ifrågasätta teoretiska förutsättningar man ansett vara riktiga före insamlingen av 
information”.70 Metoden har dock sina begränsningar. Fallstudier kan bli 
överdrivet förenklade eller vissa faktorer överdrivs i en situation som gör att 
läsaren drar fel slutsatser om hur det egentligen ligger till.71 Läsaren kan också bli 
vilseledd och tro att det är helheten av en företeelse som beskrivs när det i själva 
verket rör sig om en del eller aspekt av en större helhet. En annan begränsning är 
forskarens integritet och sensibilitet. Forskaren är själv det primära instrument för 
att samla in och analysera informationen.72 Samtidigt som det har sina fördelar är 
forskaren i slutändan ”utelämnad åt sin egen förmåga och fingertoppskänsla under 
större delen av forskningsarbetet”.73 

Arbetsmetod

Den företeelse jag har valt att studera är det förvärvsarbete av fotografier som 
görs på institutionen Kungliga biblioteket och genom fallmetoden försöker jag att  
skapa en helhetsbild av detta arbete. Förvärvsarbetet av fotografier är dock enbart 
en liten del av det förvärvsarbete som görs av dem som arbetar med 
bildsamlingarna och, det fotografiska förvärvet går egentligen inte att särskilja 
från det övriga. 

Jag började med att ta kontakt med Eva Dahlman som arbetar på avdelningen 
för samlingarna handskrifter, kartor och bilder och som är insatt i det fotografiska 
förvärvet. I samråd med handledaren kom vi fram till att jag skulle göra en två  
stegs-intervju med Eva Dahlman. Den första intervjun syftade delvis till att ta reda  
på vilken information och vilket material som kunde vara aktuell. En andra 
intervju var tänkt som en uppföljning som skulle genomföras först efter att jag 
gått igenom mycket av det skriftliga materialet; då skulle jag kunna få svar på 
frågor som uppkommit vid genomgång av de skriftliga källorna och även ha 
möjlighet att ställa andra mer fördjupande frågor. Vid den första intervjun kom det  
dock fram att för att verkligen kunna beskriva, tolka och förstå förvärvsprocessen 
under en 50-årsperiod skulle det inte vara tillräckligt med skriftliga källor och en  
uppföljande intervju. Därför valde jag att också göra intervjuer med dem som 
varit enhetschefer under 1958–2008 (bortsett från de fem första åren 1958–1963). 
Allt som allt handlade det om fem enhetschefer, varav en som på grund av sitt 
arbete inte hade tid för intervju, men som skriftligt genom e-postkorrespondens  

70 Merriam, 1994, s. 40-43, citat på s. 41
71 Merriam, 1994, s. 47
72 Merriam, 1994, s. 47 och 50
73 Merriam, 1994, s. 47
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gav en kortfattad version av sin upplevelse av det fotografiska förvärvsarbetet. Jag 
förberedde några generella frågor till dessa intervjuer, men lade samtidigt till  
några specifika frågor som var riktade till vardera av intervjupersonerna. Dessa 
specifika frågor baserades på det skriftliga materialet som jag valt att gå igenom 
parallellt med intervjuerna. Jag valde att intervjua personerna kronologiskt, det 
vill säga i den tidsordning som de varit chef, med den tidigaste chefen först. 
Under tiden försökte jag i möjligaste mån hålla jämna steg med textdokumenten 
och gå igenom de relevanta textdokumenten för respektive chefsperiod. Alla 
intervjuerna spelades in och transkriberades.

För att kunna förstå och få bättre helhetsbild av varför Kungliga biblioteket 
valt att samla fotografier och varför samlandet ser ut som det gör märkte jag att  
det blev nödvändigt att teckna en historisk bakgrund både av fotografiet och av 
bildsamlingen på Kungliga biblioteket. Därför har jag kompletterat 
undersökningen med ett sådant kapitel.

Material

Mitt källmaterial har bestått av både textmaterial och intervjuer. Genom att  
komplettera textmaterialet med intervjuer och e-postkorrespondens framträder en 
bredare bild av förvärvsarbetet. Textmaterialet har bestått av accessionsjournaler 
eller accessionskataloger, årsberättelser, årsredovisningar, brevkorrespondens, 
regleringsbrev och annat textmaterial som stenciler, förvärvsriktlinjer och 
underlag för årsredovisning. Det är på sin plats att beskriva vissa delar av 
textmaterialet redan här för att visa på problematiken med att dra slutsatser av 
innehållet i dessa dokument. 

Accessionsjournaler är de dokument där nyförvärv antecknas. Indelningen i  
accessionsjournalerna är baserad på innehåll snarare än materialform, vilket i stor 
utsträckning osynliggör fotografier.74 I början skrev man ut en accession genom att 
först nedteckna datum, vad som kommit in, i hur många exemplar, på vilket sätt  
och varifrån. Till exempel kan det stå att det den 9/5 inkommit 117 fotografier fr.  
Dag Hammarskjölds begravning som gåva från DN.75 1964 tillkom 
accessionsnummer. 1972 gjordes systemet om till att ställas upp i tabellform där 
man förde in vad som kommit in genom att skriva antal i någon av de följande 
kategorikolumnerna: Kartor in plano, Kartor volymer, Porträtt, Vykort, 
Topografiska planscher, Övriga planscher, Handteckningar, Exlibris, Album och 
Övrigt. 76 Till dessa kategorier tillkom kategorierna affisch och musiktryck 1995.77 

Av dessa kategorier är det troligt att fotografier hamnar under någon av 

74 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009
75 Accessions journal för Kart- och Planschavd. Kungl. Biblioteket 15/9 1959–1965 (Stockholm: Kungl. 
Biblioteket) År 1963, Datum 9/5
76 Accessionskatalog 1966–78 (Stockholm: Kungl. biblioteket)
77 Kart- och bildsamlingen accessioner 1995– (Stockholm: Kungl. biblioteket)
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kategorierna porträtt, album och övrigt. Ofta medföljer ingen förklaring utan det  
kan stå att det till exempel inkommit 16 porträtt och inget mer, vilket gör att det  
inte går att dra slutsatser om materialformen. 2004 slutade enheten för kartor,  
bilder och musiktryck att registrera leveranserna i accessionsjournalerna för att 
leveranserna tidigare hade blivit dubbelräknade. Leveranserna hade blivit räknade 
både på avdelningen för kartor och bilder, men också på en pliktleveransenhet 
som särskilt räknar alla pliktleveranser.78

Ämbetsberättelserna och årsredovisningarna följer i stort sett 
accessionsjournalernas och accessionskatalogernas indelning av kategorier i 
sammanställningen av årets accession. Ett undantag är att årsberättelserna mellan 
åren 1977–1983 även redovisar antalet inkomna glas- och filmnegativ i en egen 
kategori för att sedan inom parantes omnämna dessa i kategorin övrigt mellan 
1986–1987.79 Sedan kan det stå skrivet några rader om några specifika förvärv 
som man särskilt framhåller, till exempel:

Svenska konsulatet i New York har under året skänkt en samling på cirka 4 300 fotografier,  
vykort, tryckta bilder med mera. Genomgång och uppordning av gåvan har påbörjats under 
året. Förutom porträtt innehåller gåvan bilder på föremål, evenemang, företeelser, topografi  
etc., allt samlat för att ge en representativ bild av Sverige i utlandet. Bland fotograferna märks  
ett flertal välkända fotografer och ateljéer såsom Goodwin, Jaeger, Uggla, Hernried, KW  
Gullers och Lutfi Özkök.80

Mellan 1958–1977 gick årsredovisningarna under namnet Riksbibliotekariens  
ämbetsberättelse för att sedan byta namn 1978 till Kungl. bibliotekets 
årsberättelse.81 1998 gick man över till att skriva årsredovisningar. Från 1982 och 
fram till år 2000 redovisade man fyra olika sätt för materialinsamlande (leverans,  
gåvor, köp och byten) i årsberättelserna. Innan 1981 räknade man inte in byten, år 
2000 redovisades pliktleveransen för sig och inte som tidigare tillsammans med 
gåvor och köp.82

Årsberättelser och brevkorrespondensen är material från ämbetsarkivet.  
Brevkorrespondensen är brev till och från riksbibliotekarien, antingen från 
anställda inom Kungliga biblioteket eller från personer utanför institutioner. 

78 Kart- och bildsamlingen accessioner 1995– och Intervju med Torbjörn Altrén (Stockholm: Kungl. 
biblioteket, 19 mars 2009)
79 Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1977 (Stockholm 1978) s. 26–27, Kungl. bibliotekets årsberättelse 
1978 (Stockholm 1979) s. 20, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1979 (Stockholm 1980) s. 22, Kungl.  
bibliotekets årsberättelse 1980 (Stockholm 1981) s. 24, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1981 (Stockholm 
1982) s. 39, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1982 (Stockholm 1983) s. 29, Kungl. bibliotekets årsberättelse 
1983 (Stockholm 1984) s. 29, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1986 (Stockholm 1988) s. 38 och Kungl.  
bibliotekets årsberättelse 1987 (Stockholm 1988) s. 39
80 Årsredovisning 2002. Kungl. biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 2002) s. 17 
81 Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1957–1958 (Stockholm 1959), Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 
1977, Kungl. bibliotekets årsberättelse 1978 (Stockholm 1979) 
82 Kungl. bibliotekets årsberättelse 1981, s. 39 och Årsredovisning 2000. Kungl. biblioteket. Sveriges 
nationalbibliotek (Stockholm 2000) s. 21
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Urval av informanter

Jag har valt att intervjua de personer som har varit eller är enhetschefer för 
bildavdelningen. Detta för att de har haft det övergripande ansvaret för vad som  
förvärvas och för att jag upplever att de därigenom haft en större och övergripande 
helhetssyn på förvärvsarbetet. Mina informanter består framförallt av de som har 
varit eller är avdelningschefer för avdelningen och som har hand om 
bildmaterialet under perioden 1958–2008. Jag har intervjuat Ulla Ehrensvärd, 
bibliotekarie 1963–1971, förste bibliotekarie 1971–1981 och som var chef för 
Kart- och Planschavdelningen under hela perioden 1963–1982. Likaså har jag 
intervjuat förste bibliotekarie Göran Bäärnhielm som var chef för Kart- och 
bildsektionen från 1982 till 1997. E-postkorrespondens har jag haft med Göran  
Bäärnhielm, och förste bibliotekarie Magdalena Gram (som inte kunde ställa upp 
på intervju) som var chef för Kartor, bilder, musiktryck och affischer 1997–2002, 
men som nu är ställföreträdande riksbibliotekarie. Sedan har jag intervjuat och 
haft e-postkorrespondens med förste bibliotekarie Eva Dahlman som var chef för  
enheten för Kartor, bilder och musiktryck 2002–2007. Dahlman har jag även haft 
en ytterliggare intervju med i och med att hon har till uppgift att inventera  
Kungliga bibliotekets fotografisamling och därmed väl insatt i fotografisamlandet. 
Ingrid Svensson som nu är enhetschef för avdelningen för samlingarna 
handskrifter, kartor och bilder sedan 2007 har jag också intervjuat. Därutöver har 
jag även haft e-postkorrespondens med Camilla Stomberg som är chefsekreterare/
registrator och bibliotekarie Torbjörn Altrén, som jag även har talat med vid en av 
mina intervjuer med Eva Dahlman. Detta för att Stomberg har bistått mig med  
med material från ämbetsarkivet och gett svar på diverse frågor och Altrén har  
gett mig svar på frågor angående vissa specifika förvärv som omnämnts i 
accessionsjournalerna. Allt som allt uppgår mina informanter till sju stycken.

Vid intervjutillfällena har jag utgått från förberedda frågor som anpassades 
sedan efter respektive intervjusituation. En del frågor baserades på de förberedda 
frågorna medan andra uppstod vid intervjutillfällena. Intervjuerna spelades in och 
de relevanta delarna av intervjuerna transkriberades.

Terminologi

Namnet på den bildsamlande avdelningen har varierat över åren och jag har valt  
att antingen skriva ut hela det namn som användes för avdelningen under den 
tidsperiod som jag skriver om eller bara benämna den som ”avdelning”, ”enhet” 
eller ”verksamhet”. 

Fotografi är en komplicerad term som rymmer flera betydelser. När jag 
skriver om fotografi här har jag använt mig av två specifika innebörder. Den ena 
är fotografier som är utskrivna eller framkallade och kopierade på papper eller 

22



fotopapper, det man i dagligt tal menar med fotografier eller foton. Den andra är 
samlingsbegreppet fotografi som inkluderar alla fotografiska tekniker. Till 
fotografi räknar jag till exempel fotokopior, negativ, diapositiv, daguerreotyper,  
stereoskopbilder, fotografiplåtar, skioptikonbilder och fotostater med mera. 83 Jag 
har gjort åtskillnad på de fotografier som förekommer i tryckt form och de som 
kommer in till biblioteket genom pliktleveranser som till exempel vykort,  
affischer, illustrationer i böcker och posters. Dessa kommer jag inte att behandla 
utan jag koncentrerar mig på det material som hamnar utanför pliktleveranslagen.  
Gränsen är inte alltid klar, till exempel räknar jag med originalfotografier till  
vykort i mitt material, men inte vykorten. Jag har valt att undersöka material som 
inte innehåller text som till exempel affischer:

Affischen ska alltid innehålla text. Texten är den bärande informationen även om 
illustrationer finns. I de flesta fall handlar det om ett aktuellt budskap som presenteras på ett  
ensidigt dokument med tryck på bara den ena sidan. Storleken är från A4 och uppåt.  
Affischen ska häftas upp på en vägg eller liknande. I annat fall skulle det kunna röra sig om 
ett flygblad. En affisch som saknar text helt och hållet ska i stället ingå i bildsamlingen, enligt 
KB:s regler.84

Min definition av fotografi är en bild som tillkommit genom fotografiska tekniker 
och är i avsaknad av text. I följande kapitel fördjupar jag diskussionen kring 
fotografiet som fenomen.

83 Daguerreotyp, även dagerrotypi, är den äldsta fotograferingsmetod som efterlämnat ett bestående resultat. 
Varje daguerreotyp är unik och måste omfotograferas för att mångfaldigas. Nationalencyklopedin, 
webbversionen, sökord: dagerrotypi [2009-03-17], Stereoskopbilder är bildpar som kan användas för att ge 
tredimensionell effekt, men för att kunna uppleva den tredimensionella effekten behövs ett stereoskop som är 
en betraktningsapparat med en hållare för bildparet och två linser som förenar bilderna och skapar den 
tredimensionella effekten. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: stereoskop, stereofotografering 
[2009-03-17], skioptikonbilder, föregångare till diabilderna, var vanligt att de användes i undervisning. 
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: skioptikon [2009-03-17], Fotostat bygger på en negativ 
papperskopia som efter belysning och ett eller ett par framkallningsbad får fram ”en positiv kopia av 
förlagan”. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: fotostat [2009-03-17]
84 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Affischer [2009-01-05]
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Bakgrund

Fotografi

”Fotografi”, som kommer från grekiskan och är en sammanfogning av orden 
”ljus” och ”skrift”, beskrivs enligt Nationalencyklopedin som ”framställning av 
bilder på material som kemiskt eller fysikaliskt påverkas av ljuset”.85 En annan 
definition är Steve Edwards beskrivning i Fotografi – en introduktion, att 
fotografier ”uppstår när ljus som reflekteras från föremål orsakar kemiska 
förändringar i en film eller plåt”.86 Han tar upp två egenskaper som han menar 
utmärker fotografier. Den ena är att det är ett resultat av ljusspår eller en form av  
”målande med ljus”.87 Den andra egenskapen är att fotografier grundar sig på 
avtryck av en förfilmisk verklighet.88 Ljuset är en förutsättning för att det ska bli 
avtryck på filmen och plåten, samtidigt som det måste finnas något föremål, miljö 
eller något annat framför kameran som kan ge upphov till dessa avtryck. 

Allan Sekula ger ett förslag på vad fotografi är i sin text ”Om uppfinnandet av 
fotografiers innebörd”. Här för han fram en definition där ett fotografi är ett slags 
yttrande eller meddelande, som är beroende av en kontext som gör den läsbar.89 

”Fotografisk ’läskunnighet’ är inlärd”.90 Fotografiers innebörder bestäms av 
kulturella definitioner.91 Victor Burgin framhåller att fotografins språk är beroende 
av det verbala språket. Ofta följer titel eller bildtext med fotografiet.  92 I boken 
Möten med bilder framförs också åsikten att visuella uttryck bär på kulturella, 
politiska och sociala innebörder. Författarna Yvonne Eriksson och Anette 
Göthlund menar även att all kommunikation, oavsett om det rör sig om bild eller  
text, bygger på gemensamma koder och ett gemensamt teckensystem. Enligt 
Eriksson och Göthlund har en lång tradition gjort att det skrivna teckensystemet 
har fått större betydelse inom de områden som ses som de viktigaste i samhället,  

85 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: fotografi [2009-01-02]
86 Edwards, Steve, 2007, Fotografi: en introduktion, s. 118
87 Edwards, 2007, s. 188
88 Edwards, 2007, s. 188
89 Sekula, Allan, 1993, ”Om uppfinnandet av fotografiers innebörd”, red. Jan-Erik Lundström, Tankar om 
fotografi s. 108
90 Sekula, 1993, s. 109
91 Sekula, 1993, s. 107
92 Burgin,Victor, 1993, ”Att titta på fotografier”, red. Jan-Erik Lundström, Tankar om fotografi, s. 44
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till exempel information, teknik och vetenskap. Man har ofta valt att lägga 
tonvikten på känslomässiga och subjektiva aspekter när det gäller bilders funktion 
och inte på hur de ”fungerar som bärare av information och kunskap”.93 

Fotografins uppkomst och användningsområden
1839 var året för fotografins första offentliga framträdande.94 Fotografin uppkom, 
enligt Edwards, bland annat i sökandet efter mekaniska redskap som var billiga 
och som kunde användas för att framställa porträttbilder av den nya medelklassen 
under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal.95 Vid den här tiden fanns ett intresse för 
återgivningsteknik och det tillverkades en rad olika uppfinningar av mekanisk 
målning och teckningsmaskiner.96 Gisèle Freund beskriver i Fotografi och 
samhälle sambandet mellan det fotografiska porträttets uppkomst och ett bredare 
samhällsskikts större sociala och politiska inflytande. Detta skapade ett behov av  
massproduktion, där porträttet också ingick. Att låta göra sitt porträtt var för 
personer i ”den uppåtstigande” samhällsklassen en symbolhandling i syfte att 
synliggöra sin stigande rang både för andra och inför sig själva.97 Genom porträttet 
hamnade de själva bland den grupp människor som innehade socialt anseende.98 

Fotografins uppkomst ledde till en utveckling där porträtt i andra former som 
miniatyrer, gravyrer och oljemålning kom att avta.99 

Naomi Rosenblum beskriver i A world history of photography hur arkitektur, 
landskap och natur passade bra som motiv för de första fotograferna, i och med att  
de är lättillgängliga och statiska. Vidare menar hon att viljan att kunna grafiskt  
överföra alla sorters scenarier och landskap ledde fram till fulländningen av 
camera obscura, som var en föregångare till kameran.100 Camera obscura var en 
avbildningsteknik som bestod av en låda eller ett mörkt rum där man projicerade 
”en synlig bild av” ett yttre föremål.101 1800-talets utsiktsbilder utvecklades 
tillsammans med olika användningsområden. Fotografier av naturliga fenomen 
gav till exempel botanister, upptäckare och geologer möjligheten att studera arter  
och områden som inte tidigare hade dokumenterats. De fungerade även som 
souvenirer för den nya medelklassens resenärer, som kom hem med fotografier av 
världen som visades för dem som inte hade möjligheterna att resa. 102 

Freund nämner hur man från fotografins början försökt fotografera händelser 
som var av intresse för allmänheten, men hur tekniken inte tillåtit det, då man bara 

93 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette, 2004, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, s. 
20
94 Edwards, 2007, s. 106
95 Edwards, 2007, s. 105
96 Edwards, 2007, s. 106
97 Freund, Gisèle, 1977, Fotografi och samhälle, s. 23
98 Freund, 1977, s. 23
99 Freund, 1977, s. 47
100 Rosenblum, Naomi, 1989, A world history of photography, s. 95
101 Edwards, 2007, s. 106
102 Rosenblum, 1989, s. 95
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kunnat ta enstaka bilder vid god belysning.103 Ulrika Kjellman skriver i ”Från 
hövding till landsfader – bilden av arbetarrörelsens ledare i svensk veckopress 
1910-1946” att det inte var först runt senare delen av 1920-tal som de tekniska 
förutsättningarna fanns tillgängliga för att ta spontana och oarrangerade bilder. 104 

Det var då man lyckades utveckla kameran Ermanox, som utan blixt kunde ta  
fotografier inomhus.105 Genom Ermanox kunde man med ett bra resultat 
avporträttera personer som inte var medvetna om att de blev fotograferade.  
Snapshoten var nu en möjlighet.106 

I snapshots greps ögonblicket och personerna mitt i en rörelse, en fras eller en känsla. Nu  
kunde man fånga individen mer spontant i sin miljö och få bilderna att vittna om aktivitet och 
händelser i nuet.107

Freund diskuterar även andra användningsområden där fotografin kom att spela en 
stor roll. Ett användningsområde var som medel för reproduktion av konstverk. 
Reproduktionen kom att få stor spridning och gjorde också att konstbilden 
förlorade ”sin aura av unik skapelse”.108 Konstverken hade tidigare varit 
tillgängliga för en mindre publik, men nådde nu ut till massorna genom att de 
reproducerades i flera miljoner exemplar.109 

Dokumentärfotografi och konstfotografi
Det finns inom fotografin en central uppdelning i dokumentärfotografi och 
konstfotografi som är värd att belysa redan här. Dokumentärfotografi betraktas 
ofta som neutral, objektiv, stillös och i avsaknad av subjektiva intentioner, medan 
konstfotografi gör anspråk på estetisk effekt, intention och subjektivt uttryck.110 

Edwars menar att dokumentärfotografi och konstfotografi är ömsesidigt beroende 
av varandra och lånar många komponenter av sina innebörder från sin  
motsatsrelation.111 

Ett sätt att föreställa sig skillnaden mellan »fotografisk konst« och »dokumentärt fotografi« 
utgår från förhållandet till språk och berättande. Det dokumentära fotografiet har oftast en fast  
form, avsedd att åstadkomma önskade tolkningar. Av den anledningen kombineras bilder 
oftast med någon form av förankrande text som styr betraktaren/läsaren i en särskild riktning.  
Fotografisk konst däremot förkastar vanligtvis ord, eller använder ofullständig text för att  
lämna bilden öppen för associationer och tolkningar. För konst är vaghet och mångtydighet 
ofta det som föredras.112

103 Freund, 1977, s. 116.
104 Kjellman, 2007, ”Från hövding till landsfader – bilden av arbetarrörelsens ledare i svensk veckopress 
1910-1946”, Johannesson, Lena, Kjellman, Ulrika och Skarin Frykman, Birgitta, Arbetarrörelse och 
arbetarkultur : bild och självbild, s. 204-205, citat på s. 204
105 Kjellman, 2007, s. 205
106 Kjellman, 2007, s. 205
107 Kjellman, 2007, s. 205
108 Freund, 1977, s.105
109 Freund, 1977, s.105
110 Edwards, 2007, s. 29
111 Edwards, 2007, s. 31
112 Edwards, 2007, s. 155
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Bakgrunden till de flesta av dessa motsättningar kan spåras tillbaka till 1400-talets 
renässans där en distinktion mellan de ”mekaniska” och de ”fria” konsterna 
grundlades.113 Renässanskonstnärerna försökte ”höja statusen på sina verk” genom 
att försöka skilja sig från andra hantverkare som de jämfördes med.114 De framhöll 
att deras arbete inte var ett mekaniskt yrke eller simpelt hantverk, utan en fri  
konst. För att understryka att det var en fri konst åberopade man klassisk bildning 
och skapade idealiserade figurer. 1648 grundades Académie Royale de Peinture et 
de Sculpture i Paris och 1768 The Royal Academy i London. 
Akademimedlemmarna ansåg att utövningen av all sorts konst som var baserad på 
kopiering äventyrades genom sin närhet till de karaktäristika som 
sammankopplades med hantverkaren. Enligt denna akademitradition skulle man 
undvika detaljer för att det antydde kopiering. Akademitraditionen ombildades 
under 1800-talet och övergick mer i naturalism och realism. Trots detta återstod 
många av de motsättningar som akademitraditionen vilade på. Imitation och 
kopiering förblev mekaniskt och själlöst. Det var inom dessa redan etablerade 
motsättningar som fotografiet fick hitta sin plats. Samma uppdelning som hade  
funnits i akademins tradition upprepades inom fotografiet.115 Föreställningen om 
hur fotografer direkt återger verkligheten och automatiskt dokumenterar den har 
följt mediet länge. Genom att kameran ansågs kräva mycket lite av mänsklig 
inblandning för att få fram bilder, uppfattades bilderna som opartiska och i 
avsaknad av subjektiva avsikter. Konstfotograferna arbetade mycket med att 
komma bort från uppfattningen av fotografier som exakta kopior av 
verkligheten.116 De betonade intellektuella kännetecken och förkastade detaljer för 
att komma bort från fotografiets automatiska prägel.117 

Fotografi i bibliotekskontext
Rosenblum skriver att i stort sett alla fotografier som har att göra med 
verkligheten skulle kunna betraktas som dokument. Problemet är att begreppet 
dokumentation har kommit att hänvisa till bilder som är fotograferade i avsikt att 
informera snarare än att uttrycka personliga känslor eller inspirera.118 Att 
dokumentärfotografier är tagna för att informera och bär på information är en 
viktig utgångspunkt i betraktande av bibliotekens insamling av detta material. Den  
mer tekniska definitionen av fotografi, det vill säga att ljuset finns med som en 
förutsättning och att det utgår från någon form av förfilmisk verklighet, är 
grundläggande för att samla fotografiets olika materialutformningar under ett och 
samma begrepp. Det kan dock vara mer användbart att se ett fotografi, i enlighet 
med Sekula, som ett meddelande som är läsbart genom ett sammanhang. 

113 Edwards, 2007, s. 31
114 Edwards, 2007, s. 31–32, citat från s. 31
115 Edwards, 2007, s. 32–34
116 Edwards, 2007, s. 103-104
117 Edwards, 2007, s. 33–34
118 Rosenblum, 1989, s. 155.
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Fotografier har olika funktioner och betydelser i olika miljöer. I biblioteken läggs 
det mer vikt vid en bilds innehåll eller innebörd, där det gärna får medfölja en text 
som ger bilden en kontext. Vid kommande betraktelse av Kungliga bibliotekets 
bildsamling blir det givande att se samlingen i belysningen av en fotografisk 
historisk kontext. Till exempel är indelningen i dokumentärt bildmaterial och 
konstnärligt bildmaterial inte enbart ett fenomen som påverkat fotografer och 
konstnärer utan som också har konsekvenser för de institutioner som tagit sig an 
det. Det dokumentära materialet har fallit på bibliotekens lott. Det blir därför  
relevant att se bilderna ur en innehållsmässig aspekt, att de bär på information.

Insamling av fotografier ingår knappast i KB:s uppdrag eftersom det inte rör sig om tryckta 
bilder. Att fotografier faktiskt ändå finns där beror på flera omständigheter. Det fotografiska 
bildmediet har alltsedan 1800-talets mitt dominerat och för att kunna fortsätta insamlingen av 
dokumentära bilder som porträtt, topografiska utsikter och historiska bilder, har KB tagit 
emot fotografier som gåvor. På senare tid har de också förvärvats genom köp.119

Här blir sambandet tydligt mellan det fotografiska bildmaterialet som hamnat på 
Kungliga biblioteket och fotografins uppkomst i bland annat jakten på 
avbildningstekniker. För Kungliga biblioteket blev det mer som en naturlig 
fortsättning på tidigare samlingar som till exempel porträtt, som är och har varit 
ett stort samlingsområde på biblioteket med en lång historisk tradition bakom sig. 
Även de andra fotografiska användningsområdena som jag tagit upp här 
återspeglas i bildavdelningens samlingar.

Samling av fotografier på Kungliga biblioteket

Det är svårt att studera den fotografiska samlingen utan att också gå in på andra 
samlingar. Till exempel i presentationen av samlingarna på Kungliga bibliotekets  
webbsida har fotografierna en egen rubrik, samtidigt som fotografier även står 
omnämnda under rubrikerna ”porträtt” och ”topografiska bilder”, rubriker som 
innefattar även annat material såsom målningar, planscher och vykort. Jag 
kommer därför att gå in på hela bildsamlingen när jag försöker ge en historisk 
kontext till insamlandet av bilder, och däribland fotografier.

Kungliga bibliotekets bildsamling
Kungliga biblioteket har en samling som består av runt 15 miljoner objekt. 
Samlingen omfattar bland annat affischer, bilder, böcker, handskrifter, kartor, 
tidningar, tidskrifter och vardagstryck.120  Från 1661 har biblioteket tagit emot ett 
exemplar av allt tryckt material från tryckerierna, med stöd av leveransplikten. 
För att dokument ska omfattas av lagen ska dokumentet ”vara mångfaldigat för 

119 Gram, Magdalena, 5 okt 2007, ”Bilder på bibliotek – Textens primat och bildens intrång”, Seminarium 
Bild i bok – konsten att återfinna en illustration, s. 4
120 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna [2009-01-05]
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allmän spridning”.121 Kungliga bibliotekets bildsamling består av mer än 1,5 
miljoner bilder som sträcker sig från slutet av 1400-talet till idag. Bilderna har 
kommit in genom gåvor, inköp och pliktleveranser. Samlingen omfattar  
arkitekturritningar, exlibris, fotografier, gravyrer, kistebrev, silhuetter, tryckta 
bonader och vykort.122

Bilder på Kungliga biblioteket – historik
Carl Björkbom beskriver hur äldre tiders bibliotek, som till exempel på 1600-talet, 
ofta även innefattade samlingar av föremål som konstföremål, astronomiska 
instrument, och olika kuriositeter och så vidare. Biblioteken, menar han, var då till 
för att ägaren skulle ha intressanta saker att visa upp för besökande främlingar. 
Bibliotekets representation var av stor vikt. Så småningom växte sig tanken att 
biblioteken framförallt skulle bistå vetenskaplig forskning, vilket gjorde att  
föremålen försvann från biblioteken och kvar blev böckerna. Grafiska blad kom 
dock även i fortsättningen att finnas på biblioteken. Detta berodde på att de hade 
ett innehållsmässigt värde, men också på att de redan satt inklistrade i böcker och 
på så vis blev en del av samlingen.123 Grafiksamlingar blev så småningom till 
bildsamlingar och med kulturhistoriska bilder, porträtt och utsikter med mera.  
kom dessa att ”bilda ett naturligt och värdefullt komplement till böckerna”. 124 I sin 
text ”Rum för kartor och bilder på Kungl. Biblioteket” nämner Magdalena Gram, 
liksom Björkbom, en förteckning från 1695 som tar upp de konstföremål som 
fanns på biblioteket på slottet Tre kronor. Förteckningen tar bland annat. upp 
byster, glober, kartor, målningar och statyer.125 Björkbom beskriver att det i 
biblioteket till exempel fanns ”76 porträtt av fredsunderhandlarna vid Westfaliska 
freden”, ”49 »schillerier« föreställande lärda män” och ”en målning föreställande 
Salomos dom”.126 När Tre Kronor brann ned 1697 förstördes mycket av 
bibliotekets samlingar.127 1798 när biblioteket flyttade till nya lokaler på slottet  
kom inga konstföremål som klarat branden med. En förteckning från 1722  
beskrivs ta upp samlingen av historiska planscher och stadsvyer som befann sig i 
Kungliga biblioteket.128 Björkbom skriver att det fanns en katalog för 
boksamlingen där det även medföljde fyra listor för gravyrerna. ”Den tredje listan 
innehåller utom konstnärliga gravyrer även porträtt, utsikter och historiska 
planscher. Även i huvudkatalogen finnas uppförda en del samlingsband med 
porträtt och utsikter”.129 Gram skriver om vad Kungliga biblioteket hade för 

121 Kungl. bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Vad ska skickas in> Tryck [2009-01-05]
122 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder [2009-01-05]
123 Björkbom, Carl Algot Peter, 1933, Kungliga bibliotekets planschsamling, s. 3–4
124 Björkbom, 1933, s. 4
125 Gram, Magdalena, 2002, "Rum för kartor och bilder på Kungl. biblioteket", red. Magdalena Gram, 
Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar, s. 105–106
126 Björkbom, 1933, s. 4
127 Gram, 2002, s. 106
128 Björkbom, 1933, s. 5 och 7–8
129 Björkbom, 1933, s. 9
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uppgift enligt dess reglemente från 1863, nämligen ”att så fullständigt som möjligt  
samla och tillhandahålla hela den svenska och den Sverige rörande litteraturen 
jämte svenska handskrifter och brevväxlingar av lärda män, svenska kartor, vyer, 
porträtt, gravyrer och andra planscher”.130 Björkbom beskriver samlingarna:

Övergå vi nu till de planscher, vilka samlas på grund av sitt innehåll, finna vi en mängd olika 
avdelningar, av vilka de största och viktigaste äro samlingarna av porträtt, utsikter och  
historiska planscher.131 

Björkbom menar att grunden till den svenska porträttsamlingen är Carl Reinhold  
Berchs svenska porträttsamling som köptes in 1778 av Gustav III och som 
införlivandes i Kungliga bibliotekets samlingar 1788. Dåvarande bibliotekarien 
Adlerbeth ansåg att samlingen skulle mista sitt värde om den inte blev fullständig. 
Han föreslog det för Kungl. Maj:t som utfärdade en bestämmelse om att 
gravyrporträttsamlingen skulle kompletteras, genom att att varje gång ett svenskt 
porträtt i gravyr gjordes skulle ett tillräckligt bra avtryck av gravyren lämnas till  
biblioteket som gåva. Denna bestämmelse hade dock inte någon verkan.132 

Björkbom beskriver att det i biblioteket även fanns en särskild samling av svenska 
fotografiporträtt och en utländsk fotografiporträttsamling. 133 Kungl. Museum 
grundades 1794 och hade till syfte att samla alla kungliga konstskatter på en och 
samma plats. Kungen bestämde att Kungliga biblioteket skulle överlämna bland 
annat alla handteckningar och kopparstycken till museet. 134 I beslutet framgick det 
dock inte tydligt om det var en engångsåtgärd eller om biblioteket även i  
framtiden skulle överlämna sina gravyrer till museet, vilket ledde till 
meningsskiljaktigheter mellan institutionerna.135 Konflikterna fortgick ända fram 
till 1866 då ett kungligt brev utfärdades om fördelningen av handteckningar och 
gravyrer mellan biblioteket och Nationalmuseet (som det kommit att heta). 
Beslutets grundtanke kom att ha en djupgående påverkan på utvecklingen av 
Kungliga bibliotekets planschsamling. Tanken var att Nationalmuseet skulle samla 
gravyrer ur konstnärlig synpunkt och Kungliga biblioteket ur innehållsmässig 
synpunkt, med undantag för svenska gravyrer som biblioteket fick behålla.136 

Porträtt och utsikter stannade kvar på Kungliga biblioteket. 137 De tre 
huvudkategorierna i bildsamlingen kom på så vis att utgöras av porträtt,  
topografiska utsikter och historiska planscher.138 År 1877 blev Kungliga biblioteket 
ett nationalbibliotek och flyttade in i det nya bibliotekshuset som stod färdigt i  

130 Gram, 2002, s. 106
131 Björkbom, 1933, s. 20
132 Björkbom, 1933, s. 20
133 Björkbom, 1933, s. 21 och 29
134 Björkbom, 1933, s. 9
135 Björkbom, 1933, s. 12
136 Björkbom, 1933, s. 14
137 Björkbom, 1933, s. 15
138 Kjellman, 2006, s. 147
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Humlegården.139 I svensk författningssamling från 1877 står det: 

Största möjliga fullständighet i samlingen af den svenska och Sverige rörande litteraturen 
jemte svenska kartor, vyer, porträtter, gravyrer och andra planscher bör öfverbibliotekarien  
låta sig i synnerhet angelägen vara.140  

Kungliga bibliotekets avdelning för bilder
1916 inrättades en särskild avdelning för kartor och planscher under namnet  
Porträtt- och Kartavdelningen, men den bytte snart namn till Kart- och  
Planschavdelningen.141 Före 1916 hade samlingen behandlats som en del av 
handskriftsavdelningen.142 För första gången 1921 leddes arbetet med kartor och 
bilder ”av en ordinarie tjänsteman”.143 Den självständiga verksamheten som Kart- 
och Planschavdelningen hade haft minskade 1940 då dess administration hamnade 
under handskriftsavdelningen. Ett förhållande som kvarstod fram till 1952. 144 

Samma år tillträdde Uno Willers som riksbibliotekarie och en stor utvidgning av 
Kungliga bibliotekets samlingar gjordes.145 Gram beskriver hur den lugna 
verksamheten på Kart- och Planschavdelningen på 1950-talet följdes av en 
expansiv period.146 1958 var Josef Martin Haglund avdelningschef, men han blev 
avbytt av Johan Anders Hedvall året därpå.147 Med Ulla Ehrensvärds tillträde som 
avdelningschef 1963 ökade både besök och förvärv ordentligt, enligt Gram. 
Avdelningen bytte namn igen 1981 till Kart- och bildsektionen och 1982 tog 
Göran Bäärnhielm över som chef efter Ehrensvärd. Allteftersom utökades 
bemanningen på avdelningen för att 1989 ha nio anställda, därav fyra 
bibliotekarier.148 Verksamheten fick namnet Enheten för kartor, bilder och 
musiktryck år 1998. Magdalena Gram blev verksamhetsansvarig 1997 och 
efterträddes 2002 av Eva Dahlman som var enhetschef fram till 2007 för Enheten 
för kartor, bilder, musiktryck och affischer.149 2007 slogs enheten för kartor och 
bilder ihop med enheten för handskrifter och fick benämningen Enheten för  
handskrifter, kartor och bilder där Ingrid Svensson blev avdelningschef.150

139 Willers, Uno, 1877, Hundra år i Humlegården, s. 1
140 Willers, 1877, s. 9
141 Björkbom, 1933, s. 17
142 Ehrensvärd, Ulla, 1977, Hundra år i Humlegården: utställning november 1977 med anledning av Kungl.  
bibliotekets reglemente och nybyggnad av 1877, s. 15
143 Gram, 2002, s. 110
144 Ehrensvärd, 1977, s. 25
145 Gram, 2002, s. 115 och Kungl. bibliotekets webbsida > Om oss > Verksamhet > Historik > Willers – en tid 
av stark utveckling [2009-02-25]
146 Gram, 2002, s. 115–116
147 Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1957–1958, s. 29 och 90, Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1959, 
(Stockholm 1961) s. s. 29, Riksbibliotekariens ämbetsberättelser 1960–1962, (Stockholm 1964) s. 24, 80 och 
138
148 Gram, 2002, s. 116
149 Årsredovisning 1998. Kungl. biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 1998) s. 19, E-
postkorrespondens med Camilla Stomberg, 10 mars 2009 och Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
150 E-postkorrespondens med Camilla Stomberg, 10 mars 2009
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Undersökning

Fotografisk teknik

Det är relevant att både se till vad Kungliga biblioteket har samlat motivmässigt 
och materialmässigt. Finns det ett urval eller en indelning baserad på vad bilderna 
föreställer och/eller vilken typ av teknik som använts (om det till exempel är  
papperskopior eller negativ det rört sig om)?

På Kungliga bibliotekets webbsida tas fotografiska tekniker som till exempel 
ambrotypi, daguerrotypi, panotypi, ferrotypi, fotogravyrer och gummitryck upp 
som några tekniker som återfinns i samlingen. 151 I accessionsjournalerna återfinns 
negativ, glasplåtar, fotografier, fotostatkopior, skioptikonbilder, diapositiv, digitala 
bilder och stereoskopbilder.152 Det verkar som att de flesta olika fotografiska 
teknikerna har förekommit som förvärv i olika hög grad. Den vanligaste 
förvärvade fotografiska tekniken har varit fotografier i benämningen fotokopior  
på papper av olika slag och det är den form som är mest frekvent i 
accessionsjournalerna.153 Vilken teknik ett fotografi har framställts med verkar ha 
haft mindre betydelse för indelningen av kategorier och insamlingen till en  
kategori som till exempel porträtt.154 Där den fotografiska tekniken har haft 
betydelse är i Kungliga bibliotekets samling av äldre fotografiska tekniker. På 
hemsidan och i accessionsjournalerna är dock denna samling inte fullt lika  

151 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Bilder > Fotografier [2009-02-26], ambrotypi är en 
fotografisk metod som användes på 1850-talet och som innebar att man svartlackerade ett glasnegativs 
baksida för att få den negativa sidan att uppfattas som positiv. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: 
ambrotyp [2009-03-17], panotypi är en metod som var vanlig under 1860-1870-talen, där man drog över 
ljuskänsliggjort kollodium på svart vaxduk. Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: panotyp [2009-
03-17], ferrotypi ger en direktpositiv bild och var populär som visitkort under 1890-1920-tal. 
Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: ferrotyp [2009-03-17]
152 Accessions journal för Kart- och Planschavd. Kungl. Biblioteket 15/9 1959–1965, Accessionskatalog 
1966–78, Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985 (Stockholm: Kungl. biblioteket), Kungliga 
bibliotekets Kart- och bildsektion Accessionsjournal 1986–1990 (Stockholm: Kungl. biblioteket), 
Accessionsjournal koncept 1986-2008 och Kart- och bildsamlingen accessioner 1995- 
153 Accessions journal för Kart- och Planschavd. Kungl. Biblioteket 15/9 1959–1965, Accessionskatalog 
1966–78, Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, Kungliga bibliotekets Kart- och bildsektion 
Accessionsjournal 1986-1990, Accessionsjournal koncept 1986–2008  o c h Kart- och bildsamlingen  
accessioner 1995–
154 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009 och Intervju med Eva Dahlman (Stockholm: Kungl. biblioteket, 
19 mars 2009)
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framträdande som till exempel porträtt och topografiska bilder. Samlingen  
innehåller ett hundratal fotografier i tekniker som ambrotypi, daguerrotypi och 
ferrotypi.155 I Kungliga bibliotekets årsredovisning från 2004 beskrivs samlingen 
som en av de största samlingarna av äldre fotografiska tekniker i Sverige.156 

Fotografiska motiv

Vilka sorts fotografier som har valts ut till att bli en del av kulturarvet grundar sig 
på det bildmaterial som Kungliga biblioteket samlat på redan i ett tidigt skede i  
bibliotekets etablering. Dahlman beskriver hur hon upplever att uppdelningen 
mellan Nationalmuseet och Kungliga biblioteket från 1866, där Nationalmuseet 
skulle ta det mer estetiska materialet och Kungliga biblioteket det dokumentära,  
ligger kvar som en underton även idag.157 Gram påpekar att ”KB:s bildsamlingar 
har av tradition en dokumenterande karaktär, de föreställer t.ex. en viss, bestämd 
person eller en viss plats”.158 Innehållet var det som styrde indelningen, menar 
Bäärnhielm.159 I sin avhandling diskuterar Kjellman bildavdelningens betoning på 
innehållslig kategorisering och inte estetisk. Enligt Kjellman är detta något som 
följer en traditionell biblioteksinstitutionell praktik där det är innehållet i ett  
dokument som utgör utgångspunkt för organiserandet av det, inte materialets 
form.160 Fotografiers motiv får därför betydelse vid urvalet.

Enligt Kungliga bibliotekets webbsida består fotografisamlingen av bland 
annat 1000 album och 100 000 porträtt. Samlingen innehåller även många 
fotografier från tidig svensk fotografihistoria (1860–70-talen). 161 Fotografierna är 
indelade främst i två stora motivkategorier: porträtt och utsikter eller topografier. 162 

Denna indelning återfinns i accessionskatalog och årsberättelser. Därtill tar  
Dahlman upp en mindre motivkategori som hon benämner som händelser.163 De 
olika kategorierna består även av annat material än fotografier; i till exempel 
porträtt ingår även målade porträtt. I accessionsjournalerna verkar det inte ha 
funnits någon standardisering av termer före 1972, då det skapades fasta 
kategorier. Porträtt framställd genom fotografisk teknik benämns både som 
fotografiporträtt och som porträttfotografi. Topografiska bilder nämns både som 
utsikter, vyer och topografiska fotografier.164

155 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009 och Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, 
bilder, affischer > Bilder > Fotografier [2009-01-05]
156 Årsredovisning 2004. Kungl. biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 2004) s. 20
157 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009
158 E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 2009
159 Intervju med Göran Bäärnhielm (Stockholm: Kungl. biblioteket, 19 feb. 2009)
160Kjellman, 2006, s. 118
161 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder > Fotografier [2009-01-05]
162 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009 och E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 
2009
163 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan 2009, Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009 
164 Accessions journal för Kart- och Planschavd. Kungl. biblioteket 15/9 1959–1965, Accessionskatalog 
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Porträtt
Porträtt utgör den största motivkategorin. På Kungliga bibliotekets webbsida står 
det att fotografisamlingen utgörs av bland annat visitkorts- eller kabinettsporträtt  
från perioden 1860–1920. Detta är den största delen av fotografisamlingen.165 

Detta verkar också stämma med accessionsjournalerna där porträttfotografi är den 
oftast återkommande kategorin 1958–1971 och säkerligen även 1972–2008. Trots 
att det inte framkommer om det är fotografi det rör sig om dominerar antalet 
porträtt jämfört med de övriga kategorierna.166 Det handlar framförallt om porträtt 
av kända personer som till exempel författare, konstnärer, kungligheter, 
skådespelare, företagsledare, professorer och industrimän.167 I samlingen finns 
även oidentifierade porträtt, även om identifiering är det som eftersträvas.168 Ett 
försök till vidgning av samlingen verkar ha gjorts 1979 då man accessionsförde 
540 500 förlagor till ID-korten, som var en gåva från AB ID-kort.169 

Roggebibliotekets personal i Strängnäs fick till uppdrag att sortera dessa. 170 Så 
småningom framkom det dock i ett möte med företaget att materialet även fanns  
på mikrofilm, varpå man beslöt att göra sig av med förlagorna.171

Utsikter och topografiska fotografier
Topografiska bilder eller utsikter, som de också kallas, är den näst största 
motivkategorin. Det finns omkring 5 000 svenska och utländska topografiska 
fotografier i topografisamlingen.172 På Kungliga bibliotekets webbsida står det att 
de flesta topografiska bilderna har svenska motiv, men att det också finns många 
utländska motiv i samlingen.173 Kategorin innehåller stor motivvariation. 
Kategorin rymmer till exempel en panoramabild från Istanbul, interiörbilder från 
en fabrik, Stockholmsbilder från tiden omkring sekelskiftet 1900, likaväl som ett  
album med bilder av P. L. Qvist från 1890-talets Värmdö.174 I 
accessionsjournalerna tydliggörs mycket sällan vilket motiv ett inkommet  
topografiskt fotografi har om det ens tydliggörs att de rör sig om ett fotografi.

1966–78
165 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder > Fotografier [2009-01-05]
166 Accessions journal för Kart- och Planschavd. Kungl. Biblioteket 15/9 1959–1965, Accessionskatalog 
1966–78, Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, Kungliga bibliotekets Kart- och bildsektion 
Accessionsjournal 1986-1990, Accessionsjournal koncept 1986–2008  o c h Kart- och bildsamlingen  
accessioner 1995–
167 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder > Fotografier [2009-01-
05], Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009, Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009, Riksbibliotekariens 
ämbetsberättelse 1964, (Stockholm: Kungl. biblioteket, 1965) s. 24 och Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 
1965 (Stockholm: Kungl. biblioteket, 1966) s. 28
168 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
169 Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979-1985, år 1979, acc. nr. 245 och Kungl. bibliotekets 
årsberättelse 1979, s. 22
170 Kungl. bibliotekets årsberättelse 1979, s. 22 och Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
171 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009 och Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009
172 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder > Fotografier [2009-01-05]
173 Kungl. bibliotekets > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder > Topografiska bilder [2009-03-06]
174 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009, Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1959, s. 29, 
Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1977, s. 26–27
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Händelser
Kategorin ”händelser” finns inte med i vare sig accessionsjournalerna, på 
hemsidan eller i årsberättelserna. När ett fotografi med ett händelsemotiv kommer 
in skrivs det in i accessionsjournalerna, troligen under övrigt. 175 Det närmaste man 
kommer är samlingen historiska planscher som står omskriven på hemsidan och  
som finns med i beskrivningen av avdelningens bevakningsområden från 1970, 
men där hamnar inte fotografier om de inte är i tryckt form. Händelser är en 
konstruerad kategori som tillkommit senare än de andra kategorierna. Dahlman 
beskriver hur de på enheten runt åren 2005–2006 diskuterat att det inte var helt 
lyckat att benämna samlingen som historiska planscher. Samlingen av historiska 
planscher består mycket av en viss typ av bilder som till exempel olika slag som 
slaget vid Lützen. Den här kategorin har sedan vidgats så att den kommit att  
innehålla även andra bilder. Man bestämde sig för att göra ett avslut i  
planscherna.176 Detta dels för att ”historiska planscher” är ”ett specifikt definierat 
begrepp”, dels för att man ansåg att exempelvis ”fotografier av reportagekaraktär  
måste hanteras på ett annat sätt” och dels av bevarandeskäl, det vill säga att 
fotografier inte bör förvaras ihop med annat ”pappersmaterial”.177 Dahlman 
nämner att de valde att sätta en gräns vid Oskar II:s tid när ”fotografiet hade slagit 
igenom ordentligt” och införde begreppet ”händelser”.178 Fram till Oskar II:s tid 
handlar det om svenska historiska planscher. Från Oskar II och framåt går 
samlingen under benämningen händelser. På så vis hamnar till exempel en  
högertrafikomläggning från 1967 under händelser och inte under historiska 
planscher. 

Dahlman påpekar att när de för besökare brukar tala om samlingen tar de upp 
även händelser när de talar om de övriga indelningarna; porträtt och utsikter. Hon 
poängterar också att Kungliga biblioteket inte har så mycket av den här typen av 
fotografier. Man har inte vanligtvis fått in den typen av samlingar eller gjort den  
typen av aktiva insamlingar, utan den typ av samling man oftast fått in består av  
porträtt.179 Fotografiska historiska händelser kan till exempel komma in till 
biblioteket genom större bildsamlingar. Dahlman ger ett exempel på en sådan 
gåva från svenska ambassaden i New York 2002 med bilder som hade använts för 
att marknadsföra Sverige.180 Gåvan bestod av ca 4 300 fotografier, vykort och 
tryckta bilder med mera. I gåvan fanns förutom porträtt också bilder på 
evenemang, föremål, företeelser och topografier och så vidare.181 

175 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
176 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
177 E-postkorrespondens med Eva Dahlman, 11 maj 2009
178 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009 och E-postkorrespondens med Eva Dahlman, 11 maj 2009
179 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
180 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009 och Eva Dahlman, 2002, Underlag för Årsredovisning 2002, 
Enheten för kartor och bilder och musiktryck och affischer, (Stockholm: Kungl. biblioteket) 
181 Dahlman, 2002
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Fotografier i de övriga samlingarna
Förutom fotografierna som hamnar i de tre ovannämnda kategorierna, finns det  
också fotografier som återfinns på andra håll i bildsamlingen. Det kan till exempel 
röra sig om en särskild fotografs samling.182 Ett exempel är Goodwinsamlingen, 
som innehåller ca 1 700 bilder som tagits av Henry B. Goodwin (1878-1931), en 
av de främsta piktoralisterna.183 En annan sorts fotografier som förekommer, men 
som inte placerar in sig i de tre ovanstående kategorierna, är fotografiska 
reproduktioner av till exempel kartor, där fotografiet hamnar bland de andra  
kartorna. Ett annat exempel är en accession från 1970 som innehåller en fotokopia 
på en handteckning över Norrköping.184 

Fotografier förekommer inte heller endast i Kungliga bibliotekets 
bildsamling, utan det finns även fotografier på Handskriftsavdelningen i till 
exempel olika personarkiv som Wilhelm Mobergs arkiv eller Selma Lagerlöfs 
arkiv.

Till viss del har dessa fotografier förts över till bildsamlingen, men man har inte gjort det de 
senaste 20 åren. Allt är inte alls överfört heller, men då ligger det som en del av ett arkiv  
[…]185

Det kan också vara något enstaka förvärv som skiljer ut sig från de övriga 
kategorierna. Dahlman nämner ett förvärv år 2004 på ”5 bilder i olika fotografiska 
tekniker” och en svartvit digitalutskrift som gjorts av Hans Nolberg och Chia 
Löfqvist-Nohlberg, som hon tycker avviker från kategorierna porträtt, utsikter och 
händelser.186 Hon menar att det här var frågan om helt andra sorts motiv som till 
exempel vissnande tulpaner. Man valde att köpa dessa bilder för att det var ett bra  
exempel på hur det gamla och nya möts, det vill säga ett exempel på gammal  
teknik i modern tappning, som gummitryck idag.187

Förvärv

Det finns olika sätt för hur material kan komma in till Kungliga biblioteket. De 
möjliga sätten att förvärva material som Kungliga biblioteket har använt sig av 
och som nämns i årsberättelserna och accessionsjournalerna är leverans, gåva, 
inköp och byte. 

182 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009
183 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder, affischer > Bilder > Fotografier > Fotografier 
i samlingen [2009-03-06]
184 Accessionskatalog 1966–78, år 1970, acc. nr. 152
185 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan. 2009
186 Kart- och bildsamlingen accessioner 1995–, år 2004, acc.nr. 17 (som citatet även är hämtat från) och 
Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
187 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
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Leverans
Fotografier ingår inte i leveransplikten. Det bildmaterial som kom in med  
leveranser var främst kartor, vykort, planscher och affischer.188 Material i 
fotografiska tekniker har enstaka fall kommit in genom pliktleverans. Det handlar  
då förmodligen om kartor som stordior, som förlag var skyldiga att skicka in för 
att de var allmänt spridda och därmed leveranspliktiga. Stordior var något som 
tidigare var vanligt förekommande på skolor.189 Ett exempel är en accession från 
1981 där 10 stordiakort levererats från GLA/Esselte.190 Där rör det sig troligen om 
kartor som stordior. Sådana leveranser var dock rätt ovanliga.  191

Gåvor
Gåvor verkar ha varit det vanligaste sättet att förvärva fotografier. Det är det mest 
återkommande sättet som förekommer i accessionsjournalerna. Detta bekräftas av 
avdelningscheferna. Gåvorna kunde komma från diverse privatpersoner, dödsbon 
och institutioner som museum (till exempel Tekniska Museet) eller andra 
bibliotek både inom och utanför Sverige (till exempel Stockholms stadsbibliotek 
eller Kongelige biblioteket Köpenhamn).192 Gåvor från företag förekom också, 
såsom gåvor från olika förlag (till exempel Bonniers förlag), tidningar (till  
exempel Dagens nyheter och Svenska dagbladet) eller andra företag som till 
exempel Grafisk Konst AB (Grako).193 Vanligt är också gåvor som kommit internt 
från KB-anställda, antingen under eller efter deras anställningstid.194 Även 
framstädat material hamnade under gåvor. Det kunde handla om material som 
hade upphittats i hyllorna och som inte hade blivit accessionsfört.195 Det är också 
under kategorin ”gåvor” som material överfört från handskriftsavdelningen, ofta 
under beteckningen H.S., accessionsförts i accessionsjournalerna.196 Både gåvor 
som lämnats på givarens egna initiativ eller på förfrågan från biblioteket har 
förekommit. Enligt Ehrensvärd var gåvor det vanligast förekommande under  

188 Kungl. bibliotekets webbsida > Pliktleverans > Vad ska skickas in? [2009-02-27], Kungl. bibliotekets 
webbsida > Pliktleverans > Vad ska skickas in? > Tryck [2009-04-13] och Ehrensvärd, Ulla, 1970 , En 
konsthistoriker på Kungl. Biblioteket: kort vägledning till handskrifts- och kart & planschavdelningen, 
(Stockholm: Kungl. Biblioteket) s. 11 och till exempel Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1965, 
(Stockholm 1966) s. 28
189 Intervju med Torbjörn Altrén, 19 mars 2009
190 Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, År 1981, Acc. Nr. 33 
191 Intervju med Torbjörn Altrén, 19 mars 2009
192 Accessionskatalog 1966–78 och Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, år 1983, acc.nr. 
113
193 Accessionsjournal koncept 1986–2008, år 1986, acc. nr. 43, Accessions journal för Kart- och Planschavd. 
Kungl. biblioteket 15/9 1959–1965, 2 nov. 1960 och 9 maj 1963, Riksbibliotekariens ämbetsberättelse 1972, 
(Stockholm 1973) s. 24
194 Accessions journal för Kart- och Planschavd. Kungl. Biblioteket 15/9 1959–1965, Accessionskatalog 
1966–78, Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, Kungliga bibliotekets Kart- och bildsektion 
Accessionsjournal 1986–1990, Accessionsjournal koncept 1986–2008 o c h Kart- och bildsamlingen  
accessioner 1995–
195 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009 
196 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009 och Accessionskatalog 1966–78, år 1978, acc. nr. 111
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hennes tid på Kungliga biblioteket och då oftast på initiativ från biblioteket.197 

Detsamma gällde under Bäärnhielms tid, med den skillnaden att gåvorna inte  
inkom på förfrågan från biblioteket utan givarna hittade till Kungliga biblioteket 
självmant, menade han.198

Köp
Inköp av fotografier var ett annat förvärvningssätt, som dock inte var lika frekvent 
som gåvorna. Inköpsanslagen som fanns till förfogande skulle fördelas på inköp 
av kartor, planscher, vykort, handteckningar, exlibris, porträtt i olika 
materialformer och så vidare. Ehrensvärd hade inte under de år hon arbetade 
några inköpsanslag.199 Bäärnhielm fick det när han tillträdde 1982, och då låg den 
på ca 20 000 kr.200 Inköpsanslagen var runt 50 000 kr under åren när Gram var 
avdelningschef.201 2000 låg inköpsanslagen för kartor och bilder på 50 000 kr, 
2002 på 60 000 kr och 2004 steg den till 125 000 kr som de sedan har legat på 
fram till 2008.202 

Vid inköp handlade det precis som med gåvorna både om porträtt och om 
utsikter. I accessionsjournalerna är det inte alltid klart om det är just fotografier  
som köpts in, vilket gör det svårt att ta reda på hur många fotografiska förvärv 
som gjordes via inköp. Samma sak gäller även för gåvor. I journalerna kan det stå 
att till exempel fem porträtt eller två topografiska bilder köpts in, vilket inte 
förtäljer om de är fotografier eller målningar. Under hela perioden 1958–2008 har 
det förekommit inköp av fotografier från fotografer. Till exempel köptes 
fotografier av Michael Norman, som fotograferade författare på 1980-talet, och 
2001 köptes 72 fotografiporträtt av Pål Nils-Nilsson (medlem av gruppen Tio 
fotografer) föreställande kända svenskar tagna omkring 1950–1970-talen.203 

Ibland har det varit fotografen själv som har tagit kontakt med Kungliga 
biblioteket och ibland är det Kungliga biblioteket som kontaktat fotografen.204 

Andra inköpssätt har varit olika auktioner och köp på antikvariat, varav auktioner 
verkar ha förekommit något mer just vad det gäller fotografier.205 Gram påpekar 

197 Intervju med Ulla Ehrensvärd (Stockholm: Kungl. biblioteket, 17 feb. 2009)
198 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
199 Intervju med Ulla Ehrensvärd, 17 feb. 2009
200 Intervju med Göran Bäärnhielm, 2009-02-19
201 E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mar. 2009
202 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009 och Intervju med Ingrid Svensson (Stockholm: Kungl. 
biblioteket, 23 april 2009)
203 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009, E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 2009 
och Kart- och bildsamlingen accessioner 1995–, år 2001, acc. nr. 42 och Årsredovisning 2001. Kungl. 
biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 2001) s. 16
204 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009 och Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
205 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009, Till exempel Accessionskatalog 1966–78, År 1977, acc. nr 
66 och År 1979, acc. nr. 116, Kungliga bibliotekets Kart- och bildsektion Accessionsjournal 1986–1990, år 
1986, acc. nr 170, år 1987, acc. nr 138
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dock att fotografier hade blivit dyra att förvärva på sent 1990-tal, på grund av att  
de hade fått ett marknadsvärde som de inte tidigare haft.206 

Under Dahlmans tid som enhetschef, på 2000-talet, gjordes kompletteringar 
till samlingen av äldre fotografiska tekniker, exempelvis gjordes flera inköp av 
ferrotyper år 2004.207 Dessa inköp gjordes på Internetauktioner, en ny 
inköpsvariant som dök upp i accessionsjournalerna.208 Något nytt var också inköp 
av digitala utskrifter som gjorts vid den här tiden. Dessa köptes in för att vara 
samtida exempel på vad som gjordes på det fotografiska området.209

Byten
Byten verkar vara det minst vanliga förvärvssättet. Byte är ett sätt att förvärva till 
exempel kartor, vykort och kistebrev, men det verkar inte i någon egentlig mening 
ha förekommit med fotografier.210 I accessionsjournalerna framgår det egentligen 
inte om det skulle ha förekommit några förvärv av fotografier genom byten 
förutom på ett par ställen. I accessionsjournalen för 1979 står det till exempel 
accessionsfört att färgdia med text inkommit genom byte med National Library,  
Bulgarien.211 Detta bekräftas också av Torbjörn Altrén som hittade denna accession 
med en serie smådia i magasinet.212 Även i accessionsjournalen från 1983 står det 
om ett inkommet visitkort som man bytt mot ett exlibris (denna accession kunde 
dock inte bekräftas då den inte gick att finna) .213 Annars förekommer byten av 
porträtt i accessionsjournalerna, men då finns det ingen information om vilken  
materialform det skulle gälla, varpå det inte går att dra några slutsatser om att det  
skulle handla om byten av fotografier.214 Fotografier användes inte heller som 
något man gjorde byten med, vilket Bäärnhielm förklarar med att:

Fotografier var inte samlarobjekt på samm[sic] sätt. Det vi hade var ju aldrig av större 
intresse för andra än den närmaste släkten. Undantaget hade väl varit Goodwin, Riwkin och  
det vi hade av äldre tekniker, men där fanns det ändå inga dupletter, och det var bara sådant vi  
bytte. Men inte heller dessa byten var riktigt sanktionerade och måste så småningom 
upphöra.215

Urval och strategier

Det verkar inte direkt ha funnits några urvalskriterier för de fotografier som 

206 E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 2009
207 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009 och Kart- och bildsamlingen accessioner 1995–, år 2004, acc. nr 
40, 50, 55, 60, 79, år 2005, acc. nr. 45
208 Kart- och bildsamlingen accessioner 1995–, år 2004, acc. nr 40, 50, 55, 60, 79, år 2005, acc. nr. 45
209 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
210 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
211 Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, år 1979, acc. nr. 58
212 E-postkorrespondens med Torbjörn Altrén, , 30 mars 2009
213 Kart- och bildsektionen Accessionsjournal 1979–1985, år 1983, acc. nr. 144
214 Till exempel Accessionskatalog 1966-78, år 1977, acc. nr. 165
215 E-postkorrespondens med Göran Bärnhielm, 23 feb. 2009
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förvärvats genom gåvor eller köp mer än att bildavdelningen försökt hålla sig till  
kategorierna porträtt och utsikter. Under 1960-talets första hälft hade avdelningen 
en viss strategi för insamling av porträtt till biblioteket. Anledningen till denna 
insamling beskrivs i ämbetsberättelsen från 1961: ”För att fylla de tämligen stora 
luckorna i porträttbeståndet över bemärkta svenskar har startats en insamling av  
fotografiporträtt av dessa”.216 Då inkom även gåvor på förfrågan från biblioteket i  
insamling till porträttsamlingen.217 I r iksbibl iotekar ie Uno Wil lers 
brevkorrespondens återfinns brev (utan adressat men som förmodligen skickades 
ut till flera olika personer) med en sådan förfrågan:

Herr Docent,

Kungl. bibliotekets porträttsamling är med sina c:a 600.000 nummer landets största i sitt slag, 
i varje fall vad rör det svenska materialet för tiden efter 1850. Inte blott för den vetenskapliga 
forskningen utan också för förlags- och tidningsvärlden är den en intensivt utnyttjad central 
för bilddokumentation.

Tyvärr saknas i samlingen ett foto av Docenten och jag ber nu att få framföra en anhållan om 
att Docenten skulle skänka oss ett – helst försett med Eder namnteckning och uppgift om 
bildens datering.218

Urvalskriterierna för vilka Kungliga biblioteket skickade denna förfrågan till  
baserades troligen på något av uppslagsverken Vem är det? eller Statskalendern  
(Sveriges statskalender), enligt Ehrensvärd.219 Vem är det? är ett biografiskt 
uppslagsverk som utkom ungefär vart annat år mellan 1912–2001. 
Uppslagsverken består av artiklar om då levande svenskar eller personer som var 
verksamma i Sverige. Uppgifterna som tas upp i artiklarna är till exempel 
bakgrund, karriär, persondata, sysselsättning och utbildning och är hämtade från 
personerna själva.220 Statskalendern har getts ut varje år sedan 1737 och är en 
handbok över befattningshavare och ledamöter i riksdag, regering och andra 
statliga institutioner.221 Lika viktigt som att få in porträttet vid insamlingen verkar 
det också ha varit att få med uppgifter om fotografiet som namnteckning och  
datum. I Willers brev om förfrågan om ett porträtt till samlingen är meningen: 
”helst försett med Eder namnteckning och uppgift om bildens datering”, 
återkommande.222 Även i hans brev där han tackar en person som skickat in sitt 
porträtt återfinns betonandet av detta, till exempel kan det stå; ”Vi uppskattar 

216 Riksbibliotekariens ämbetsberättelser 1960–1962, s. 80-81
217 Uno Willers brevkorrespondens 1959–1964, Kungl. biblioteket, Stockholm, Handl. enligt dossiéplan, Kart- 
och planschavdelningen 1953-62, Kungl. bibliotekets ämbetsarkiv
218 Brev från Uno Willers, Kungl. biblioteket, Stockholm, Handl. enligt dossiéplan, Kart- och 
planschavdelningen 1953–62, Kungliga bibliotekets ämbetsarkiv, 12 jan.1959 
219 Intervju med Ulla Ehrensvärd, 17 feb. 2009
220 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Vem är det? [2009-03-03]
221 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Statskalendern [2009-03-03]
222 Till exempel brev från Uno Willers, Kungl. biblioteket, Stockholm, Handl. enligt dossiéplan, Kart- och 
planschavdelningen 1953–62, Kungliga bibliotekets ämbetsarkiv, 16 aug. 1961
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mycket att Ni hade försett dem med namn vilket ju är av väsentlig betydelse”.223 

Någon liknande insamling eller något liknande urvalskriterium verkar inte ha 
funnits för topografier eller händelser. Detta kan delvis ha berott på, som 
Ehrensvärd beskriver det, att Willers inte var intresserad av journalistikbilder, utan  
hans intresse låg hos människorna.224 

Topografiska planscher har funnits med som ett insamlingsområde, men 
urvalet verkar ha varit rätt brett, om man ser till Ehrensvärds stencil En 
konsthistoriker på Kungl. biblioteket från 1970, där det handlar om främst svenskt 
material.225 Antagligen gäller detta även för andra topografiska bilder som inte är 
planscher. Händelser har inte funnits med som insamlingsområde utan kom först 
runt 2005–2006. Historiska planscher finns med i En konsthistoriker på Kungl.  
biblioteket och Bäärnhielm nämner det som ett tredje samlarområde.226 För 
insamlandet av händelser verkar det dock inte ha funnits någon strategi utan 
materialet har troligen mestadels kommit in som gåvor eller tillsammans med  
andra gåvor.227 

Sättet att arbeta med att få in fotografier genom förfrågan från bibliotekets  
sida verkar sedan ha avtagit. Under den tid som Bäärnhielm arbetade som 
avdelningschef förekom ingen sådan verksamhet, utan folk visste snarare redan att 
Kungliga biblioteket var en plats där man kunde lämna in sina fotografier. 228 Andra 
informationsinsatser har gjorts på avdelningen, men dessa verkar inte ha handlat 
direkt om fotografier utan mer om bilder på Kungliga biblioteket i allmänhet. I  
årsrapporteringen från 2003 står det till exempel att man planerade att genomföra 
informationsinsatser under det kommande året ”för att öka inflödet av kartor, olika 
yttringar av bilder, som bland annat affischer, vykort och posters, samt 
musiktryck”.229 

Det har även gjorts försök att få in bilder eller olika fotografisamlingar till 
Kungliga biblioteket som inte gått igenom. Dahlman beskriver till exempel hur ett 
av hennes första uppdrag när hon kom till Kungliga biblioteket 2002, var att ta 
kontakt med fotografen Lutfi Özkök, som tagit porträtt av konstnärer, författare,  
poeter och nobelpristagare. Han backade dock ur precis innan man förhandlat 
klart år 2004. 2008 tog man upp det igen för ett nytt försök.230

När det gällde gåvor verkar man i regel ha tagit emot allt som lämnades in  
under Ehrensvärd och Bäärnhielms tid. I alla fall om det gällde vanliga fotografier 
på papper, enligt Bäärnhielm.231 Hur det var 1997–2001 har jag inga uppgifter på, 

223 Uno Willers brev till Carl Mesterton i Kungsbacka, Kungl. biblioteket, Stockholm, Handl. enligt 
dossiéplan, Kart- och planschavdelningen 1953–62, Kungliga bibliotekets ämbetsarkiv, 25 okt. 1962
224 Intervju med Ulla Ehrensvärd, 17 feb. 2009
225 Ehrensvärd, 1970, s. 11
226 Ehrensvärd, 1970, s. 11 och Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
227 Intervju med Eva Dahlman,19 mars 2009
228 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb 2009
229 Årsredovisning 2003. Kungl. biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 2003) s. 17
230 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
231 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
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men under Dahlmans tid säger hon att man tog ställning till om man skulle ta 
emot gåvorna eller inte. Man tog inte emot allt, utan tackade även nej till gåvor. 232 

En strategi för inköp av fotografier som förekommit har varit att köpa 
fotografier av fotografer. Vid dessa inköp, påpekar Bäärnhielm, var det viktigt att 
se till att biblioteket fick reproduktionsrätten till bilderna. 233 Ett annat sätt har varit 
bevakning och köp vid auktioner, som till exempel vid satsningen på insamling av 
äldre fotografiska tekniker 2004–2005 234 

Ett annat strategiskt sätt har varit att undersöka och skaffa kunskap om vad 
andra institutioner samlar. Dahlman beskriver att det finns en risk för att Kungliga 
bibliotekets porträttsamling liknar till exempel Nordiska museets eller Stockholms 
stadsmuseums porträttsamling. ”Att det är samma typ av personer man samlar 
på”.235 Därför har de diskuterat på enheten hur deras inriktning ska se ut. Hon 
beskriver att enheten inte tidigare har haft kontakt med museerna, men att de på 
senare tid har tagit upp kontakten med dessa. I inventeringen av 
fotografisamlingen som hon arbetar med ingår det att se hur det ser ut på andra 
samlingar.236

Riktlinjer för förvärv av bilder

Målsättning och riktlinjer kan hjälpa i styrningen av förvärv och vara ett underlag 
för förvärvsarbetet. Denna målstyrning kan komma både från politiskt håll och 
från organisationen själv. Under Bäärnhielms verksamma år, menade han, fanns 
inte några formaliserade riktlinjer. Det man följde var Ehrensvärds sammanställda 
stencil En konsthistoriker på Kungl. Biblioteket som innehöll en beskrivning av 
avdelnings samlarområden, som man sedan skulle komplettera med inköp utefter 
vad som dök upp på marknaden.237 

Avdelningens bevakningsområden vid sidan av kartor:

Svenska och utländska porträtt, främst sådana som utförts på papper, ev. siden eller plast,  
d.v.s. grafik, fotografier, teckningar, silhuetter, bok- eller tidningstryck o.dyl. 

Porträtt målade i olja, skulpturer, miniatyrer o.dyl. registreras däremot av Svenska 
Porträttarkivet, Nationalmuseum.

Topografiska planscher, främst svenskt material utfört på papper el. dyl.

Historiska planscher, både svenskt och utländskt, utfört på papper el. dyl.

232 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
233 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
234 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009 och Kart- och bildsamlingen accessioner 1995–, år 2004, acc. 
nr. 40, 50, 55, 79 och år 2005, acc. nr. 12 och 45
235 Intervju med Eva Dahlman 12 jan. 2009
236 Intervju med Eva Dahlman 12 jan. 2009
237 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
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Vykort, främst svenska men även utländska, företrädesvis de med topografisk eller historisk  
anknytning eller föreställande porträtt.

Exlibris, svenska och finska.238

Ungefär samma princip verkar ha gällt även när Gram tagit vid. ”Principen var 
bland annat att bygga på redan starka, äldre samlingar”:239 

I KB:s uppdrag ligger egentligen inte fotografiskt utan tryckt material. Samtidigt kan sägas att 
det fotografiska materialet var och är en fortsättning på andra grafiska tekniker som  
koppartstick, litografi och xylografi, tekniker som utnyttjats bland annat vid framställning av 
porträtt och utsikter och som är väl representerade i våra bildsamlingar.240

Att det tryckta materialet är Kungliga bibliotekets huvuduppdrag återspeglas i 
regleringsbreven där man i beskrivningen av målen för verksamhetsgrenen samla 
och bevara skriver om säkring av ”det svenska tryckets informationsinnehåll och 
originalutformning”. 241 I regleringsbreven, mellan åren 2002–2006 står det i 
beskrivningen av vad Kungliga biblioteket ska återrapportera till regeringen att  
Kungliga biblioteket ska redovisa vad man har gjort för ”särskilda insatser för 
kulturarvet och som nationalbibliotek”.  242 I tidigare regleringsbrev från 1998–
2001 återfinns formuleringen om särskilda insatser som nationalbibliotek men där 
kulturarvet har utelämnats.243 I regleringsbreven från 1969–1981 finns inte ens det 
med och i senare regleringsbrev, från 2007, är den helt borttagen. 244 Det är dock 
med denna formulering som det otryckta materialet kommer med, i och med 
Kungliga bibliotekets tolkning av sitt uppdrag. I Kungliga bibliotekets 
återrapportering i till exempel årsredovisningen från 1999 står det att  
”[s]amlingarna förkovras även genom antikvariska förvärv, bland annat av 
handritat material, som syftar till att fylla luckor i samlingarna och att därmed  
stärka denna del av kulturarvet”. I årsredovisningen från 2004 står det att ”KB 
skall också samla annat material som stärker biblioteket i dess roll som 
nationalbibliotek och humanistiskt forskningsbibliotek, såsom handskrifter, 
författararkiv, porträtt och andra bilder i olika tekniker”.245 

238 Ehrensvärd, 1970, s.11
239 E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 2009
240 E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 2009
241 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. Biblioteket (Stockholm 2003) s. 2
242 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. biblioteket, s. 2
243 Regleringsbrev för budgetåret 1998 avseende anslag till Nationella och internationella forskningsresurser 
under utgiftsområde 16 samt Arkivet för ljud- och bild under utgiftsområde 17 (Stockholm 1997) s. 28, 
Regleringsbrev för budgetåret 1999 avseende anslag till Nationella och internationella forskningsresurser 
under utgiftsområde 16 samt Arkivet för ljud- och bild under utgiftsområde 17 (Stockholm 1998) s. 26, 
Regleringsbrev för budgetåret 2000 avseende anslag till Nationella och internationella forskningsresurser 
under utgiftsområde 16 samt Arkivet för ljud- och bild under utgiftsområde 17 (Stockholm 1999) s. 25 och 
Regleringsbrev för budgetåret 2001 avseende myndigheter och anslag inom politikområde forskningspolitik  
under utgiftsområde 16 samt Statens ljud- och bildarkiv under utgiftsområde 17 (Stockholm 2000) s. 21
244 Regleringsbrev 1969-1981 och regleringsbrev från 2007
245 Årsredovisning 1999. Kungl. biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 1999) s. 18 och 
Årsredovisning 2004, s. 16
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Varken Ingrid Svensson eller Dahlman upplever att borttagandet av 
kulturarvsaspekten ur regleringsbreven 2007 har påverkat förvärvsarbetet på 
bildavdelningen, och trots dess försvinnande ur regleringsbreven finns den med i 
Kungliga bibliotekets visionsdokument.246 En visionsgrupp på Kungliga 
biblioteket fick 2004 i uppdrag att utarbeta en vision för framtida Kungliga 
biblioteket 2010, där bibliotekets uppdrag och verksamhetsidé skulle finnas med. 
År 2006 var visionsgruppens arbete genomfört och arbetet utgjorde grunden för 
utformandet av visionsdokumentet. Här finns en beskrivning av Kungliga 
bibliotekets verksamhetsidé som är att vara delaktig i utvecklingen av 
kunskapssamhället genom att ”spegla det svenska kulturarvet genom alla tider så 
som det manifesteras i text och bild”.247 Även under de övergripande målen finns 
det med att Kungliga biblioteket ska förvärva ”det svenska kulturarvet så som det  
manifesteras i text och bild samt berika samlingarna med relevant utländskt  
material”.248 

Förvärvsriktlinjer för handskrifter, kartor och bilder arbetades fram under 
2008 och är ett arbetsdokument.249 

Såväl historiskt som samtida bildmaterial med svensk anknytning förvärvas, oavsett teknik.

Porträtt 

Porträtt av svenska författare, konstnärer, andra kulturpersonligheter och politiker

Porträtt av utländska kända personer

Porträtt av okända, men namngivna svenska personer

Utsikter

Topografiska utsikter över Stockholm

Topografiska utsikter över övriga Sverige. Undantaget är utsikter med Uppsalamotiv som 
förvärvas av Uppsala Universitetsbibliotek och utsikter från södra Sverige, främst Skåne som 
förvärvas av Lunds universitetsbibliotek. Topografiska utsikter över andra länder, som stärker 
befintliga samlingar.

Historiska planscher/Händelser

Svenska historiska planscher fram till Oskar II

Bilder av svenska händelser, en samling med händelser från Oskar II och framåt

246Intervju med Ingrid Svensson (Stockholm: Kungl. biblioteket, 23 april 2009) och Intervju med Eva 
Dahlman, 19 mars 2009
247Visionsdokument, hämtad från Kungliga bibliotekets interna sidor 26 mars 2009 (Stockholm: Kungl. 
biblioteket) 
248 Visionsdokument
249 Intervju med Ingrid Svensson, 23 april 2009
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Utländska historiska planscher250 

Detta arbetsdokument med förvärvsriktlinjerna ska därefter fastslås av 
riksbibliotekarien för att sedan bli tillgängliga på Kungliga bibliotekets 
webbsida.251 Förvärvsriktlinjerna arbetades fram på avdelningschefen Svenssons 
initiativ för att hon upplevde att det var ett bra arbetsdokument och, menar 
Dahlman, att de tidigare riktlinjerna varit för vaga.252

Förvärv av fotografier under 50 år 

Samtidigt som det finns likheter i förvärvsarbetet av fotografier under åren 1958–
2008, blir det också tydligt att det finns skillnader och att det skett förändringar 
under perioden. 

Porträtt, topografiska utsikter, händelser och äldre fotografiska 
tekniker
Värderingarna bakom beslutet av uppdelningen av material mellan Kungliga 
biblioteket och Nationalmuseet etablerades 1866 och är något som legat kvar som 
norm sedan dess. Tanken var att museet skulle ta tillvara på material ur 
konstnärlig aspekt och biblioteket ur innehållsmässig aspekt. Denna indelning 
återfinns också i uppdelningen av konstfotografi och dokumentärfotografi och 
även; vad som är konstnärligt och vad som är avbildning eller kopiering i  
måleriet. Den innehållsmässiga aspekten i motivkategorierna porträtt och utsikter 
har funnits med i förvärvsarbetet under åren 1958–2008 (även om det finns 
gränsöverskridanden som till exempel konstnärliga porträtt visar det egentligen 
bara på problematiken med indelningen). Porträtt och utsikter fanns med redan i 
ett tidigt skeende i Kungliga bibliotekets historia. Björkbom ger exempel på  
porträtt som redan fanns på biblioteket på slottet Tre kronor och i en förteckning 
från 1722 står stadsvyer omnämnda i beskrivningen av samlingen.253 Historiska 
planscher har också anor från den här tiden.254 De finns även med i Ehrensvärds 
beskrivning av Kungliga bibliotekets samlarområden från 1970. 255 Däremot finns 
historiska planscher inte med som kategori i accessionsjournalerna. Samlingen av 
svenska historiska planscher sträcker sig fram till Oskar II, därefter ersätts den av 
rubriken ”händelser” som innehåller bilder av svenska händelser, där fotografier 
med händelsemotiv ingår. Händelser är en efterkonstruktion som skapades runt 

250 Förvärvsriktlinjer handskrifter, kartor och bilder, (Stockholm: Kungl. biblioteket, senast ändrad den 7 aug 
2008) 
251Intervju med Ingrid Svensson, 23 april 2009
252 Intervju med Ingrid Svensson, 23 april 2009 och Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
253 Björkbom, 1933, s. 4 och 7–8
254 Björkbom, 1933, s. 7–9
255 Ehrensvärd, 1970, s. 11
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2005–2006, för att klassificera en kategori som inte fanns från början, men som är 
baserat på bildmaterialet. Händelser är, skulle man kunna säga, en ny kategori, 
men en fortsättning på en äldre kategori.

Samlingen av äldre fotografiska tekniker skiljer sig från de övriga 
kategorierna genom att den inte är baserad på sitt innehåll utan bygger på  
utformning, det vill säga sin teknik. Samtidigt har samlingen uppstått genom 
förvärven till motivkategorierna genom åren. Ett exempel är att de fotografiska 
teknikerna beskrivs på hemsidan med att det i samlingen finns ”porträtt i tidiga  
fotografiska tekniker”.256 Förmodligen är det också därför samlingen inte tas upp i 
riktlinjerna eller finns med i accessionsjournalerna. Där samlingen finns 
omskriven är på hemsidan och i senare årsredovisningar.257

Förvärv genom gåvor och köp
De vanligaste sätten att förvärva fotografier har varit genom gåvor och köp. För 
inköp av bildmaterial fanns det till en början inte en avsatt budget, utan  
Ehrensvärd, som var chef på den tiden, fick fråga riksbibliotekarien om pengar. På 
1980-talet tillkom ett särskilt inköpsanslag för bildmaterial som enhetschefen 
själv fick disponera som han/hon ville.258 Inköpsanslagen växte med tiden.

Under de senaste 50 åren har olika förvärvssatsningar gjorts. På 1960-talet 
satsade man på insamling av porträtt. På 2000-talet satsades det på förvärv av 
album och fotografier av äldre tekniker. 2002 köptes till exempel  daguerreotypi, 
ambrotypi och pannotypi in och 2004–2005 köptes ferrotyper in.259 Insamlandet av 
fotografier överhuvudtaget minskade drastiskt vid slutet av 1990-talet, enligt  
Gram, vilket ”kunde sättas i samband bland annat med en utveckling där allt färre  
individer anlitade professionella porträttfotografer”.260 Detta bekräftas av 
årsredovisningen från 2001 där det står:

Bland de intressanta förvärven under året kan nämnas 72 fotografiska porträtt av kända 
svenskar tagna av Pål-Nils Nilsson ca 1950-70, dvs. under en period då KB:s samlingar av 
porträtt började bli allt glesare.261

I årsredovisningen från 2004 beskrivs en minskning inom samtliga kategorierna 
affischer, bilder, kartor och musiktryck.262 

256Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna > Kartor, bilder och affischer > Bilder > Fotografier [2009-04-
09]
257Kungl. bibliotekets > Samlingarna > Kartor, bilder och affischer > Bilder > Fotografier [2009-04-09], 
Årsredovisning 2002, s. 17, Årsredovisning 2004, s. 20 och Årsredovisning 2005, s. 23
258 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
259 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009, Årsredovisning 2002, s. 17, Kart- och bildsamlingen 
accessioner 1995–, år 2004, acc. nr. 40, 50, 55, 79 och år 2005, acc. nr. 12 och 45, och Årsredovisning 2004, 
s. 20
260 E-postkorrespondens med Magdalena Gram, 2 mars 2009
261 Årsredovisning 2001. Kungl. biblioteket. Sveriges nationalbibliotek (Stockholm 2001) s. 16
262 Årsredovisning 2004, s. 17
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Chefers påverkan och strategier
Insamlandet av fotografier påverkas också av de urval och strategier som 
bibliotekets ledning och enhetschefer gör. Samtidigt som de blir påverkade av 
institutionen som de agerar i, kan de också utöva inflytande på institutionens 
normer och värderingar, genom att dela med sig av de informella normer och  
värderingar som de har med sig i bagaget från sina tidigare erfarenheter och sin 
bakgrund.263  Kjellman påpekar att vad som förvärvats i stor utsträckning styrts av 
de ansvarigas inriktning och intressen.264 Dessa personer, menar Kjellman, 
företräder olika institutionella förhållningsätt beroende på om personalen har  
biblioteks- eller museiorienterad bakgrund. Var personen tidigare har jobbat och 
hur denne är upplärd spelar in på hur personen ser på samlingen.265

Förhållningssätten till till exempel hur man skulle hantera gåvor har skiftat  
genom åren. På 1960-talet arbetade man med att på förfrågan från biblioteket få in  
material. Det har inte varit ett tillvägagångssätt som senare har brukats. Under 
Ehrensvärds tid var det brukligt att ta emot alla gåvor och Bäärnhielm menar att  
hennes policy var ”att räddas det som räddas kunde”. 266 Under Bärnhielms tid 
brukade de inte heller tacka nej till gåvor, ”i alla fall inte om det var vanliga foton 
på papper”.267 Han nämner här ett undantag med förlagorna till ID-korten som 
kommit in före hans tid, men som de gjorde sig av med när de fått veta att de även 
fanns mikrofilmade.268 På Dahlmans tid tog de däremot ställning till om gåvor  
skulle tas emot eller inte, och allt togs inte in.269 

Ett exempel på hur intresset från ledningen kan styra förvärvsarbetet är 
Willers, som var riksbibliotekarie på 1960-talet och 1970-talet, och som gjorde 
särskilda insamlingar och satsningar på förvärv. Han var särskilt intresserad av 
människor och insamlingen var därför inriktad på porträtt. Det har också spelat 
roll vem som varit chef för enheten och vilka intressen som han/hon har haft. 
Dahlman beskriver till exempel hur hon som fotohistoriker har ett starkt intresse 
för fotografier, men att hon dämpade sig angående förvärv av fotografier, i och 
med att enheten även har hand om andra typer av bilder.270 Enhetscheferna har 
också haft ett visst spelrum angående insamlingen, och med undantag av  
Ehrensvärd har enhetschefen haft rätt fria händer att disponera enhetens 
inköpsanslag. 271 Det krävs dock att det funnits stöd i ledningen för att enhetschefen 
skulle kunna göra insamlingar och satsningar.272 

263 Christensen och Ivarsson Westerberg, 2005, s. 66
264 Kjellman, 2006, s. 154
265 Kjellman, 2006, s. 154–155
266 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
267 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
268 Intervju med Göran Bäärnhielm, 19 feb. 2009
269 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
270 Intervju med Eva Dahlman, 19 mars 2009
271 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan 2009 och Intervju med Göran Bäärnhielm,19 feb. 2009
272 Intervju med Eva Dahlman, 12 jan 2009
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Riktlinjer
De formella riktlinjerna för förvärv av bilder har varit ganska otydliga under 
nästan hela perioden, både från politiskt håll, i regleringsbreven och på Kungliga 
biblioteket. Kjellman påpekar i sin avhandling, att regleringarna för Kungliga 
bibliotekets bildavdelning i jämförelse med biblioteket i stort har varit 
förhållandevis otydliga. Hon beskriver att instruktionerna och regleringsbreven 
som biblioteket fått framförallt har varit riktade mot textmaterial. 273 

I En konsthistoriker på Kungl. biblioteket är i stort sätt bara huvudområdena 
porträtt, topografiska planscher och historiska planscher angivna. På 
huvudområdet porträtt beskrivs även vilka materialformer som biblioteket har 
ansvar över och vilka som Nationalmuseet har ansvar över.274 En riktlinje som att 
samla porträtt av kända personer, som gjordes vid insamlingen på 1960-talets 
första hälft och som också utgör majoriteten av samlingen, verkar inte ha ansetts  
behövas explicit nedtecknas förrän år 2008, då tre inriktningar av porträtt togs 
upp. Det är ”Porträtt av svenska författare, konstnärer, andra kulturpersonligheter 
och politiker”, Porträtt av utländska kända personer” och ”Porträtt av okända, men 
namngivna svenska personer”.275 Topografiska utsikter gjordes geografiskt snävare 
2008. Sedan dess inbegriper denna kategori Stockholms utsikter, ”utsikter över 
andra länder, som stärker befintliga samlingar” och övriga Sverige utom Uppsala 
och södra Sverige.276 Här dyker också bilder av svenska händelser upp som en ny 
indelning.277 

De politiskt vaga direktiven som lämnas i regleringsbreven har gjort att  
ansvaret för att avgöra vad som ska bli kulturarv lagts över på institutionen, något 
som Kjellman nämner i sin avhandling.278 Hon konstaterar att förvärvet av 
fotografier regleras i mycket liten omfattning genom ”lagar, förordningar, 
regleringsbrev eller interna KB-dokument”.279 Det ges inga indikationer på vilket 
bildmaterial som ska samlas för att stärka kulturarvet, utan det blir upp till  
Kungliga biblioteket att tolka vad det är för ”särskilda insatser för kulturarvet” 
som biblioteket ska göra.280 Att det dröjt innan riktlinjerna för förvärv av bilder 
blivit utförligare inom Kungliga biblioteket kan kanske delvis ha att göra med att  
text och tryckt material är så centrala för biblioteket. Gram beskriver att kart- och  
planschsamlingar ofta haft ett viktigt symboliskt värde för biblioteken men att  
trots att ”[p]lanscherna med porträtt, utsikter och historiska händelser gestaltar i 
bild en del av kulturarvet och sprider glans över de institutioner, som härbärgerar  
dem” så har biblioteken ofta behandlat materialet styvmoderligt.281 Detta menar 

273 Kjellman, 2006, s. 234
274 Ehrensvärd, 1970, s.11
275 Förvärvsriktlinjer handskrifter, kartor och bilder, 2008
276 Förvärvsriktlinjer handskrifter, kartor och bilder, 2008
277 Förvärvsriktlinjer handskrifter, kartor och bilder, 2008
278 Kjellman, 2006, s. 154
279 Kjellman, 2006, s. 153
280 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. biblioteket, s. 2
281 Gram, 2002, s. 104–105, citat från s. 104
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hon beror till stor del av att texten har förtur i biblioteken.282

282 Gram, 2002, s. 105
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Analys och diskussion

Jag har i föregående kapitel redogjort för mitt empiriska material som i stort följer 
mina frågeställningar. I det här kapitlet redogör jag för mina resultat och knyter  
ihop resultaten med mina frågeställningar och teorier. Min centrala frågeställning 
har varit varför Kungliga bibliotekets samlandet av fotografier ser ut som det gör. 
Min utgångspunkt har varit att kulturarv skapas genom urval, baserat på 
Grundbergs definition av kulturarv och kulturarvsprocesser. För att förklara varför 
samlandet ser ut som det gör har jag undersökt fenomenet utifrån ett 
organisationsperspektiv, där jag utgått från Flaas och Anderssons beskrivning av 
tre nivåer att studera organisationsfenomen på. 

Det fotografiska kulturarvet

Grundbergs diskussion om att kulturarv skapas genom ett urval som baseras på 
hur man vill att samhället ska bli ihågkommet i framtiden, har varit en  
grundförutsättning för min undersökning av varför Kungliga bibliotekets 
samlande ser ut som det gör. Detta för att jag ska kunna utgå från att samlandet är  
ett val, att detta val görs genom aktiva urval, och att Kungliga biblioteket därmed 
har haft denna urvalsprocess som ett kriterium för sitt insamlande av kulturarv. 
Det går inte att samla allt och därför måste urval göras. Kungliga biblioteket har 
som kulturarvsförvaltning valt att samla kollektiva minnen av dokumenterande 
eller informativ karaktär. De normerande kulturarvsprocesser som biblioteket har 
valt ut är kategorierna porträtt, topografiska bilder och händelser, och det har 
blivit dessa som fått ge uttryck för samhällets historia. Fokus har, som Kjellman  
nämner i sin avhandling, därmed lagts på bildmotiven och urvalet för insamlingen 
har utgått från huvudkategorierna porträtt, topografiska bilder och händelser. 283 

Denna starka tradition syns också i förvärvsjournalerna och ämbetsberättelserna, 
där fotografierna försvinner in i motivkategorierna. 

Kungliga biblioteket har i insamlandet till kulturarv ur en innehållsmässig  
aspekt tagit många olika bildmaterial i beaktande. Därför är fotografier endast en 
del av det bildmaterial som Kungliga biblioteket har samlat och samlar till  
kulturarv. Genom att fotografisamlingen är en del av bildsamlingen i stort följer 

283Kjellman, 2006, s. 147
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den också den övriga bildsamlingens premisser som urvalskriterier, riktlinjer och 
indelning. Att fotografier hamnade på biblioteket är inte så konstigt om man 
beaktar dess uppkomst och användningsområden. Den fotografiska tekniken 
uppkom i utvecklandet av tekniker för framställning av motivkategorier som 
redan fanns på biblioteket som till exempel porträtt. På så sätt blev det en naturlig  
övergång att samla på det nya materialet som slagit igenom och brett ut sig. Gram 
beskriver att ett skäl till varför Kungliga biblioteket började samla på fotografier 
var att dessa kom att dominera sedan mitten på 1800-talet, och att genom att ta in 
dessa kunde biblioteket fortsätta med sitt förvärv av dokumentära bilder.284 

Fotografier har i bildsamlingen en dubbel roll där den både är ett dokument 
och en kulturell artefakt. Fotografier har i Kungliga bibliotekets samlingar 
använts, som Becker beskriver, som dokumentation av en person, en miljö eller ett  
föremål. Fotografierna som har samlats representerar och fungerar som substitut 
för människor, platser och föremål.285 Fotografiets reproducerande förmåga har 
gjort att fotografier finns representerade under de flesta av bildavdelningens 
samlingsområden. Fotografier finns till exempel i tryckt form bland vykort och 
planscher av olika slag eller så kan de finnas bland kartor. Att fotografier kan 
hamna bland kartor kan till exempel bero på att de producerats i ett sådant format  
som till exempel stordia eller att biblioteket inte lyckats tillskansa sig en  
originalkarta, men fått tillåtelse att fotografera av den. På det här sättet står  
fotografiet som en representation för den artefakt som är värdefull, samtidigt som 
det är en kulturell artefakt i sig. Detta genom att det ger oss information om till 
exempel brukarens kultur.286 Genom att se fotograferandet som ett naturligt sätt att 
dokumentera, som Becker beskriver det, visar fotografiet vad som var viktigt och 
inte viktigt att fotografera vid en särskild plats och tid.287 Vad som inkluderats och 
exkluderats i bibliotekets dokumentation av fotografier visar också på vad som 
ansetts som viktigt att spara som dokument och kulturella artefakter. Fotografier  
som värdefulla artefakter tydliggörs kanske bäst i samlingen av äldre fotografiska 
tekniker, där utgångspunkten ligger på hur fotografier har framställts vid olika 
tider.

Materialet bilderna består av har varit underordnad motiv och innehåll.  
Fotografisamlingen består således av allehanda fotografier utförda i olika tekniker, 
men där pappersformen varit den vanligaste. Ett undantag där materialformen 
varit av vikt är senare års samling av äldre fotografiska tekniker, men ofta har 
motiven förmodligen ändå tillhört någon av de tre nämnda kategorierna; porträtt,  
topografiska fotografier och händelser. 

284 Gram, 5 okt 2007, s. 4
285 Becker, 1999, s. 14
286 Wikipedia, den engelska versionen, gå till: cultural artifact [2009-05-11]
287 Becker, 1999, s. 15
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Organisationens påverkan på fotografisamlandets utformning

Det finns flera förklaringar till varför Kungliga bibliotekets samlande ser ut som 
det gör ur ett organisationsperspektiv. På individnivå genomsyras förvärvsarbetet 
med bildmaterial på Kungliga biblioteket av organisationskulturens gemensamma 
värderingar och normer. Materialet som samlas in ska vara av dokumentär  
karaktär och blir utvärderat efter sitt innehåll. Grunden till denna värdering 
återfinns redan i ett tidigt stadium i Kungliga bibliotekets historia, i det 
bildmaterial som Kungliga biblioteket samlat på. Redan under 1700-talet  
omnämns porträtt, utsikter och historiska planscher. Det verkliga befästandet av 
normen med inriktningen på det dokumentära kom när Kungliga museet byggdes  
och de två institutionerna skulle dela kungens samlingar mellan sig. Här tangeras 
individnivån med förklaringar på interorganisatorisk nivå av hur Kungliga 
b ib l i o t eke t s f ö rhå l l ande t i l l and ra i n s t i t u t i one r ha r påve rka t 
organisationsbeteendet. I uppgörelsen med Nationalmuseet 1866 fastställdes 
uppdelningen av materialet där Kungliga biblioteket skulle ta hand om det ur 
innehållslig synpunkt och Nationalmuseet det ur konstnärlig synpunkt. Denna 
tanke har sedan blivit en av organisationskulturens grundläggande värderingar och 
normer för urval vid insamling och indelning i kategorier. Denna grundläggande 
norm har i stort sett legat kvar opåverkad under årens lopp. 

Som Kjellman beskriver i sin avhandling har konstbildsdiskursens 
konstruerande uppdelning i konstnärligt och dokumentärt haft påtagliga 
konsekvenser för Kungliga bibliotekets förvärv av bildmaterial, vilket jag kan 
konstatera även gäller för bibliotekets förvärv av fotografier.288 En uppdelning i 
konstnärligt och innehållsmässigt är inte oproblematisk. Det finns till exempel 
porträtt som bildavdelningen samlar för dess innehåll (att det föreställer en 
person) som samtidigt är estetiska eller konstnärliga. Goodwins konstnärliga 
porträtt är ett exempel på ett sådant gränsöverskridande som finns i samlingen. 
Det finns också fotografier som samlats in som inte låter sig placeras in under de 
tre huvudkategorierna; porträtt, topografiska fotografier och händelser. Ett 
exempel på ett sådant undantag är Hans Nolbergs och Chia Löfqvist-Nohlbergs 
fotografier som bland annat har motiv som föreställer vissnande tulpaner. 

Individuella aktörer har haft möjlighet att påverka institutionens verksamhet.  
Bildavdelningens chefer och riksbibliotekarierna på Kungliga biblioteket har 
visserligen inte lyckats förändra organisationskulturens grundläggande norm i 
någon större grad, men de har haft ett utrymme där de har kunnat utöva inflytande 
på samlingens inriktning och på själva förvärvsarbetet. Genom att i fotografiska 

288Kjellman, 2006, s. 116–118
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förvärv lägga betoningen på olika motivkategorier eller material har det gått att  
påverka samlingens inriktning, som till exempel Willers och Ehrensvärds betoning 
på porträtt, eller Dahlmans satsning på album och äldre fotografiska tekniker.  
Utövandet av inflytandet på själva förvärvsarbetet kan exempelvis göras genom 
hanteringen av förvärvsverktygen gåvor och inköp. Inköp har dock under 
perioden överlag gjorts på liknande sätt, det vill säga genom bevakning och köp 
på auktioner och så vidare. Hanteringen av gåvor har varierat mer. Från att  
Kungliga biblioteket själv gått ut och gjort förfrågan om gåvor till att ta ställning 
till om en gåva ska tas emot eller inte. 

Ett annat sätt att styra riktningen på samlingen är att sätta upp mål och  
riktlinjer. I likhet med vad Benedetti, Wu och Haye påpekar i sin artikel “Art in a 
medium-sized university library: acquisition, cataloging, and access issues: chal-
lenges and opportunities,” så verkar Kungliga bibliotekets samlingar tillkommit 
innan en förvärvspolicy har utarbetats.289 Arbetet på organisationsnivå, som 
fastställandet av verksamhetsmål, har varit underordnat de grundläggande 
värderingarna och normerna på individnivå. De informella och kulturella 
normerna med den historiska tillbakablicken verkar ha haft förtur framför de 
formella reglerna med framtidsblicken. De anställda på bildavdelningen verkar  
mer ha sett till organisationens praktik, och organisationskulturens grundläggande 
värderingar har på så sätt haft större inflytande på samlandet än 
verksamhetsmålen. Som Kjellman påpekar är regleringarna för Kungliga 
bibliotekets bildavdelning i jämförelse med biblioteket i stort förhållandevis  
otydliga.290 En målstyrning från ledningens sida, där ledningen framför önskade 
resultat och fastställer ramar för verksamheten, verkar ha förekommit skriftligt 
först på 2000-talet. Andra formella regler, som riktlinjer för förvärvsarbetet,  
verkar i sin tur i mycket ha baserats på de informella och kulturella normerna som 
redan fanns, som till exempel indelandet i de tre huvudkategorierna; porträtt,  
topografiska bilder och historiska planscher/händelser. Riktlinjerna är 
knapphändiga och blir utförligare först år 2008, då personalen själva verkar ha sett 
ett behov av utförligare riktlinjer. 

Organisationen verkar ha lidit av ”begränsad målrationalitet”, som 
Christensen och Ivarsson Westerberg tar upp. Institutionens egna mål i form av 
visionsdokument och riktlinjer har till största delen varit frånvarande eller oklara 
på bildområdet. Kungliga biblioteket verkar som offentlig organisation på 
samhällets uppdrag och styrs genom lagar och regler, men även från regeringens 
sida har uppdraget och regleringen i fråga om kulturarvsinsamlingen verkat vara 
oklara och vaga. Det enda som beskrivs i regleringsbreven, på senare år, av  
Kungliga bibliotekets uppdrag på området är att biblioteket ska göra ”särskilda 
insatser för kulturarvet”.291 Vad dessa sedan består av, har varit upp till Kungliga 

289 Benedetti, Wu, och Hayes, 2004, s. 7.
290 Kjellman, 2006, s. 234
291 Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Kungl. biblioteket, s. 2
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biblioteket att bestämma. 
Flaa och Andersson beskriver att i studien av begreppet mål gäller det att inte  

ta målen för givna utan att inse att de hela tiden förändras och fyller olika syften 
inom organisationen.292 Jag vill ändå framhålla att det under de här 50 åren trots  
allt skett en del förändringar. Ett exempel är när man på 1980-talet införde ett eget  
inköpsanslag för bildavdelningen, vilket ökade dess självständighet. Jag tycker 
mig också se att ett visst reflekterande särskilt på senare år på målsättningsfronten  
över samlingen och samlandet har ökat på bildavdelningen. Detta genom att 
tydligare riktlinjer har börjat skissas upp och genom ett framväxande  
ställningstagande till mottagandet av gåvor. Även att man har börjat snegla på 
samlingar på andra institutioner, för att se så att man inte samlar på precis samma 
saker, har visat sig vara en nytillkommen aspekt. 

Bildavdelningens medarbetare verkar också ha börjat problematisera och 
ifrågasätta kategoriindelningen. De såg till exempel ett behov av en ny indelning 
av historiska planscher och skapade en ny händelsekategori som en fortsättning på 
kategorin historiska planscher. Händelser är dock en mindre och svagare 
förankrad kategori än porträtt och topografiska bilder som haft mindre utrymme 
än dessa. Det verkar inte heller som om det funnits någon strategi för det 
fotografiska förvärvet inom denna kategori, på samma sätt som det funnits för 
porträtt och topografiska bilder, vilka aktivt förvärvats genom olika köp och 
gåvosatsningar. Händelser verkar ha förvärvats mer passivt genom inkomna 
gåvor. Indelningen i porträtt, topografiska bilder och händelser eller historiska 
bilder är inget unikt för Kungliga biblioteket utan det förekommer på flera andra  
nationalbibliotek. Det finns dock skillnader, som till exempel att Danmarks 
nationalbibliotek har en mycket större samling av historiska fotografier, där 
samlingen även fått ett eget utrymme på nationalbibliotekets webbsida, medan 
fotografiska händelser inte är lika stor och har fått en mer undanskymd plats på 
Kungliga biblioteket. Varför lokala variationer uppstår och hur de olika 
fotografiska förvärvskategorierna ser ut och behandlas på olika bibliotek vore 
intressant att undersöka vidare.

292 Fla och Andersson,1998, s. 85.
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Sammanfattning

I denna uppsats har jag undersökt Kungliga bibliotekets förvärv av fotografier 
under perioden 1958–2008. Min kärnfrågeställning har varit: varför ser Kungliga 
bibliotekets samlande av fotografier ut som det gör? Därutöver har jag haft 
underliggande frågeställningar som vilken typ av fotografier det har rört sig om, 
på vilket sätt de kommit in, vad det har funnits för urvalskriterier, budget och 
strategier, om det funnits några riktlinjer för förvärven av fotografier och om det 
skett någon förändring under perioden. 

För att kunna besvara frågorna har jag utgått från Grundbergs diskussion om 
kulturarv och kulturarvsprocesser och belyst Kungliga bibliotekets samlande ur ett 
organisationsperspektiv på tre nivåer; organisationens påverkan på och påverkan 
av enskilda aktörer, organisationens uppbyggnad och processer med mål och 
riktlinjer och organisationens förhållande till andra organisationer. Jag har genom 
fallstudie som metod studerat och tolkat olika textmaterial som bibliotekets  
webbsida, årsberättelser, accessionsjournaler, brev och andra interna dokument, 
samt genomfört intervjuer eller haft e-postkorrespondens med de personer som 
varit avdelningschefer under perioden. Jag har i materialet undersökt vad som 
förvärvats och hur det inkommit, vad det funnits för riktlinjer, hur materialet har  
betraktats och eventuella förändringar av förvärvet och förvärvsarbetet.

I uppsatsen kommer jag fram till att det fotografiska förvärv som Kungliga  
biblioteket samlar in som kulturarv för kommande generationer följer den övriga 
bildsamlingens samlande ur dokumentär och innehållslig aspekt. Denna aspekt 
grundlades i ett tidigt skede av Kungliga bibliotekets tillblivelse och har behållit 
sin vägledande status sedan dess. Insamlingsområdena har därför baserats i 
huvudsak på bildmotiven och porträtt, topografiska fotografier och händelser är de  
främsta typerna av fotografier som samlats. Händelser är en nytillkommen 
kategori, men är en fortsättning på en gammal. Det fotografiska materialet har 
varierat, men fotografier på papper har dominerat. En förvärvsbudget fanns inte 
från början men tillkom på 1980-talet. Gåvor och köp har varit de vanligaste 
sätten att samla in fotografier. Gåvoprocessen har varierat genom åren, genom att 
biblioteket har gjort aktiva efterfrågningar, tagit emot vad som lämnats eller tagit  
ställning till om gåvorna ska tas emot eller inte. Riktlinjerna för förvärv av bilder 
har varit överlag vaga både från politiskt håll och internt. Ett arbete mot tydligare 
riktlinjer har dock påbörjats 2008. 
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