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Förord 

Jag vill här tacka de personer som på olika sätt hjälpt mig i mitt föreliggande arbe-

te. De informanter som med sina erfarenheter givit mig värdefull information om 

priskuranterna är förste bibliotekarie Olof Halldin i Kungl. biblioteket, förste bib-

liotekarie Gun Karlberg i Uppsala universitetsbibliotek och sektionschef Annika 

Peurell i Nordiska museets bibliotek. Från Nordiska museet vill jag även tacka de 

intendenter, Anna Womack och Heidi Henriksson som gett mig inblick i ett yr-

kesmässigt användande av priskuranter. Av min handledare Anna Fredriksson 

Adman, som är bibliotekarie och språkvetare, har jag fått värdefulla råd om bland 

annat disposition och formuleringar. Jag vill även tacka Ulrika Kjellman, lektor 

och kursansvarig för detta moment i utbildningen, för tips och råd som varit vär-

defulla.  
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Inledning  

Under min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala univer-

sitet gjorde jag min praktik i Nordiska museets bibliotek. En av huvuduppgifterna 

i biblioteket var att göra en grov inventering av deras priskuranter, ett material 

som jag upptäckte var väldigt intressant. Intresset ledde snabbt till en vilja att un-

dersöka dessa priskuranter inom ramen för ett uppsatsarbete. I Nordiska museets 

bibliotek hade man nyligen rent fysiskt stuvat om bland hyllorna och packat ner de 

priskuranter som var löst liggande i kapslar. Tankar om att bättre tillgängliggöra 

detta material fanns, men man visste inte riktigt hur eftersom i stort sett allt av 

detta material är okatalogiserat. I Nordiska museets bibliotek funderade man på att 

invänta Kungl. bibliotekets eventuella katalogisering av liknande material men var 

inte riktigt säker på hur deras planer såg ut. Den osäkerhet som verkade finnas 

kring möjligheterna för detta material i framtiden blev grunden för denna under-

sökning. 

 Priskuranter är ett material som finns i flera offentliga institutioner idag. En 

priskurant presenterar ett eller flera företags produkter med bilder och i vissa fall 

prisuppgifter. Idag är det mest forskare och de som bedriver högre studier som 

använder sig av priskuranterna men med tanke på vilken källa dessa är till vår 

egen kulturhistoria finns det skäl att anta att många fler, som inte nödvändigtvis 

bedriver forskning, skulle ta del av dessa om de fanns mer lättillgänga. Även fors-

kare skulle troligtvis använda sig av priskuranterna i större grad om dessa blev 

mer tillgängliga. En forskare som intresserat sig för vår vardagshistoria är Lena 

Johannesson som i Den massproducerade bilden: ur bildindustrialismens historia, 

1997, studerar 1800-talsbilden ur andra perspektiv än den man vanligtvis studerar 

inom den klassiska konsthistorien. Lena Johannesson skriver också att boken inte 

bara vänder sig till universitet och undervisningssammanhang utan till alla som är 

intresserad av de pusselbitar som kan visa folkets historia.1 

 Priskuranterna som undersöks i denna uppsats är ett utmärkt exempel på ett 

material som kan ge sådana viktiga pusselbitar till vår vardagshistoria. Uppsatsen 

har som att avsikt att belysa den situation som idag råder för priskuranterna i tre 

institutioner. De undersökta institutionerna är Kungl. biblioteket, Uppsala univer-

sitetsbibliotek och Nordiska museets bibliotek. Intentionen har också varit att ge-

                                                 
1 Johannesson, Lena, 1997, Den massproducerade bilden: ur bildindustrialismens historia, s. 7- 9. 
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nom att belysa de problem som finns och föreslå lösningar för att komma vidare, 

bidra till att priskuranterna blir mer tillgängliga i framtiden. 

Tidigare forskning 

Det har tidigare inte skrivits mycket om priskuranter och deras förutsättningar för 

tillgängliggörande. När det gäller vad som finns skrivet om kulturarv och där pris-

kuranterna kan ses som en del av detta kan nämnas; KB – ett nav i kunskaps-

samhället. Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek: verksamhet och visio-

ner: betänkande, SOU 2003:129. Denna utredning kom till genom ett regerings-

beslut 2002, och hade som uppgift att göra en översyn av Kungl. bibliotekets 

verksamhet och arbetsformer. Förslagen som presenterades handlade bland annat 

om att staten borde satsa på utvecklingen av den digitala informationsförsörjning-

en gentemot forskning och utbildning. Man föreslår att Kungl. biblioteket mera 

aktivt ska arbeta med insatser för informationsförsörjning liksom systemfrågor 

som kräver nationellt samarbete. I utredningen föreslås även olika insatser som rör 

kulturarvet i fråga om bland annat bevarande och tillgängliggörande.2  

En annan rapport jag hämtat information ur är ABM: samverkan mellan arkiv, 

bibliotek och museer: en lägesrapport på uppdrag av regeringen från Kungl. bib-

lioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet, 2002. Enligt ett 

regeringsbeslut 2001, får Kungl. biblioteket, Statens kulturråd och Riksarkivet i 

uppdrag att kartlägga vad som hittills åtgärdats när det gäller samverkan inom 

ABM-området. Utifrån de erfarenheter som framkom från arkiv, bibliotek och 

museer skulle sen en utvärdering göras.3 

 Jag har även hittat information om priskuranter i den utställningskatalog man 

tryckte i Kungl. biblioteket i samband med utställningen Ephemera –  det okända 

trycket, 2001.4 Syftet med utställningen var att marknadsföra och lyfta fram det 

okända material som den okatalogiserade samlingen utgör. Jag utgår här ifrån föl-

jande artiklar i utställningskatalogen, ”Kontinenten i papperskorgen” av Sven 

Lindqvist,5 ”Okatalogiserat tryck på Kungl. biblioteket” av Maja Markhouss6 och 

”Affärstrycket i Kungl. biblioteket” av Gunilla Larsson.7 

Utställningskatalogen – som en spegel: reflexer av svenskt samhällsliv kom 

till i samband med en utställning om okatalogiserat tryck i Uppsala universitets-

                                                 
2 KB – ett nav i kunskapssamhället, Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek: verksamhet och visioner: 
betänkande, 2003, s. 17-18. 
3 ABM: samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer: en lägesrapport på uppdrag av regeringen från 
Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet, 2002, s. 5.  
4 Ephemera –  det okända trycket, 2001, s. 5-32. 
5 Lindqvist, Sven, ”Kontinenten i papperskorgen”, 2001, s. 5-10. 
6 Markhouss, Maja, ”Okatalogiserat tryck på Kungl. biblioteket”, 2001, s. 11-18. 
7 Larsson, Gunilla, “Affärstrycket i Kungl. bibliotekets okatalogiserade samling”, 2001, s. 19-32. 
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bibliotek. Här beskrivs samhällsvetenskapliga företeelser som väckelserörelsen, 

miljöorganisationer och viss industriverksamhet.8 

Annan litteratur jag använt som relaterar till uppsatsens ämne är Ulrika Kjell-

mans Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. 

bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexe-

ringsfrågor, 2006.9 Även Erik Lindbergs ”Med brev och kuranter: Affärsnyheters 

spridning i äldre tid”, 2004, bör nämnas. Denna artikel beskriver hur priskuranter-

nas kan användas för forskning ur ett ekonomisk-historiskt perspektiv.10 

Teoretiska utgångspunkter 

De teorier som denna undersökning utgår ifrån är i första hand Birger Hjørlands 

domänanalys i den mening att den tar en samhällsvetenskaplig ansats inom biblio-

teks- och informationsvetenskapen. Hjørlands domänanalytiska teori kan i grova 

drag beskrivas utgå ifrån att kunskapsorganisation bör anpassas utifrån den domän 

den skapas för.11 Joacim Hansson menar att kunskapsorganiserande system är 

samhällskorresponderande och att klassifikationssystem är socialt konstruerade 

och att de korresponderar mot det samhälle de skapats i.12 

 Denna teori delar även Hjørland som vidare har identifierat några olika per-

spektiv från vilka man kan undersöka ett dokuments innehåll. Det första perspek-

tivet är en rationalistisk objektiv realism som utgår ifrån att ett dokument har en 

egen objektiv betydelse som varken kan påverkas av det sammanhang det brukas 

inom eller av subjektiva beskrivningar av det.13 Olika personer som beskriver do-

kumentet skulle med andra ord komma fram till samma resultat, förutsatt att de 

analyserar efter en given mall.14 Det andra perspektivet är ett slag subjektiv realism 

som utgår ifrån individens subjektiva uppfattning och beskrivning av ett doku-

ment. Hjørland menar att svagheten med att ämnesbestämma dokument utifrån ett 

subjektivt perspektiv är att dokumentet riskerar att få olika betydelser och därmed 

blir otydligt.15 Hjørland menar, liksom även flera andra forskare i dag, att man bör 

anpassa de kunskapsorganisatoriska redskapen för användarna och deras behov. 

                                                 
8 Ljunggren, Agneta & Eriksson, Leif, 1989, – som en spegel: reflexer av svenskt samhällsliv, s. 4-60. 
9 Kjellman, Ulrika, 2006, Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliote-
kets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor. 
10 Lindberg, Erik, 2004,  ”Med brev och kuranter: Affärsnyheters spridning i äldre tid”. 
11 Hjørland, Birger, ”Domain Analysis in Information Science: Eleven Approaches – Traditional as well as 
Innovative”, 2002a, s. 422.  
12 Hansson, Joacim, 1999, Klassifikation, bibliotek och samhälle: en kritisk hermeneutisk studie av “Klassifi-
kationssystem för svenska bibliotek”, s. 39. 
13 Hjørland, Emnerepraesentation og informationssøgning: bidrag til en teori på kundskabsteoretisk 
grundlag, 1993, s. 54. 
14 Hjørland, 1997, Information Seeking and Subject Representation: An Activity - Theoretical Approach to 
Information Science, s. 69. 
15 Hjørland,, 1997, s 61-62. 
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Detta behöver inte nödvändigtvis ske utifrån en individs psykologiska och kogni-

tiva processer. Istället bör man utgå ifrån ett materialistiskt och pragmatiskt per-

spektiv. Detta innebär att man utgår ifrån sociala sammanhang snarare är individ-

baserade.16 Man bör med andra ord utgå ifrån behov som finns inom en domän då 

man skapar de kunskapsorganiserande systemen. Ett materialistiskt och pragma-

tiskt förhållningssätt innebär att man inte kan nå ett dokuments betydelse genom 

att hänvisa till absoluta eller färdiga kunskapskategorier, inte heller genom att 

söka en absolut inneboende egenskap i dokumentet. Istället bör man utgå ifrån att 

olika domäner kommer att behöva olika ämnesbestämningar, dokumentrepresenta-

tioner och indexeringar.17 

Visserligen kan de undersökta institutioner som alla är bibliotek tyckas befin-

na sig inom samma praktik. Det finns dock olikheter i det sätt de arbetar på vilket 

gör att de kan betraktas som olika institutionella praktiker. Föreliggande arbete 

behandlar hur ett speciellt material, här priskuranter, samlats in, ordnats och till-

gängliggjorts. Praktiska saker som påverkat arbetet med att samla in, ordna och 

tillgängliggöra priskuranterna är exempelvis vilka uppdrag som styrt arbetet, hur 

samlingen sett ut när det gäller mängd och innehåll och vilka ekonomiska förut-

sättningar man haft.  

En annan aspekt som Hjørland menar att man måste beakta när det gäller äm-

nesbestämningar är att de kan få olika betydelser inom olika domäner. Det är där-

för av vikt att ta hänsyn till för vilket socialt sammanhang man skapar de kun-

skapsorganisatoriska verktygen.18 Olika domäner kan vara olika vetenskapliga 

discipliner men det finns även olikheter inom en disciplin som gör att man utveck-

lar olika kommunikationsstrategier. Ett exempel som Hjørland ger är att en forska-

re som söker information om schizofreni, och som utgångspunkt har att detta till-

stånd beror på psykologiska faktorer, kommer att använda sig av andra sökstrate-

gier än någon som ser på sjukdomen som resultatet av en kemisk obalans.19  

Olika domäner som det syftas till i denna undersökning är dels den vetenskap-

liga där användargrupperna är forskare, studenter och intendenter och dels en in-

tresserad allmänhet. Den senare gruppen är personer som utifrån privata intressen 

hämtar information ur priskuranterna. Här har inget urval gjorts med fokus enbart 

på den vetenskapliga användargruppen utan även allmänheten har tilldelats stor 

betydelse. 

                                                 
16 Hjørland, “Epistemology and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science”, 2002b, s 264. 
17 Hjørland, 1997, s. 86.  
18 Hjørland, 1997, s. 84. 
19 Hjørland, 2002b, s. 264.  
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Syfte 

Syftet med denna uppsats är, att sedan jag fått en bild av och kunnat jämföra hur 

priskuranterna har samlats in, ordnats och tillgängliggjorts i några bibliotek av 

olika karaktär, lokalisera det som framstår som problemområden för de olika insti-

tutionerna, resonera kring dem och föreslå möjliga lösningar eller vägar att fortsät-

ta på. Troligtvis kommer några problemområden vara gemensamma, medan andra 

är specifika för de olika institutionerna. Jag har även försökt förklara en del av 

olikheterna i institutionernas insamlande och ordnande utifrån att de verkat inom 

olika institutionella praktiker. I diskussionen kring de institutionella praktikerna 

utgår jag ifrån Birger Hjørlands teorier kring domäner och kunskapsorganisation.20 

Förhoppningen är också att denna uppsats ska vara ett bidrag till en ökad tillgäng-

lighet av priskuranterna. 

Metod 

Uppsatsen bygger huvudsakligen på kvalitativa undersökningar kring priskuran-

ternas situation i tre institutioner. Dessa undersökningar har genomförts genom 

studiebesök och intervjuer samt kontakt via e-post. Informanterna har fungerat 

som huvudsakliga informationskällor när det gäller priskuranter i respektive insti-

tution. Även information om priskuranterna från institutionernas hemsidor har 

använts. 

 Informant vid Kungl. biblioteket har förste bibliotekarie Olof Halldin varit. I 

hans ansvarsområden ingår att uppordna samlingen av vardagstryck och att vara 

sakkunnig i affischfrågor. För Uppsala universitetsbiblioteks del har Gun Karlberg 

fungerat som informant. Hon är förste bibliotekarie och sedan 2002 funktionsan-

svarig för periodika. Hon ansvarar även för den grupp som letar fram okatalogise-

rat svenskt tryck, vari priskuranterna utgör en liten del. För Nordiska museets bib-

lioteks del har sektionschef Annika Peurell varit informant. Hon har arbetat i Nor-

diska museets bibliotek i snart nio år och arbetar med priskuranterna som en del 

av bibliotekets samlingar. Samtliga av dessa intervjuer har skett med bandinspel-

ning och frågeformulär vid respektive institution. 

Intendenterna vid Nordiska museet har som informanter bidragit med sin syn 

på priskuranterna och vilken användning de har av dessa i sin yrkesutövning. In-

tendent Anna Womack har arbetat som intendent i museets antikvariska avdel-

ning, med inriktning på borgerlig möbelkultur, sedan 2003. Heidi Henriksson bör-

jade sin tjänst som intendent på avdelningen för näringsliv och samfund 1969. 

Senare kom hon att arbeta som föremålsregistrator på Nordiska museet. I uppgif-

                                                 
20 Hjørland, 1997, 2002a, 2002b. 
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terna ingick bland annat att registrera de priskuranter som kom in till museet. Idag 

arbetar Heidi Henriksson som intendent vid Nordiska museets antikvariska avdel-

ning, där hon har ansvar för guld, silver och tenn. Hon har kommit i kontakt med 

priskuranter både som intendent och registrator och har därför kunskaper om des-

sa. Womack svarade på frågeformuläret via e-post medan Henriksson blev inter-

vjuad på samma sätt som de övriga informanterna. I samtliga fall har sedan kom-

pletterande korrespondens via e-post förekommit mellan uppsatsförfattaren och 

informanterna. Då intendenternas svar var så pass likartade har den informationen 

slagits samman i den löpande texten även om källorna varit två stycken. 

Efter att ha sammanställt resultatet från intervjuerna har jag gått igenom detta 

och försökt hitta sådant som framkommit som specifikt för respektive institution, 

när det gäller hur priskuranterna har samlats in, ordnats och tillgängliggjorts. Jag 

har sedan utifrån institutionernas historia och verksamhetsområden försökt att 

förklara vad dessa olikheter kring samlandet och ordnandet kan bero på. Som 

grund för denna analys har jag använt mig av Birger Hjörlands domänanalytiska 

perspektiv och försökt förklara att olikheterna i institutionerna är beroende av vil-

ken institutionell praktik de verkat inom.  

Jag har även lyft fram de gemensamma eller individuella problemområden 

som framkom ur intervjumaterialet. Först har jag behandlat institutionernas ge-

mensamma problem, därefter de individuella. I mina diskussioner, analyser och 

förslag som följt på presentationen av problemområdena, har jag hämtat stöd ifrån 

litteratur av olika slag som behandlar liknande frågor. Efter varje problemställning 

har jag presenterat förslag på lösningar. Syftet med förslagen har inte varit att pre-

sentera färdiga lösningar utan snarare att komma med idéer och tankar kring hur 

institutionerna kan komma vidare i sitt arbete kring problemområdena. 

Avgränsningar 

Som grund för denna undersökning har genom studiebesök och intervjuer under-

sökts hur situationen ser ut i Kungl. biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och 

Nordiska museets bibliotek. Valet att ta med museiinriktade bibliotek och större 

bibliotek med pliktleveranser har gjorts för att eventuellt kunna hitta likheter och 

olikheter som kan uppstå kring insamlandet, ordnandet och tillgängliggörandet av 

priskuranter. Utgångspunkten har varit att priskuranterna troligtvis insamlats, ord-

nats och tillgängliggjorts på olika sätt institutionerna emellan, och att jämförelser 

sinsemellan kan ge nya idéer om hur arbetet skulle kunna se ut i framtiden. 

 Några grundläggande olikheter som kan ha påverkat insamlandet, ordnandet 

och tillgängliggörandet av priskuranterna är huruvida det handlar om bibliotek 

som via pliktleveranser får in enorma mängder material som ska sparas, både pris-

kuranter och annat slags tryckt material, eller om det handlar om ett forsknings-

bibliotek som samlar in materialet utifrån speciella ämnesinriktningar. 
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 Antalet institutioner, som är tre stycken, är passande för en undersökning av 

detta format. Valet av institutioner har även gjorts med tanke på att de, förutom att 

de har ett liknande material i form av priskuranter, även känner väl till varandras 

verksamheter och har kontakt i olika frågor, (något som framkom under det inle-

dande researcharbetet på Nordiska museet).  

Disposition 

Tidigare i denna uppsats har beskrivits den tidigare forskning som finns kring 

priskuranter, eller snarare i brist på detta, vad som skrivits om tillgängliggörande 

av kulturarv. Därefter beskrivs kortfattat syftet med denna uppsats. Vidare be-

skrivs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna uppsats. I 

stycket som beskriver undersökningens metod presenteras de informanter som 

varit huvudsakliga källor när det gäller priskuranterna i de undersökta institutio-

nerna. Här beskrivs också den kvalitativa undersökningsmetod som genomförts 

via intervjuer och e-post.  

Själva undersökningen, som följer härnäst, inleds av en presentation av pris-

kuranterna, dels ur ett historiskt perspektiv, dels kring hur de idag kan användas 

för forskning av olika slag. Här beskrivs också hur dessa priskuranter kan se ut, 

vilket även illustreras med bildexempel. Vidare nämns några andra institutioner 

som har priskuranter i Sverige och utomlands. Här nämns också olikheter i några 

olika länders insamlingsförfarande när det gäller priskuranter. Därefter följer en 

presentation av de olika institutionernas verksamheter och uppdrag. Detta görs ur 

ett historiskt perspektiv som leder fram till nutid. Detta efterföljs av en beskriv-

ning av vilken terminologi och definition institutionerna har kring priskuranter. 

Vidare presenteras de olika institutionernas samlingar med priskuranter. Sist 

beskrivs även den inventering av priskuranter på Nordiska museets bibliotek som 

jag nyligen gjort. Efter att samlingarna presenterats beskrivs vidare hur institutio-

nerna har katalogiserat priskuranterna och vilka användargrupper som använder 

dem. Slutligen har de olika institutionella praktikerna som framkommit diskute-

rats.  

I den senare delen av undersökningen tas de problem upp som framkommit i 

intervjuerna, gemensamma för institutionerna eller individuella. Problembeskriv-

ningen följs av en diskussion och ett resonemang kring lösningar och förslag på 

hur man ska kunna komma vidare i arbetet med att tillgängliggöra priskuranterna. 

Därefter kommer en avslutande diskussion liksom en kortfattad sammanfattning 

av uppsatsen. 

 Förklaringar till förkortningar, begrepp och definitioner i uppsatsen presente-

ras på lämpligt ställe i den löpande i texten.  
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Undersökning 

Priskuranterna 

Föregångaren till priskuranten har funnits i Sverige sedan en lång tid tillbaka. Erik 

Lindberg beskriver fenomenet affärspress ur ett historiskt perspektiv då han drar 

paralleller mellan modern affärspress och den första affärspressen som i form av 

priskuranter spreds i de större städerna i Europa. I Sverige kan man hitta affärs-

press så långt tillbaka som till början av 1700-talet, på kontinenten spreds den 

ännu tidigare. Syftet då som idag var att sprida information av olika slag om 

marknaden, även om informationsspridningen på den tiden gick betydligt lång-

sammare än idag. Priskuranten skapades ur ett behov att sammanställa växelkurser 

och priser, för korrespondens handelsmän emellan. Lindberg menar att priskuran-

ten kan ses som en föregångare till de moderna tidningar som idag arbetar med att 

sprida snabb och pålitlig information och analyser inom marknadsekonomin, som 

exempel nämner han Wall Street Journal och Financial Times.21 

Man kan således studera priskuranter utifrån olika perspektiv. Det perspektiv 

jag utgått ifrån i denna undersökning är det kulturhistoriska snarare än det ekono-

misk-historiska som Erik Lindberg har i sin artikel. Lindberg pekar också på att 

det finns olika perspektiv man kan studera priskuranterna ur. Ett perspektiv är 

prishistoriska studier där man fokuserar på intressanta frågor som levnadsstandar-

dens utveckling i historisk tid eller hur olika marknader integrerats. Det andra per-

spektivet är att studera priskuranterna som det medium de är. Här kan man ställa 

intressanta frågor kring priskuranternas uppkomst om man utgår ifrån de skapats i 

samband med att det skett större förändringar i samhället och marknadsekono-

min.22 

 Priskuranterna har med andra ord sett lite olika ut genom tiderna. Från att ha 

varit information om varor och priser, som spridits handelsmän emellan, kom den 

längre fram att, med bilder på varorna, massproduceras och distribueras till mas-

sorna. I dessa priskuranter presenterades allehanda produkter, exempelvis glas, 

                                                 
21 Lindberg, 2004, s. 23. 
22 Lindberg, 2004, s. 23. 
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kläder, förpackningar, hus, tekniska apparater, inredningsdetaljer och mycket 

mera.  

Ofta finns bilder på produkten och kortare texter med syfte att sälja varan. 

Priskuranterna är ett material som enligt min uppgift levandegör vår vardagshisto-

ria på ett väldigt tydligt sätt. Priskuranterna är också en slags tidsspegel på så sätt 

att de utformats utifrån normer och värderingar i det samhälle de skapades i. Om 

man studerar byggkataloger från exempelvis 1960-talet och jämför dessa med så-

dana från 2000-talet, vilka skillnader i trender kring hustyper och planlösningar 

kommer man då att finna? Och vad beror dessa skillnader på? Andra perspektiv 

som kan studeras är marknadsföringen av produkter och hur den förändrats genom 

tiderna och varför. Ur de tekniska beskrivningarna kan man studera den tekniska 

produktutvecklingen i tid eller helt enkelt använda beskrivningen för att restaurera 

en produkt idag. Användningsområdena är många och priskuranterna kan ge en 

bild av vår historia som inte kan fås genom andra medier. 

 Sven Lindqvist beskriver det okatalogiserade materialet, vari priskuranterna 

ingår, som sådant vi vanligtvis kastar i papperskorgen. Det som uppfattas som 

ointressant skräp idag kan enligt Lindqvist få en helt annan dimension i framtiden, 

då man genom materialet får en tydlig bild av en förgången tid och hur man levde 

sitt liv då. Utifrån detta material skapas frågor som annars inte skulle kunna stäl-

las. Kunskapen om olika företeelser i det förgångna skulle utan det okatalogisera-

de trycket vara förlorad.23 För att tryckerierna ska förstå värdet av dessa tryck, så 

att de verkligen kommer fram till biblioteken, försöker Kungl. biblioteket också 

att sprida denna information om framtida användningsområden till tryckerierna. 

Det finns information om pliktleveranserna på Kungl. bibliotekets hemsida, men 

man har även riktat sig direkt till tryckerierna, för att informera om hur viktiga 

trycken är för forskningen.24 

I och med pliktleveransen har vi i Sverige en gedigen mängd svenskt tryck, 

där priskuranterna ingår som en del av materialet. Kungl. biblioteket har som an-

svar att bevara allt svenskt tryck som kommer in från tryckerierna, medan Lunds 

universitetsbibliotek har ansvar att bevara reservexemplar av detta. Uppsala uni-

versitetsbibliotek bestämmer själva vad de vill spara.25 

 Priskuranter finns i fler institutioner än de som har pliktleverans. De före-

kommer runt om i landet, såväl i museer, arkiv och bibliotek. Förutom de institu-

tioner som undersöks i denna uppsats kan Tekniska museet nämnas, som har pris-

kuranter med inriktning mot museets profilämnen nämligen teknik, industri och 

naturvetenskap.26 Föreningen Centrum för Näringslivshistoria (CfN) arbetar ideellt 

                                                 
23 Lindqvist, 2001, s. 5. 
24 Lundström, Lillemor, Landqvist, Marianne & Wesslén, Siw, Det du trycker idag är viktig historia i mor-
gon: information om pliktexemplar från Kungl. biblioteket, 1991.  
25 Markhouss, 2001, s. 11. 
26 Brev 2. 
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för att bevara och presentera det svenska näringslivets historia. De företag som 

arkiverat sitt material hos CfN är medlemmar och deponenter. Det innebär att fö-

retagen fortfarande äger och kontrollerar sitt material.27 Riksarkivet har liknande 

material i och med att de arkiverar för företags räkning och i detta material ingår 

även priskuranter.28 

Samlingar som motsvarar Kungl. bibliotekets okatalogiserade tryck finns i 

Helsingfors i universitetsbiblioteket, i Oslo i Nasjonalbiblioteket och i Köpen-

hamn i Det Kongelige bibliotek. Samlingarna i de nordiska biblioteken är mer 

kompletta än i övriga Europa beroende på att man i övriga Europa fått in trycken 

från utgivarna, vilka inte levererat i samma omfattning som tryckerierna.29 

Ett undantag är dock den franska pliktleveranslagen som är den äldsta. Den 

utfärdades 1537 av Frans I. Här ingår en dubbel leverans från tryckeriet och från 

utgivaren. Den franska samling som motsvarar den svenska okatalogiserade sam-

lingen finns i det franska nationalbiblioteket och benämns ”Recueils”. Ett annat 

insamlingsförfarande än det som är vanligt förekommande Sverige, Nordeuropa 

och Frankrike är Ephemera-samlingen i nationalbiblioteket i Australien. Denna 

samling är inte heltäckande utan baseras på urval. Liksom i Sverige förekommer i 

utlandet sådana här samlingar med tryck inte enbart i biblioteken utan kan finnas i 

museer, arkiv och i privata eller lokala samlingar.30  

 

 

 

Bild 1. Köksgeråd från Kramfors Järnhandel,1945, NMB: s samling (Foto: Petra Furtenbach). 

                                                 
27 Brev 3. 
28 Telefonsamtal 1. 
29 Markhouss, 2001, s. 14-15. 
30 Markhouss, 2001, s. 14-15. 
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Bild 2. Förpackningar från Åkerlund & Rausing, 1962, NMB: s samling, 

(Foto: Petra Furtenbach). 

 

 

 

Bild 3. Bilaga i form av förpackning från Åkerlund & Rausing, 1962, NMB: s samling, 

 (Foto: Petra Furtenbach). 
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Bild 4. Rörstrands priskurant över vaser, pelare och lyxartiklar, 1895, NMB: s samling, 

 (Foto: Petra Furtenbach). 

 

 

Bild 5. Fagerquists frö- och växthandel, 1899, NMB: s samling, 

(Foto: Petra Furtenbach). 
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Bild 6. Paul U. Bergström, omslagsbild till priskurant för vår- och sommarmodet 1915, 

 NMB: s samling, (Foto: Petra Furtenbach). 

 

 

Bild 7. Innehåll i priskurant från Paul U. Bergström, se bild 6, NMB: s samling,  

(Foto: Petra Furtenbach). 
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Bild 8. Frökatalog från Cedergren & Co, 1961, NMB: s samling,(Foto: Petra Furtenbach). 

 

 

 

Bild 9. Sydsvenska Gjuteri AB, generatoreldstad, 1904, NMB: s samling, 
(Foto: Petra Furtenbach) 
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 Institutionerna 

Jag har alltså valt att studera hur tre olika institutioner hanterar sina samlingar av 

priskuranter. Inledningsvis kommer detta avsnitt att presentera en allmän bild av 

respektive institution och deras samlande uppdrag. Därefter kommer jag att pre-

sentera variationen kring terminologin som institutionerna använder för att beskri-

va detta material och därpå följer en redogörelse för respektive institutions sam-

ling av priskuranter. 

Institutioner som nämns kommer emellanåt att benämnas med förkortningar 

såsom Kungl. biblioteket (KB), Uppsala universitetsbibliotek (UUB), Nordiska 

museets bibliotek (NMB) och Lunds universitetsbibliotek (LUB). I de fall jag syf-

tar på Nordiska museet som institution och inte bara på biblioteket används emel-

lanåt benämningen Nordiska museet (NM). 

Kungl. biblioteket 
På 1520-talet anskaffade Gustav Vasa böcker inom ämnen som naturvetenskap, 

historia, teologi, musikalier samt kartor. Den införskaffade litteraturen förvarades 

på slottet Tre Kronor. Senare kom hans söner att utöka samlingen, som under Jo-

han III: s tid kom att förvaras i en 80 meter lång vindsvåning, kallad Gröna Gång-

en. I och med branden på slottet Tre Kronor 1697, då större delen av slottet för-

stördes, försvann även en större del av samlingen med handskrifter och böcker. 

Det kom att dröja ända till 1768 innan samlingen flyttade in i det nya, ”Tessinska 

slottet”. KB kom att bli ett självständigt ämbetsverk 1877 och flyttade samma år 

till Humlegården. Nu började KB anta sin roll som nationalbibliotek med förplik-

telsen att bevara och tillhandahålla det svenska trycket.31 

Idag har Kungl. biblioteket en självklar status som nationalbibliotek i Sverige 

och har samlat in det mesta som tryckts på svenska. Insamlandet har skett i varie-

rande grad i olika tider. Materialet som samlats in är tillgängligt för allmänheten, 

som kan beställa fram och läsa texterna i biblioteket.32 Det insamlade materialet 

har huvudsakligen kommit in till biblioteket via pliktleverans. Pliktleveransförfa-

randet beskrivs på KB: s hemsida på följande sätt: 

Alla som framställer tryckt material som ska spridas i Sverige är skyldiga att leverera så kalla-
de pliktexemplar till Kungl. biblioteket och till sex universitetsbibliotek. Skyldigheten att le-
verera pliktexemplar är inskriven i lag. KB har samlat in tryckt material sedan 1661. Ur-
sprungligen var syftet att kontrollera och kunna censurera vad som skrevs i riket. I modern tid 
förvaltar och tillhandahåller KB det svenska kulturarvet för forskare och allmänheten33 

                                                 
31 Kungl. biblioteket > Sök på webbplatsen > sökord: historik KB >Historik Kungl. Biblioteket [2009-02-13]. 
32 Kungl. bibliotekets webbsida > Om oss [2009-02-14]. 
33 Kungl. bibliotekets webbsida > Pliktleverans [2009-02-14]. 
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På KB: s hemsida beskrivs bibliotekets samlingar som är omfattande och består av 

varierat material. Här finns ett svenskt material som kommit in via pliktleveranser 

men även material som kommit in till biblioteket på annat sätt. Man uppskattar att 

det rör sig om cirka 15 miljoner olika objekt vilka placerats på hyllor som motsva-

rar 100 kilometer hyllplan. Ljud och rörlig bild i samlingarna motsvarar mer än 

5 miljoner timmar. Här finns även en stor mängd digitaliserat material och ett 

växande antal e-resurser. I samlingarna finns stort och smått, allt från stora voly-

mer av bokverk till handritade kartor. Som särskilda material finns bland annat 

tidningar, kartor, handskrifter, böcker, affischer, bilder och vardagstryck.34 Prisku-

ranterna är en del av det svenska tryck som levereras till KB via pliktleveransen. 

Som institution har därför KB ett statligt reglerat uppdrag att förvalta detta materi-

al. 

KB är i dag en statlig myndighet som har en samordnande funktion gentemot 

de övriga forskningsbiblioteken i landet. Samordningen sker bland annat genom 

administration och utveckling av Libris, som är en nationell databaserad biblio-

tekskatalog. Från och med 2009 har KB även tagit över ansvaret att samla in au-

diovisuella medier, vilket tidigare gjordes av Statens ljud- och bildarkiv.35 I KB 

arbetar man även med utveckling av informationsförsörjning till forskning och 

högre utbildning. KB ger bidrag till olika projekt som arbetar med att utveckla 

biblioteken och anordnar även kurser för detta ändamål.36 

Uppsala universitetsbibliotek 
För några årtionden sedan var Carolina rediviva, som idag även kallas Carolina-

biblioteket, huvudbibliotek inom organisationen Uppsala universitetsbibliotek. 

Idag består universitetsbiblioteket snarare av flera olika bibliotek som samarbetar, 

av vilka Carolinabiblioteket är ett. Carolinabibliotekets regionala ansvarsområde 

inom UUB är informationsförsörjning inom teologi, sociologi och humaniora. Här 

förvaras och tillhandahålls även UUB: s kulturarvsamlingar.37 

Biblioteket Carolina rediviva har en lång historia. Uppsala universitets bok-

samlingar, som tidigare varit placerade i Gustavianum, flyttades 1841 till Carolina 

rediviva. Namnet Carolina rediviva betyder på latin ”det återupplivade Carolina” 

och man syftar här till det tidigare biblioteket Academia Carolina som byggdes 

under Karl IX: s tid och revs på 1700-talet. Karl XIV Johan fattade beslutet om 

placering av byggnaden och var med och lade grundstenen till biblioteket 1819. 

Det nya biblioteket placerades till mångas förtret högst upp på Drottninggatan. 

Professorerna ogillade att byggnaden skulle placeras utanför stadskärnan, liksom 

                                                 
34 Kungl. bibliotekets webbsida > Samlingarna [2009-02-14]. 
35 Kungl. bibliotekets webbsida > Om oss [2009-02-14]. 
36 Kungl. bibliotekets webbsida > Bibliotekssamverkan [2009-02-14]. 
37 Uppsala universitets webbsida > Bibliotek > Adresser & bibliotek > Carolinabiblioteket > Allmänt om 
biblioteket > Om Carolinabiblioteket > Carolina rediviva [2009-02-15]. 
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den långa backen upp till biblioteket. Kungen lär ha hälsat de som motsatte sig 

placeringen av byggnaden, att promenaden dit bara skulle gynna deras hälsa. Det 

var arkitekten Carl Fredrik Sundvall som ritade Carolina rediviva. Byggnaden 

blev klar och invigdes 1834. 38 

Carolina rediviva har förutom ett regionalt ansvarsområde också ett nationellt 

sådant och får som ansvarsbibliotek, precis som Kungl. biblioteket, in tryckt mate-

rial via pliktleveranser. Sedan 1978 är Carolinabiblioteket dock inte längre skyldig 

att spara allt varför deras ansvar skiljer sig från KB: s. På UUB: s hemsida be-

skrivs hur uppdraget ser ut i dag: 

Carolinabiblioteket erhåller under denna bestämmelse varje år drygt 5.000 försändelser eller 
500 hyllmeter tryckalster samt ett större antal datamedier. Avdelningens uppgifter är att 

• ta emot och kontrollera leveranserna 

• gallra enligt godkänd och dokumenterad policy och praxis 

• fördela materialet enligt överenskommelser till olika enheter inom universitetsbiblioteket 

• registrera och katalogisera eller ordna det som behålles inom centralbiblioteket 

• vårda samlingarna av svenska tryckalster 

• vägleda och bistå forskare i användningen av materialet39 

Man har i UUB en samling som vad det gäller perioden 1600-talet till 1998 varit 

relativt heltäckande, men som idag består av ett urval baserat på den egna institu-

tionens behov. Precis som i fallet med KB kan man dock anta att ett mer organise-

rat insamlande kom igång betydligt senare än på 1600-talet.40 Carolinabiblioteket 

fördelar även tryck till andra enheter inom Uppsala universitetsbibliotek och har 

därför en viktig funktion kring fördelning och urval. Carolinabiblioteket har även 

som uppgift att vårda de samlingar av pliktexemplar som finns i biblioteket, varför 

man kan säga att det ingår i uppdraget att för eftervärlden förvalta det material 

man valt att spara. 

Nordiska museet och biblioteket 
Det var under en resa i Dalarna 1872 som Artur Hazelius vid ett inköp av en ylle-

kjol blev inspirerad att rädda den svenska allmogekulturen. Allmogekulturen var 

                                                 
38 Uppsala universitets webbsida > Bibliotek > Adresser & bibliotek > Carolinabiblioteket > Allmänt om 
biblioteket > Om Carolinabiblioteket > Carolina rediviva [2009-02-15]. 
39 Uppsala universitets webbsida > Bibliotek > Adresser & bibliotek > Carolinabiblioteket > Allmänt om 
biblioteket > Om Carolinabiblioteket > Förvärv, katalogisering oh pliktleveranser [2009-02-15]. 
40 Kungl. biblioteket > Sök på webbplatsen > sökord: historik KB >Historik Kungl. Biblioteket [2009-02-13]. 
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på väg att försvinna och detta ville Hazelius göra något åt. Den inköpta yllekjolen 

kom senare att bli museets första föremål. Ett år efter resan till Dalarna började 

Hazelius på Drottninggatan, förevisa allmänheten den ”skandinavisk-etnografiska 

samlingen”, en samling som kom att växa snabbt. År 1888 började man därför att 

bygga en museibyggnad på Djurgården, vilken invigdes 1907. Museet på Djurgår-

den fick namnet Nordiska museet, och hade i form av en stiftelse det svenska fol-

ket som ägare. Idag är museet Sveriges största kulturhistoriska museum. 

Vikten av att känna sin egen historia var något som Hazelius värderade högt. 

Hans motto ”Känn dig själv” kom även att bli ett motto för museet.41 

Känn dig själv var Hazelius motto för Nordiska museet vilket också står på museets logotyp 
från 1880. Med moderna ord skulle vi säga: Lär känna din historia, lär känna dina rötter och 
du kommer att bättre förstå din samtid och möta framtiden med större beredskap.42 

Sedan 1890 är biblioteket i Nordiska museet ett vetenskapligt specialbibliotek 

med inriktning på svensk kulturhistoria täckande en tidsperiod från 1500-talet till 

idag. I samlingarna finns idag cirka 250 000 böcker och tidskrifter, eller med 

andra mått cirka 4 000 hyllmeter. En av bibliotekets stora uppgifter är att förvärva 

all litteratur som givits ut i Sverige inom ämnet svensk kulturhistoria, efter år 

1500. Man samlar även in utländsk kulturhistorisk litteratur för att möjliggöra 

jämförelser med den svenska litteraturen i detta ämne. Utländska böcker och tid-

ningar förvärvar man ofta genom byten med forskningsinstitutioner och museer 

över hela världen. Bibliotekets samlingar är en avspegling av museets verksamhet 

och några viktiga litteraturgrupper är etnologi, dräkthistoria (bland annat mode-

journaler), kulturhistoria, konsthantverk, memoarer, mat och dryck, arkitektur och 

svensk topografi.43 

Sammanfattning 

Samtliga institutioner har en historisk förankring i den mening att de funnits länge 

och att deras historia än idag sätter sin prägel på dem. Att de undersökta institu-

tionerna insamlat sina priskuranter på ett olikartat sätt framkommer tydligt. De 

olika uppdrag man haft kring insamlandet har i sin tur påverkat ordnandet av ma-

terialet. I KB: s och UUB: s fall är det en lagstiftning, det vill säga pliktleveransen, 

som ligger till grund för insamlandet av tryckt material, där priskuranterna ingår. 

Pliktleveranserna samlas idag in och tillhandahålls i deras egenskap av represen-

tanter för vårt kulturarv. Från 1978 har dock inte UUB krav på sig att spara allt, 

utan får gallra varför deras uppdrag i viss mån skiljer sig från KB: s.  

I NMB: s fall är det utifrån museets ämnesprofil man samlat in priskuranter. 

Man har här utgått från de behov som museets personal har av information kring 
                                                 
41 Nordiska museets webbsida > om museet > Vår historia [2009-02-17]. 
42 Nordiska museets webbsida > om museet > Vår historia [2009-02-17]. 
43 Nordiska museets webbsida > Samlingarna > Biblioteket [2009-02-17]. 
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vissa föremål och produkter, och samlingen är därför mer nischad. Man har inget 

statligt uppdrag att samla in eller förvalta samlingarna utan detta sker utifrån mu-

seets behov.  

 

Institutionernas terminologi och definition44 

I huvudsak använder jag termen priskurant i denna undersökning, även om andra 

termer förekommer emellanåt, beroende på vilken institutions material som av-

handlas. Termen priskurant valdes huvudsakligen för att den använts ursprungli-

gen och varit i bruk långt innan tillkomsten av de tryckta priskuranter som denna 

uppsats behandlar. 

Termen priskurant, vars historia beskrevs kort ovan, är en gammal beteckning 

på ett dokument som innehåller ett eller flera företags prisuppgifter på varor och 

ibland även illustrationer av varorna. Ibland har priskuranterna mer haft karaktä-

ren av teknisk beskrivning. Idag verkar fokus, när det gäller motsvarande material, 

ligga mer på bild och eventuell produktbeskrivning än på faktiska prisuppgifter. 

Därför kan det tyckas missvisande att kalla något för en priskurant. I KB talar man 

idag snarare om kataloger. I KB upplever man att de forskare som beställer fram 

materialet är mer intresserade av produkterna som sådana än av prisuppgifterna. 

Olof Halldin, förste bibliotekarie i KB, menar att det visserligen händer att man 

personalen emellan använder termen priskurant då man talar om detta material, 

men att det i samtal med låntagarna vore fel att använda det, eftersom det då låter 

som om materialet innehåller prisuppgifter.45  

Även inom det svenska trycket i allmänhet, vari priskuranterna är en egen ka-

tegori, förekommer problem med att hitta bra definitioner. I Utställningskatalogen 

”Ephemera – det okända trycket” framkommer svårigheten att hitta en bra term för 

det mångfacetterade material som kommer in via pliktleverans men som inte är 

böcker, tidningar och tidskrifter. Namnet ”småtryck” kommer av det lilla formatet 

och har använts och används än idag vid nordiska bibliotek. Då man inte tyckte 

småtryck var korrekt beskrivning på en samling som även innehåller tryck av stort 

format, som exempelvis postorderkataloger och affischer, beslutade man i KB på 

1980-talet att ändra namnet till ”okatalogiserat tryck”. Man var dock medveten om 

att benämningen ”okatalogiserat” kanske är en bra beskrivning för personer som 

är någorlunda insatta i samlingen, men att det för den oinvigde inte blir speciellt 

                                                 
44 Strax före tryckningen av denna uppsats har Annika Peurell, sektionschef vid NMB, meddelat mig att man 
där bestämt sig för att övergå till att använda beteckningen ”varukatalog” för det man förut kallade pris-
kuranter. 
45 Intervju 2. 



 25 

klart vad det handlar om. 46 Termen ”okatalogiserat” säger egentligen bara att bib-

lioteket låtit bli att katalogisera detta material. 

Att termen ”okatalogiserat” är mindre lämplig för att beskriva de olika delka-

tegorierna av materialet, förstår man då man ser exempel på det varierade material 

denna samling innehåller. 

 Almanackor 
Företags, föreningars, institutioners och organisationers 
-revisions-, verksamhets- och årsberättelser 
-instruktioner, reglementen och stadgar 
-avtal 
-informationsmaterial 
-medlemsförteckningar 
-personaltidskrifter 
-matriklar 
-program 
-prospekt och reklam 
-prislistor 
Församlingsblad (fr.o.m. 1975) 
Kataloger (t.ex. auktions-, förlags- frimärkskataloger) 
Kommuners och landstings 
-handlingar och protokoll (t.o.m. 1990) 
kompendier, examensarbeten och läromedel från 
universitet (t.o.m. 1988), skolor och organisationer 
Korrespondenskurser 
Länskungörelser (t.o.m. 1978) 
Matsedlar 
Nyförvärvslistor från bibliotek 
Platslistor 
Politiska partiers tryckta valpropaganda 
Sakkunnigutlåtanden (1956-87) 
Skolkataloger, redogörelser, elevtidningar 
Taxeringskalendrar 
Teater-, konsert- och filmprogram 
Telefonkataloger 
Tidtabeller 
Turistbroschyrer 47 

I UUB använder man sig av termen priskurant och utgår ifrån det som den franska 

termen ”prix courant” står för nämligen en förteckning på varor med priser angiv-

na. Förste bibliotekarie Gun Karlberg vid Uppsala universitetsbibliotek reflekterar 

över begreppet priskurant och hur relevant begreppet är idag då man snarare skulle 

kunna kalla det varukatalog eller i mindre format reklamblad med tanke på att 

prisuppgifter inte alltid ingår idag.48 

I NMB stämplas priskuranterna in som industrikataloger då de kommer till 

biblioteket. Man har av tradition dock benämnt dem priskuranter i dagligt tal per-

sonalen emellan och med låntagare. Att de kallas olika i olika institutioner kan bli 

                                                 
46 Markhouss, 2001, s. 15-16. 
47 Markhouss, 2001, s. 17. 
48 Intervju 1. 
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förvirrande tycker sektionschef Annika Peurell i Nordiska museets bibliotek. Det 

skulle, menar Peurell, förenkla om alla institutioner kallade dem för samma sak. 

Gemensamt är ju att det handlar om någon slags varupresentation med hjälp av 

bilder i första hand.49 

Sammanfattning 

När det gäller terminologin vid de olika institutionerna är den olika så till vida att 

man vid ett par institutioner (KB och UUB) delvis övergått från att tidigare ha 

använt den äldre termen priskurant till sådana termer som känns mer aktuella idag. 

Det har inte fattats några formella beslut om att termen ska ändras utan de har sna-

rare uppkommit mer spontant, då behov funnits, och de används inte helt konse-

kvent. En anledning till att man inte funnit nya termer som blivit rådande internt 

och i samtal med låntagare kan bero på att den före detta priskuranten idag gått 

över i så många olika former. Det kan vara svårt att fånga in detta material med ett 

ord utan att utesluta en viss del av innehållet. Priskuranterna kan ha ett väldigt 

olikartat innehåll. Exempelvis kan det ibland saknas prisuppgifter, det kan finnas 

en teknisk beskrivning, den kan bestå av ett reklamblad eller av en hel katalog. De 

termer som förekommer i dag är som ovan nämnts katalog (KB) eller varukatalog 

och reklamblad (UUB). I NMB använder man den äldre termen priskurant. 

Samlingarna 

Kungl. biblioteket 
I KB sorteras priskuranterna in under den övergripande kategorin affärstryck, vil-

ket i sin tur är en del av samlingen med vardagstryck. De tidigaste priskuranterna 

kommer från fröhandeln. Denna bransch dominerar i samlingen med affärstryck 

från 1700-talet och första halvan av 1800-talet. Från början sorterade man ihop 

priskuranterna årsvis, senare kom man att dela in detta material ämnesvis. Exem-

pel på ämnesrubriker från denna tid är ”Velocipeder”, ”Beklädnad”, ”Kemisk in-

dustri”, ”Kvarnindustri” och ”Byggnadsmaterial”. Med tiden fungerade inte denna 

indelning då många produkter passade in under flera rubriker och man började 

sortera in flertalet priskuranterna efter företagsnamn och i tidsperioder. Man be-

höll dock systemet med ämnesrubriker för ett begränsat antal ämnen fram till 

1970. Dessa ämnen var ”Grammofon”, ”Film”, ”Fröhandel”, ”Hotell” och ”Pen-

sionat”, ”Medicin” och ”Spritbolag”.50 Idag har det mesta av materialet sorterats in 

                                                 
49 Intervju 3. 
50 Larsson, 2001, ”Affärstrycket i Kungl. bibliotekets okatalogiserade samling”, s. 19. 
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under företagsnamn. Man kan säga att man valde att utgå från produkten i en för-

sta sortering och i andra sorteringen efter företag. 

Idag har man helt gått över från ett ämnesindelat ordnande till att alfabetiskt 

ordna trycken efter företagsnamn, i olika tidsperioder. I de fall man söker informa-

tion om exempelvis en produkt måste man känna till företagets namn och vilken 

tidsperiod man är intresserad av för att kunna få fram materialet. 

Det man i KB inte finner under affärstryck är det material företagen använt in-

ternt så som årsberättelser, interna informationsbroschyrer, bolagstryck, aktiebrev 

och liknande. Detta återfinns under ”Politisk ekonomi bolag”. Vill man alltså både 

ha information om interna affärstryck, och om företag och dess produkter så får 

man söka på olika ställen.51 

KB har inte allt som de med tanke på pliktleveranserna borde ha. Det beror 

mycket på om tryckerierna levererat eller inte. Man har inga möjligheter att göra 

reklamationer på material som saknas. Det är för stora mängder att gå igenom för 

att detta ska kunna vara praktiskt genomförbart.52 

Uppsala universitetsbibliotek 
Priskuranterna är fram till och med år 1919 ordnade i två olika sviter. Den ena 

sviten är ordnad efter bransch och därefter uppställd efter ort. Den andra sviten är 

alfabetiskt ordnad efter företag. Båda sviterna är placerade i Carolinabiblioteket. 

Gun Karlberg som bland annat arbetar med priskuranter i UUB tycker att ett ord-

nande efter ort gör materialet kring fröhandel lätt att hantera eftersom fröhandeln 

var geografiskt spridd i Sverige. Mellan 1920 och 1961 heter ämnet ”Priskuranter 

och tekniska beskrivningar”. Priskuranterna under denna tid är alla ordnade alfa-

betiskt efter företag.53 

I mitten av 60-talet började man sortera det okatalogiserade materialet som 

vid denna tid kallades ”småtrycket”, efter SAB-systemet. Även priskuranterna fick 

en SAB-klassning men var fortfarande placerade tillsammans med de äldre okata-

logiserade priskuranterna. Den gemensamma faktorn var här det ämne de samla-

des under inte huruvida de var katalogiserade eller okatalogiserade. Detta system 

gäller även interna tidskrifter (alltså inte priskuranter utan mer företagsrelaterat 

material) som producerats av företaget. Dessa tidskrifter liksom de tryck som har 

karaktären av verksamhetsberättelser, blanketter för aktier och liknande har man 

placerat under ”Hantverk och industri”. 54 

Idag använder Carolinabiblioteket två depåer i Uppsala där en stor del av ma-

terialet finns, på grund av att det inte finns plats för detta i huset. 1963 skapades 

en särskild okatalogiserad samling som är indelat i sviter i perioderna 1963-1979, 
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1980-1989 och 1990-1999. Priskuranterna i dessa sviter är sorterade efter SAB 

men okatalogiserade och de är placerade i depå. Det går inte att få fram något ur 

detta nedpackade material och idag förs diskussioner om samlingens framtida 

öde.55 

Från och med 2000-talet används inte ”småtryck” som samlande begrepp 

längre. Nu börjar man i UUB istället prioritera sådana kategorier av detta material 

som hittills visat sig vara är av mest intresse för låntagarna. Det man nu sparar 

försöker man också digitalisera. Priskuranterna och annat material som är väldigt 

platskrävande kommer man dock troligtvis inte att spara. Detta försvarar man med 

att Kungl. biblioteket och Lunds universitetsbibliotek sparar allt av detta materi-

al. 56 

I UUB har man valt att låta de tekniska beskrivningar som medföljer prisku-

ranterna ligga kvar tillsammans med dessa. Det är svårt att särskilja sådant materi-

al och man har valt att kalla även detta material för priskuranter.57 

Nordiska museets bibliotek 
Man har i NMB börjat spara priskuranter sedan museets tillblivelse, eftersom man 

i Nordiska museet behövt dem för att tidsbestämma museets föremål eller för att 

få fram andra uppgifter kring föremålen. I NMB har priskuranterna, liksom övrig 

litteratur, förvärvats för att matcha den profil som museet har.58 Här kan man se att 

förvärvet haft ett särskilt skäl och att priskuranterna har använts i det praktiska 

arbetet i museet. Det finns även utländska priskuranter i samlingen bland annat 

från Tyskland och Spanien. Som tidigare nämnts förvärvar man även utländskt 

material för att kunna göra jämförelser mellan Sverige och andra länder. I huvud-

sak är dock priskuranterna i NMB: s samling svenska.59 

Priskuranterna har som tidigare nämnts helt nyligen uppordnats i kapslar på 

hyllorna, tidigare låg de relativt oordnade på hyllorna, även om en viss ämnesin-

delning förekom. Priskuranterna är i NMB ordnade efter interna behov och man 

har inte anslutit sig till några befintliga ämnesordssystem. En äldre rutin som fort-

farande brukas är att man stämplar priskuranterna som ”Industrikatalog” när de 

kommer in till biblioteket. Man kallar dem dock priskuranter i dagligt tal, internt 

och med låntagare. Exempel på ämnesord man använt sig är: ”Arkitektur”, ”Ar-

matur”, ”Foto”, ”Kakelugnar”, ”Leksaker”, ”Medicin”, ”Glas”, ”Porslin”, ”Mat”, 

”Kläder” med mera. Då ofta kapslarna innehåller produkter från flera tillverkare 

har man även gjort en alfabetisk sortering efter företag. Exempelvis hittar man 

under ämneskategorin ”Glas”, Iittala glasbruks priskuranter i den kapsel som till-
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delats bokstaven I. Detta system har man dock i slutet av uppordningsperioden 

övergivit för att övergå till en kronologisk indelning inom ämnena. Troligtvis har 

detta förfarande kommit sig av att man velat förenkla ordnandet av det material 

som kommit in efter att det blivit överfullt i kapslarna. De kronologiskt ordnade 

kapslarna har placerats i slutet på varje ämneskategori för att hålla ihop materialet 

inom samma ämne. I vissa fall har man sorterat in materialet under återförsäljare 

då man fått mycket samlat material därifrån. Det kan exempelvis handla om post-

orderkataloger från Ellos som marknadsför en mängd olika produkter i samma 

katalog. I huvudsak är det dock ämnesindelningen som först nämndes som gäller 

för samlingen i NMB.60 I NMB har man inte speciellt mycket bruksanvisningar 

vilket man beklagar, men vid behov finns sådana att tillgå i andra institutioner 

som KB och Tekniska museet.61 

När det gäller själva insamlingen av priskuranter sparar man idag firmors di-

rektreklam, exempelvis från Vivo. Det är personalen som samlar in materialet, 

antingen från brevlådan hemma, från affärer eller besök på mässor. Även inten-

denterna i NM, det vill säga de som använder priskuranterna i sitt arbete, påverkar 

insamlandet eftersom de går på mässor och därifrån får med sig reklammaterial 

som motsvarar priskuranter. De kommer också med tips i största allmänhet om 

vad man bör införskaffa till samlingen. Man har i NMB en lista på olika firmor 

man sparar reklam ifrån. Listan är gjord med utgångspunkt att de ska spegla mu-

seets samlingar. Eftersom man inte kan spara allt försöker man göra ett representa-

tivt urval med cirka tjugo stycken företag och dess produkter, bland andra IKEA, 

Duka och Elgiganten. Ibland kommer det in kassar med reklammaterial som man 

går igenom för att eventuellt komplettera samlingen med priskuranter. För närva-

rande ser man över förvärvspolicyn för att göra denna tydligare. 62 

Annika Peurell resonerar kring att mängden reklammaterial som kommer i 

brevlådan idag är mycket större än den mängd man fick hem på exempelvis 50-

talet. Det vore bra om man geografiskt kunde sprida insamlandet av det reklam-

material som kommer till olika människors brevlådor, så att det speglar vår samtid 

på ett så bra sätt som möjligt. Exempelvis får man som lägenhetsinnehavare i in-

nerstan troligtvis inte lika mycket reklam från de stora byggmarknaderna utanför 

stan som den som bor i villa i förort.63 

Nuvarande system för uppordnande fungerar bra i NMB, berättar Annika Peu-

rell. Det man däremot skulle behöva, menar hon, är att se över är hur man skulle 

kunna matcha priskuranterna med det befintliga fackbiblioteket. Att det ordnats 

enligt ett annat system än det övriga materialet i NMB säger hon kan ha att göra 

med att man inte tidigare sett på detta material som ett typiskt biblioteksmaterial. 
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Eftersom priskuranterna ändå är ett tryckt material, är man nu angelägen om att 

försöka ordna upp dem enligt samma princip som de övriga samlingarna. Prisku-

ranterna i NMB omfattar idag cirka 60 hyllmeter.64 

Bilagor och varuprover i samlingarna 
Bilagor som skickas ut med tryck av olika slag kan vara sammanhäftade med des-

sa, men även ligga löst tillsammans med trycken. Dessa bilagor kan exempelvis 

vara reklam eller information av olika slag. Det förekommer också bilagor som 

mer har karaktären av ett föremål. Dessa bilagor ligger löst med trycket och kan 

vara av annat slags material. Som exempel kan nämnas en i hopvikt livsmedels-

förpackning för fryst fisk som kommit till NMB med en priskurant för livsmedels-

förpackningar.65 Här har syftet från företagets håll varit att marknadsföra en ny 

sorts livsmedelsförpackningar.66 

I NMB har man sparat de bilagor och varuprover (lösa eller häftade) som eventu-

ellt kommit med i priskuranterna genom att man låtit dessa ligga kvar i respektive 

priskurant. Det kan handla om tygprover, färgprover, tapetprover, livsmedelsför-

packningar med mera. Det har inte förekommit något aktivt samlande av bilagor 

utan det som finns i samlingen är det som har kommit tillsammans med priskuran-

ten, så som den distribuerats till andra kunder.67 

I Nordiska museets samlingar av priskuranter kan man se att bilagor till det 

tryckta reklammaterialet ofta är mer förekommande idag än tidigare. Eftersom 

priskurantens form ändrats med tiden, från att ha varit tryck med varor och priser, 

till ett idag mer reklaminriktat material, betraktas även andra slags bilagor i NMB 

som priskuranter. När det gäller bilagor som kommer med de amerikanska tid-

skrifterna, bland annat modemagasin, är bilagorna ofta häftade och får då vara 

kvar i tidskriften medan man i de svenska tidskrifterna, där bilagorna är löst lig-

gande, aktivt väljer om det är ett reklammaterial man vill spara eller inte.68 I och 

med att man i NMB har utländska magasin och sparar de bilagor som kommer 

med dessa har man till skillnad från UUB och KB ett utländskt material som kan 

liknas vid priskuranter. 

 Som framkom tidigare samlar man i NMB internationell litteratur för att kun-

na göra jämförande studier mellan Sverige och andra länder. I fallet med mode-

magasinens bilagor, som emellanåt har karaktären av priskuranter, kan man givet-

vis göra liknande jämförande studier. Man kan exempelvis jämföra klädedräktens 

utveckling.69 
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I KB och UUB har man inga lösa bilagor till priskuranterna. Detta beror troligtvis 

på att tryckerierna som skickat ut priskuranterna via pliktleverans redan tagit bort 

bilagorna eller aldrig lagt i dessa. I KB har man definierat lösa bilagor som före-

mål och därför har det heller aldrig varit aktuellt att samla in sådana.70 I UUB kan 

bilagor till priskuranterna förekomma i form av utvikningsblad och annat. I dessa 

fall har de varit sammanhäftade med materialet. I UUB: s och KB: s fall har man 

med andra ord sammanhäftade bilagor som kan betraktas som en del av de prisku-

ranter som kommit med pliktleveranserna.71 

Inventeringen av priskuranterna i NMB 
Under min praktiktid i Nordiska museets bibliotek var en av mina huvuduppgifter 

att göra en inventering av priskuranterna. Dessa priskuranter hade man då precis 

börjat ordna upp på hyllorna och placera ämnesvis i bokstavsordning. Priskuran-

terna hade till viss del fått nya kapslar eftersom de tidigare legat löst. Jag började 

med att under ämnesrubriker som exempelvis ”Arkitektur” göra en relativt detalje-

rad inventering. Här antecknade jag i ett eget dokument vilka företag som fanns 

representerade med sina produkter och med hur många priskuranter. Här skrev jag 

även in övrig information som jag trodde kunde vara till nytta i ett framtida ord-

nande och tillgängliggörande av priskuranterna. Exempelvis antecknade jag om 

prislista saknades, eller om det fanns bilagor till priskuranten. 

 Det material som fanns med priskuranterna i respektive ämneskategori, men 

som hade en avvikande karaktär antecknades under ”Övrigt”, eller annan lämplig 

rubrik. Exempel på detta är under kategorin ”Arkitektur”, olika nummer av 

Branschtidningen Cementa. Exempel på avvikande material som förekom till-

sammans med priskuranterna var branschtidningar, interna skrifter, svart/vita fo-

tografier, specialkataloger av olika slag med mera.72 Här fanns således ingen åt-

skiljning mellan interna företagstryck och företagets produktpresentation av olika 

slag. Emellanåt förekom lösa blad eller priskuranter som hamnat under en ämnes-

kategori som de inte passade in under.73 

När cirka halva praktiktiden gått insåg jag att jag inte skulle hinna med att av-

sluta inventeringen om jag fortsatte vara så detaljerad. I samråd med sektionschef 

Annika Peurell fortsatte jag därför att göra en ganska grov inventering av prisku-

ranterna. Denna inventering beskriver ämneskategorins totala antal priskuranter 

samt presenterar vilka slags produkter som ingår.74 

 När den praktiska inventeringen var klar skrev jag ner det som jag fann värt 

att diskutera kring inför ett framtida ordnande och tillgängliggörande av materia-

                                                 
70 Intervju 2. 
71 Intervju 1. 
72 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 
73 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 
74 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 



 32 

let. Diskussionspunkterna rör både det fysiska ordnandet på hyllorna och en even-

tuell katalogisering. Frågorna handlar om: 

• Hur man ska förhålla sig till företagsnamn, då ett företag ändrat namn på 

grund av ägarbyten eller sammanslagningar? 

• Hur ska man förhålla sig till de samlingar av reklamutskick som finns i 

priskurantsamlingen? Dessa kan vara från ett företag som har olika slags 

produkter eller från flera företag som samlats med sina produkter i ett 

gemensamt reklamutskick. 

• Vad gör man med lösa blad eller material som på annat sätt inte är kom-

plett? 

• Vad gör man i framtiden med de varuprover som förekommer som bilaga 

tillsammans med priskuranterna? (En fråga som även Annika Peurell ställ-

de sig under intervjun)75. 

Den sista uppgiften i inventeringen var att se om det gick att införliva priskuran-

terna med bibliotekets övriga bestånd. I många fall stämde rubrikindelningen på 

priskuranterna mycket bra överens med ämnesindelningarna i NMB: s övriga be-

stånd. Exempelvis kan nämnas att priskuranterna som i kapslar samlats under ru-

briken ”Mat” kan passa in under ”Ekonomi Hem & Hushåll”, priskuranterna un-

der rubriken ”Medicin” under ”Läkekonst/Medicin”, ”Leksaker” under ”Dans lek 

och spel” och så vidare.76 

Sammanfattning 

I undersökningen framkommer skillnader i samlingarna. Exempelvis har KB: s 

samling en stor täckning, men omfånget gör även att det kan vara svårt att hitta de 

priskuranter man söker. Är man inte helt på det klara med vad man är ute efter blir 

det ännu svårare. Både I UUB och KB finns en stor mängd material som samlats 

in via pliktleverans och sedan ordnats i sviter efter tidsperiod. I och med att man 

ordnat priskuranterna efter företag och tidsperioder kan det vara svårt att finna 

speciella produkter eller föremål. Det bör dock nämnas att vissa delar av samling-

arna i KB och UUB under tidigare perioder ordnats på andra sätt. Vid båda institu-

tionerna har man senare valt övergå till ett annat system av ordnande, nämligen en 

sortering utifrån företag och i tidsperioder. Detta gjordes på grund av att tidigare 

system inte längre fungerade, i och med att materialet ändrade karaktär. 

                                                 
75 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 
76 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 
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Man kan speciellt hos UUB se att man använt sig av flera olika lösningar genom 

tiderna och att dessa uppstått utifrån de lösningar som varit mest lämpliga just då. 

 I NMB: s samling av priskuranter är det jämförelsevis lätt att hitta en produkt 

eller ett föremål eftersom priskuranterna är relativt hanterbara i antal. Här har inte 

den enorma mängd material inkommit som pliktleveranserna i UUB och KB gene-

rat. I NMB har insamlingen skett utifrån museets ämnesprofil och man har ordnat 

priskuranterna efter typ av produkt även om undantag förekommer. Undantagen är 

dels de priskuranter som innehåller en presentation av olika slags produkter. Dels 

har man emellanåt, i slutet av varje ämneskategori, fortsatt fylla på i en kapsel 

med årtal istället för att som tidigare sortera in materialet analfabetiskt under äm-

net. 

I NMB förekommer en typ av bilagor till priskuranterna, som inte förekom-

mer i UUB och KB. I KB vill man snarare definiera dessa som föremål. Både när 

det gäller KB och UUB är detta inget man via pliktleverans fått in från tryckerier-

na. Det handlar exempelvis om tapetprover, färgprover och livsmedelsförpack-

ningar. I NMB finns även utländska priskuranter. De utländska priskuranterna 

liksom de speciella bilagorna finns varken i KB och UUB, och är därmed unika 

för samlingen i NMB. 

Katalogisering av priskuranterna 

Kungl. biblioteket 
 Man har i KB under perioden 1999-2000 digitaliserat samlingen med affärstryck 

från 1900-1920, i vilken priskuranter ingår. Denna samling är idag katalogiserad 

och sökbar i Libris. Utgångspunkten för urvalet av material som skulle digitalise-

ras vid detta tillfälle var bevarande. Därför valdes material som är skört på grund 

av att pappret var av särskilt låg kvalitet under denna tidsperiod.77 

I de fall KB har velat lyfta fram ett speciellt material har de också ibland valt 

att endast katalogisera det. Vid intervjun framkommer att man tidigare i KB prin-

cipiellt inte varit intresserad av att katalogisera något i den okatalogiserade sam-

lingen. Man har på senare tid börjat tänka om eftersom samlingen förblir relativt 

okänd i och med att den inte är direkt sökbar. Idag kan man vid en sökning, med 

lite god tur, råka hitta en av de samlingsposter78 som man börjat skapa i KB. Vad 

som krävs är att det via söksystemen finns signaler om att detta material finns. 

Detta kan i sin tur ske genom någon slags katalogisering. 

                                                 
77 Larsson, 2001, s. 28. 
78 En samlingspost hänvisar inte enbart till ett specifikt dokument utan till flera sådana i en samling.  
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Av hela samlingen vardagstryck, i vilka affärstrycken och priskuranterna in-

går, är uppskattningsvis en procent katalogiserat. När man från början startade 

med att göra delar av samlingen sökbar gjordes detta genom att man lyfte fram 

”individer” det vill säga speciella tryck man tyckte var viktiga (kallas även särka-

talogisering), vilka man katalogiserade. Detta var ett trevande försök att mark-

nadsföra delar av samlingen.  

 Idag tar man snarare ett samlat grepp och gör ett urval av material som ska 

representera ett företag och katalogiserar detta. Tanken är att man lättare ska få en 

helhetsbild av företaget och dess verksamhet. Större delen av KB: s samling är 

uppbyggd just kring ett institutionsnamn och ett representativt urval utifrån ett 

företag blir därför ett praktiskt arbetssätt när man ska katalogisera. 

 Det framkommer även av samlingsposten när samlingen påbörjats och om fö-

retaget upphört finns även ett slutår. Dessa årtalsangivelser ger ett visst riktmärke 

och en bra möjlighet att söka vidare, i de fall man känner till tidsperioden för det 

material man söker. Man tillägger även i posten information om det finns annat 

material som exempelvis verksamhetsberättelser, matriklar eller stadgar, då detta 

är sådant som hittills varit mest efterfrågat och därför antas vara av intresse. Där-

emot står det inte något om ifall det finns priskuranter.79 

 Inom avdelningen för det politiska trycket finns i KB idag samlingsposter 

som kan illustrera hur man skulle kunna samlingskatalogisera affärstryck, se bild 

10, s. 35. Här skulle även det som sorteras in under affärstryck kunna framgå i 

posten, exempelvis priskuranter. Som framkommer om man väljer den detaljerade 

visningen av posten finns det möjligheter att lägga in information om detta i fält 

520. Det som möter användaren först i Libris är dock översikten av posten, vilken 

innehåller mindre information, se bild 11, s. 35. 

                                                 
79 Intervju 2. 
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Bild 10. Samlingspost (Detaljerad) i Libris över KB: s tryck från Förbundet för humanistisk poli-
tik.80 
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Bild 11. Samlingspost (Översikt) i Libris över KB: s tryck från Förbundet för humanistisk politik.81 
  

   

                                                 
80 Libris webbsida > sökord: Förbundet för humanistisk politik > Detaljerad [2009-05-10]. 
81 Libris webbsida > sökord: Förbundet för humanistisk politik > Översikt [2009-05-10]. 
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Då man samlingskatalogiserar i Libris använder man sig av Klassifikationssystem 

för svenska bibliotek (SAB) och i de fall detta inte räcker använder man sig av 

andra ämnesord som komplement, exempelvis Svenska ämnesord (SAO). Vid en 

katalogisering av äldre material hamnar man nästan alltid i en situation där gamla 

klassifikationer ställs mot nyare sådana. Olof Halldin i KB berättar om vilka pro-

blem som kan uppstå vid övergångar mellan olika klassifikationssystem. De koder 

man ska övergå till täcker inte alltid innehållet som finns i de äldre. Gamla system 

är framsprungna ur gamla tankesätt som inte korresponderar med de nya klassifi-

kationerna. SAB som används idag täcker inte aspekter eller fenomen i samhället 

som inte längre existerar. 82 

Uppsala universitetsbibliotek 
Uppskattningsvis har man 250 hyllmeter med priskuranter och tekniska beskriv-

ningar på UUB, en del är katalogiserade en del inte. 

 Gun Karlberg berättar att de okatalogiserade priskuranterna som finns i UUB 

är ordnade på ett bra sätt och att det inte känns aktuellt för UUB: s del att lägga 

resurser på ytterligare arbete med att tillgängliggöra denna typ av material genom 

en katalogisering. I UUB har material under åren katalogiserats i diverse olika 

kataloger. I samband med att detta material beställs fram lägger man in det i Lib-

ris. Att lägga in okatalogiserat material i Libris skulle bli ett alltför krävande och 

komplicerat arbete. Gun Karlberg tycker också att det i Uppsala universitetsbiblio-

tek är svårt att översätta de gamla klassifikationerna utan att förlora värdefull in-

formation. Exempelvis kan man nämna dagens klassifikation av ekonomi som har 

en helt annan inriktning än den tidigare som var mer inriktad på hemmets sfär, 

skogsbruk, lantbruk med mera. 83 

 I UUB ser man positivt på ett ökat tillgängliggörande av priskuranterna och 

som nämndes ovan, har man idag börjat göra ett urval av det som kommer in med 

pliktleveranserna. Det man väljer att spara digitaliserar och katalogiserar man ock-

så.84 

Nordiska museets bibliotek 
Vad gäller framtida planer för priskuranterna i NMB ser de ansvariga att tillgäng-

liggörandet hänger ihop med katalogiseringen.85 I NMB är i princip ingenting av 

materialet katalogiserat och det finns för tillfället inga planer på att göra detta. 

Man upplever det oklart hur man skulle kunna göra detta på ett bra sätt, och man 

avvaktar hellre för att se vad KB kommer att göra i framtiden än att man påbörjar 

                                                 
82 Brev 4. 
83 Intervju 1. 
84 Intervju 1. 
85 Intervju 3. 
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ett eget katalogiseringsprojekt. Ett eget katalogiseringsprojekt finns det idag inte 

heller några pengar till. Priskuranterna katalogiseras således inte utan inordnas 

endast i samlingen efter ämne. I vissa fall ordnas de, som sades ovan, under före-

tagsnamn om det är olika slags produkter från ett och samma företag. Något mer 

organiserat samarbete kring katalogisering av priskuranter finns idag inte mellan 

institutionerna. Det skulle dock kunna vara av stor nytta säger Annika Peurell. Om 

ett sådant samarbete fanns skulle man eventuellt kunna ha gemensamma sam-

lingsposter som visar vilket material som finns, och var det finns.86 

Sammanfattning 

När det gäller katalogisering av priskuranterna kan man konstatera att KB och 

UUB idag har katalogiserat en liten del av sina priskuranter. NMB inväntar KB: s 

eventuella framtida katalogiseringsprojekt då man varken har ekonomi eller andra 

resurser att göra detta själva. I UUB tycker man att de äldre priskuranterna är så 

pass bra ordnade att det inte känns befogat att lägga ned så mycket resurser på att 

katalogisera dem. Man ser dock positivt på att priskuranterna blir mer kända och 

därför katalogiserar och digitaliserar man det som idag sparas.  

Både i UUB och KB är man medvetna om att det kan uppstå problem vid en 

övergång till nyare klassifikationssystem. En viktig aspekt att tänka på är att man 

vid övergången till nyare klassifikationssystem, i samband med en digitalisering, 

kan förlora värdefull information som finns i de äldre klassifikationerna. Resulta-

tet kan bli att de äldre priskuranterna blir mer tillgängliga men den information 

man kunde hitta i de äldre klassifikationerna, som berättar om hur samhället såg ut 

förr i tiden, kan vara förlorad. Med andra ord blir den information som själva klas-

sifikationssystemets uppbyggnad kan ge osynlig. 

Användargrupper, användning och hantering 

Kungl. biblioteket 
Eftersom Kungl. bibliotekets priskuranter kommer in via pliktleveranser ingår alla 

slags ämnen i samlingen. Design är en av de mest efterfrågade ämneskategorierna 

i KB i dag. Även produktkataloger och verkstadshandböcker är efterfrågade. Det 

behöver inte alltid handla om forskning och högre studier utan även om mer sub-

jektiva behov som att kunna restaurera en moped. Som framkommer vid intervjun 

                                                 
86 Intervju 3. 
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i KB87 har man dock på senare tid ändrat fokus mot att prioritera användargrupper 

inom forskning och högre utbildning.88 

När någon efterfrågar material av typen priskuranter hjälper personalen i KB 

användarna. Från KB: s håll måste man ofta försöka begränsa sökfrågan när den är 

för vid. Om någon exempelvis vill undersöka en företeelse ur ett historiskt per-

spektiv blir det nästan omöjligt att göra framtagning med tanke på hur omfattande 

materialet är. Olof Halldin reflekterar också över hur man från bibliotekets sida 

påverkar forskningen genom att begränsa sökfrågorna. Han kommer fram till att 

detta ändå är bättre alternativ än att inte hitta något alls.89 

I KB tar i allmänhet personalen fram allt material. När det gäller priskuranter-

na kan det i vissa fall ta flera dagar från sökformulering till att materialet är fram-

taget. Man får läsa materialet i läsesal eller specialläsesal beroende på hur rart, 

skört eller gammalt materialet är. 

Uppsala universitetsbibliotek 
I Uppsala universitetsbibliotek har rutinen varit den att om någon efterfrågat pris-

kuranter är det i allmänhet personalen som tar fram det. Eftersom en stor del av 

materialet finns i depåer åker personalen dagligen ut till dessa och tar fram det 

som beställts. Priskuranterna är enligt Gun Karlberg efterfrågade av både forskare, 

studerande och allmänheten. Man betjänar grupperna utan någon särskild urskilj-

ning. En av de stora användargrupperna av priskuranter i UUB är konsthistoriker 

som ofta studerar den konstnärliga aspekten av företagens produkter. Även samla-

re som undersöker speciella produkter är intresserade av priskuranterna, liksom 

låntagare som behöver tekniska beskrivningar av olika slag. Materialet får endast 

läsas i läsesal.90 

Nordiska museets bibliotek 
I Nordiska museet är intendenterna den största användargruppen eftersom materia-

let troligtvis är relativt okänt för andra. Andra grupper som skulle kunna ha nytta 

av priskuranterna är studenter eller en intresserad allmänhet. Annika Peurell tror 

att med rätt marknadsföring skulle priskuranterna troligtvis användas mycket mer 

än de gör idag.91 

En användargrupp är de som vill hämta praktisk information ur priskuranter-

na, som exempelvis hur man byggde hus eller la takpapp förr i tiden. En annan 

användargrupp är den som exempelvis ställer frågor om vad produkterna kallades, 

vilka affärer som sålde dessa och till vilka kundgrupper man vände sig. Exempel 

                                                 
87 Intervju 2. 
88 Jag har tyvärr inte lyckats lokalisera det dokument som uttrycker att en prioritering av forskning ska ske. 
89 Intervju 2. 
90 Intervju 1. 
91 Intervju 3. 
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på produkter som man på NMB noterat att det finns stort intresse av att undersöka 

är kakelugnar, kläder och skor. I priskuranterna kan man även hitta reklam som 

riktat sig till den yrkesutövande, exempelvis nålar eller andra hantverksredskap. 

Det finns med andra ord flera led att undersöka genom reklammaterialet förutom 

själva slutprodukten. Även om man på NMB också ser att priskuranter används 

för forskning med fokus på företagen, verkar deras användares intresse främst 

riktas mot de produkter företaget tillverkat.92 

 När man får en beställning på en priskurant inom ett visst ämne, hänvisar 

man även ofta till tidskrifter och tidskriftsbilagor inom de områden låntagaren är 

intresserad, som komplement till priskuranterna. Orsaken till att man gör detta är 

att priskuranterna inte är lika lätta att hitta och ta fram eftersom de dels är okatalo-

giserade, dels inte ännu ordnats på hyllorna. Visserligen är inte inhäftade bilagor 

eller artiklar i tidskrifter särkatalogiserade och kräver ett visst letande men ibland 

är de ändå att föredra framför priskuranterna som, förutom att de är oordnade, 

även kan vara oerhört sköra, speciellt de äldre.93 

När det gäller hantering av materialet har biblioteket som rutin att personalen 

plockar fram priskuranterna, som sedan endast får läsas i biblioteket. Detta görs 

för att skydda det rara och ömtåliga materialet.94 

Intendenter som användare 
Vid frågor till Anna Womack och Heidi Henriksson, som båda arbetar som inten-

denter vid Nordiska museet, framkom att de har liknande uppfattning om prisku-

ranterna som informationskälla. De berättar att de har stor användning av prisku-

ranterna i sitt arbete, speciellt vid förvärv eller förfrågningar om föremål. Den 

information de får fram via priskuranterna kan exempelvis hjälpa till att datera ett 

specifikt föremål, förstå i vilket sammanhang föremålet förekommit, identifiera 

stämplar på guld och silver med mera. De använder även priskuranterna för att få 

hjälp med att fånga en tidsanda, undersöka saker ur reklamsynpunkt, eller som 

underlag exempelvis inför utställningar. I priskuranterna finner man även informa-

tion som är ovärderlig för intendenterna när det gäller tillverkare, priser, material 

och utförande. Intendenterna börjar i regel med att leta efter information i NMB, 

om de inte hittar informationen går de vidare till KB eller Tekniska museet. Om 

tillverkaren är känd kan det även hända att man kontaktar företaget, i de fall de 

finns kvar i dag, för att få uppgifter. 

När intendenterna frågar efter priskuranter är det personalen i NMB som söker 

och plockar fram materialet. Intendenterna skulle vilja att de själva kunde söka i 

materialet och att det var lättare att hitta i det. De resonerar kring att en digitalise-
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ring skulle kunna göra materialet mer tillgängligt. Det skulle även vara lättare att 

få kopior på priskuranterna om de var digitaliserade. För övrigt tycker intenden-

terna att NMB har en bra samling, men de önskar också att samlingen vore större 

då de anser att det är ett ovärderligt material för forskning och annan verksamhet 

vid museet.95 

Sammanfattning 

I fråga om användarna framkom att KB och UUB har både forskare, studerande 

och allmänheten som användare av priskuranterna. I KB har man dock på senare 

tid tenderat att prioritera de användare som bedriver forskning eller högre studier. 

De användargrupper som finns i KB och UUB finns till viss del även i NMB men 

det är främst Nordiska museets personal som använder dessa. På grund av att ma-

terialet inte är riktigt ordnat ännu hänvisar man i NMB emellanåt till de tidskrifter 

och tidskriftsbilagor som finns i de efterfrågade ämnena. Dessa kan i vissa fall 

fungera som informationskälla istället för priskuranterna. På det stora hela kan 

man säga att tillgänglighetsnivån är relativt låg på samtliga av de undersökta insti-

tutionerna, om man med tillgänglighet menar att materialet ska vara sökbart i da-

tabaser och lätt att hitta. Det är heller inte väl känt utanför en snävare krets att det 

finns priskuranter eller var dessa finns. Att det är personalen som tar fram materia-

let och att man endast få läsa det i läsesal är det gängse förfaringssättet i KB, UUB 

och NMB. Man gör på detta vis för att skydda och bevara materialet för framtiden. 

Institutionella praktiker 

Av intervjuerna framkommer det att de undersökta biblioteken verkar inom olika 

institutionella praktiker. Skillnaderna mellan de institutionella praktikerna handlar 

bland annat om på vilket sätt man ordnat priskuranterna och utifrån vilka kriterier 

man samlat in dem. Den största skillnaden finns mellan NMB och de övriga två 

institutionerna (KB och UUB). Detta beror dels på att KB och UUB tar emot plikt-

leverans, dels på att NMB är ett bibliotek som arbetar utifrån ett museums speciel-

la profil, i detta fall svensk kulturhistoria. Det sätt man ämnesbestämt och ordnat 

priskuranterna är tätt sammankopplat med museets huvuduppgift. Redan vid själ-

va insamlingen har man styrt upp urvalet för att passa museets behov. Som fram-

kommer av svaren från informanterna i NMB har man i första hand samlat in pris-

kuranter för att kunna tidsbestämma föremål eller för att hitta annan information 

om föremålen. Priskuranterna har även använts som hjälp när man velat levande-

göra förgångna tider då man producerat utställningar.96 Insamlingen har gjorts av 
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biblioteket som utgått ifrån museets behov, men även intendenterna har varit med 

och påverkat insamlingen genom tips och genom att de själva samlat in material 

från mässor de besökt.97 I NMB har man själv fastställt ämnesord som speglar mu-

seets ämnesprofil när man ordnat materialet och det framkom också att det främst 

är museets egna intendenter som använder materialet.98 Man kan relativt tydligt se 

att den institutionella praktik som NMB utgör har skapats utifrån museets behov. 

KB och UUB är institutioner som samlat in tryck efter lagstadgade regler i och 

med pliktleveranslagen. UUB har inte längre skyldighet att spara allt och har där-

för möjligheter att i framtiden anpassa insamling och ordnande efter den egna or-

ganisationens behov. 

Man kan se att KB och UUB har ett samlande och ordnande som påverkats av 

den stora mängd material som kommer in och av att samlingen inte är speciellt 

profilerad utan mer heltäckande. I både KB och UUB har man inledningsvis ord-

nat trycken efter ämnen men fått övergå till att ordna efter företagets namn. Det 

ökande antalet priskuranter, liksom dess mer mångfacetterade innehåll, har lett till 

att man övergått från ett system som fokuserar på produkter och användning till ett 

som hanterar materialet på ett mer övergripande sätt, utifrån tillverkare och före-

tag. 

Insamlandet och ordnandet av priskuranterna är med andra ord starkt påverkat 

av det som varit praxis och rutin vid den egna institutionen men även de eventuel-

la uppdrag och regelverk som styrt arbetet har påverkat. Man kan säga att prisku-

ranterna inte ordnats på ett neutralt sätt utifrån dokumentets egna inneboende 

egenskaper. Det är den institutionella praktiken som har påverkat ordnandet av 

materialet. Detta förhållningssätt kan kopplas till Hjørlands materialistiska prag-

matiska hållning genom att den utgår ifrån att de kunskapsorganisatoriska verkty-

gen bör anpassas för den domän, i vilken de ska användas.99  

Ulrika Kjellman menar att kulturarvet är något som konstrueras och definieras 

i en rörlig process, varför identifieringen av kulturarvet också kan förändras. Det 

urval vi gör för att samla in och bevara kulturarvet påverkar den bild vi får av vår 

historia och det sker alltid på bekostnad av det som inte väljs ut. Det är främst 

inom de verksamheter som ligger inom ABM-sektorn som vårt kulturarv aktivt 

skapas. De uppdrag som dessa institutioner har påverkas av samhällets rådande 

normer och värderingar kring kulturarv. Med andra ord påverkas den institutionel-

la praktiken av beslut kring uppdrag, men även av vilka kunskapsorganisatoriska 

verktyg som används. Kjellman efterlyser även en reflektion kring de kunskapsor-
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ganiserande verktyg man använder och hur dessa påverkar vår uppfattning av kul-

turarvet.100 

Sammanfattning 

Man kan säga att det finns flera faktorer som påverkar den historiska berättelse vi 

får tillgång till och hur den presenteras. Den institutionella praktik som insamlan-

det och ordnandet bedrivs inom påverkar detta arbete genom egna rutiner och det 

regelverk eller den politik som styr institutionens arbete. KB är Sveriges national-

bibliotek och har uppdraget att samla in, förvalta och tillhandahålla det svenska 

kulturarvet. Uppdraget påverkar den mängd dokument som samlas in. Mängden i 

sin tur påverkar själva ordnandet. UUB behöver inte längre spara allt som kommer 

in via pliktleveransen och har därför nu mera möjligheter att påverka insamlandet 

och ordnandet utifrån institutionens behov. I NMB har man anpassat insamlandet 

och ordnandet efter den egna profilen som museum med inriktning på svensk kul-

turhistoria. 

Gemensam problematik 

Tillgängliggörande av priskuranterna 
Gemensam för alla institutioner var en önskan om att öka tillgängligheten av pris-

kuranterna, även om man uttryckte detta på olika sätt. KB har redan startat med att 

tillgängliggöra priskuranterna genom de digitaliseringsprojekt man bedrivit 1999-

2000. I UUB försöker man sedan 2000 att digitalisera det material man i dag väl-

jer att spara. I NMB har man på sätt och vis arbetat med ett tillgängliggörande 

genom att fysiskt ordna upp priskuranterna på hyllorna och börja fundera på hur 

man ska komma vidare. Gemensamt är dock att alla institutioner har mer eller 

mindre knappa resurser. Materialmängden är stor, speciellt i KB och UUB, och 

bara delvis bearbetad.101 Att en ökad tillgänglighet till stor del hänger ihop med 

digitalisering verkar samtliga institutioner vara medvetna om. KB: s definitionen 

av digitalisering lyder:  

Begreppet digitalisering används på olika sätt och har kommit att få olika innebörd. I detta 
sammanhang avses med digitalisering hela processen att överföra objekt ur samlingarna till di-
gital form. Det innebär 

• Urval av objekten/originalen 

                                                 
100 Kjellman, 2006, Från Kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk studie över Kungl. bibliotekets 
bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrågor, s. 257. 
101 Intervju 1, 2, 3. 
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• Förberedelse och efterbehandling av objekten 

• ”bildfångst”, att i digital form avbilda, dvs. skanning eller digital fotografering 

• efterkontroll och efterbearbetning av filer och i vissa fall optisk teckenläsning (OCR) 

• registrering 

• inläggning i digital bildbank och i söksystem 

• insatser för långsiktigt bevarande av digitalt material och permanent åtkomst 

• paketering för användarna 102 

 

Vid en digitalisering ingår idag enligt KB: s definition ovan att man även ka-

talogiserar materialet.103  

En digitalisering är ett relativt resurskrävande arbete. Man kan av olika skäl 

välja att i ett första led bara katalogisera ett material för att åtminstone göra detta 

mera känt. Även om man inte kan se hur en priskurant ser ut på webben kan man 

ändå få information om att den finns och var den finns. Eller som i fallet med 

samlingskatalogisering där man kan få en hänvisning om var det finns företagsre-

laterat material. 

KB är den institution som kommit längst, då man med hjälp av särskilda pro-

jektpengar genomfört viss katalogisering av samlingen med vardagstryck. Det är 

också KB: s framtida agerande man i NMB inväntar för att komma vidare i ett 

ökat tillgängliggörande. I UUB har man inga planer på att själva katalogisera sitt 

äldre material men ser positivt på att priskuranterna som informationskälla blir 

mer kända.104 

Det finns idag inga projekt eller samarbeten mellan Kungl. biblioteket och 

andra institutioner som har priskuranter. Från KB: s håll finns dock ett intresse av 

att samarbeta kring tillgängliggörandet av priskuranterna. Olof Halldin funderar 

kring samlingsposter som skulle kunna tala om att material finns inom ett företag 

eller ämne, och i vilka institutioner det finns. På detta sätt blir samlingen mera 

känd även om man inte kan söka i detalj utifrån.105 

För exempelvis museernas intendenter liksom andra som arbetar med prisku-

ranterna som informationskälla kommer en ökad tillgänglighet att effektivisera 

deras arbete. Om de användare som är intresserade av priskuranterna kan hitta 

dessa via webben och inte behöver vara fysiskt på plats i biblioteken ökar också 

                                                 
102 KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 179. 
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104 Intervju 1, 2, 3. 
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tillgängligheten. Detta gynnar både de som bor långt ifrån institutioner med kul-

turarvsmaterial och de som av andra skäl har svårt att förflytta sig. 

Att det finns vilja och visioner kring tillgängliggörandet av vårt kulturarv tas 

även upp i KB – ett nav i kunskapssamhället, där man bland annat diskuterar vik-

ten av digitaliseringsprojekt och samarbeten mellan institutioner. Här uttrycks 

också en vilja att öka tillgången av kulturarvet till fler grupper än forskarna, näm-

ligen lägre studerande och allmänheten.106 Det framkom också i rapporten att 

många är missnöjda med KB: s prioritering av forskning framför studerande på 

lägre nivå och allmänheten.107 Möjligen kan det vara bristande resurser (ekono-

miska och/eller personalrelaterade) som gör att man i dag prioriterar en begränsad 

användargrupp som forskare och högre studerande.108 Det som framkom i min un-

dersökning kring användargruppers olika tillgång till kulturarvet konstaterades 

redan 2003 i KB: s rapport. Det är med andra ord fortfarande forskning och högre 

studerande som har störst tillgång till kulturarvet i KB.109 Här finns uppenbarligen 

en del att arbeta med i framtiden om man vill sprida tillgängligheten för fler an-

vändargrupper. 

Detta med att forskarna prioriteras är enligt min mening problematiskt, med 

tanke på att KB är en av två institutioner i Sverige, där man kan förvänta sig att 

hitta allt svenskt tryck som samlats in efter 1978, då UUB: s uppdrag ändrades och 

man inte längre behövde spara allt.110 Då KB är Sveriges nationalbibliotek förvän-

tar vi oss att tillgången till vårt kulturarv finns i denna institution. KB bör därför 

som förvaltare av vårt kulturarv arbeta för att detta blir mer tillgängligt, för alla 

grupper i samhället. I det stora hela kan man säga att tillgänglighetsnivån är rela-

tivt låg vid samtliga av de undersökta institutionerna då materialet är svårt att söka 

fram.  

Förslag 

Informanterna i både UUB och NMB berättar att det inte finns ekonomiska resur-

ser att katalogisera priskuranterna. Eftersom man vet att KB arbetar med ett till-

gängliggörande av sina priskuranter inväntar man snarare vad KB kommer att göra 

i framtiden. Som nationalbibliotek med samordnande funktion gentemot de övriga 

forskningsbiblioteken är det också naturligt att initiativ för arbetet med att till-

gängliggöra priskuranterna tas härifrån. 

Det faktum att man den närmaste framtiden endast kommer att kunna digitali-

sera en liten del av det digra material som priskuranterna utgör talar för vikten av 

att samarbeta kring ett så bra urval som möjligt. Ett urval kan exempelvis diskute-

                                                 
106 KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 18. 
107 KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 78. 
108 Intervju 2. 
109 KB – ett nav i kunskapssamhället, s. 78.  
110 Intervju 1. 
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ras med forskningsvärde som utgångspunkt eller frågor kring lämpligt urval för att 

presentera den svenska kulturhistorien, eller andra aspekter man finner betydelse-

fulla. Genom ett samarbete minskar man risken för dubbelarbete vid de olika insti-

tutionerna, i den mening att man riskerar att lägga resurser på att tillgängliggöra 

samma slags material. Om fler institutioner samarbetar kan man utifrån ett mer 

övergripande perspektiv planera vad som ska representera det svenska kulturarvet 

vid ett tillgängliggörande. Detta behöver inte betyda att institutionerna slutar att 

tillgodose de egna gruppernas behov utan bara att fler perspektiv kan vara av nytta 

i arbetet med ett tillgängliggörande av kulturarvet. 

Det finns således goda skäl till att samarbeta och föra diskussioner kring hur 

man på ett så effektivt sätt som möjligt ska samarbeta kring katalogisering 

och/eller digitalisering. Ett samarbete skulle inte bara gynna institutionerna på 

olika sätt utan också de målgrupper man vänder sig till. En medvetenhet om hur 

besparingar påverkar tillgången till kulturarvet och vilka grupper som drabbas, bör 

tas med i diskussioner kring mål och medel. 

Bevarande 
Det finns vid institutionerna en medvetenhet om att priskuranterna är ett skört 

material som bör hanteras med varsamhet. Redan idag arbetar man med att skydda 

materialet. Hanteringen sker på liknande sätt vid de olika institutionerna. Prisku-

ranterna tas fram av personalen och får endast läsas i biblioteket.111 Man kan se att 

processen att tillgängliggöra priskuranterna ställs mot vikten av ett bevarande av 

dessa även om detta är ett problem som inte tydligt uttryckts i intervjuerna.  

Ett tillgängliggörande som är aktuellt idag, digitalisering, sparar materialet på 

så sätt att det inte behöver hanteras fysiskt i samma grad som tidigare. Även om 

man idag inte har möjlighet att digitalisera allt som finns kan detta i och med tek-

nikutvecklingen komma att förändras i framtiden. I ett sådant framtida scenario 

vore det givetvis bra om materialet överhuvudtaget fanns kvar i sådant skick så att 

det gick att återvinna information ur. 

Förslag 

Inför kommande tillgängliggöranden av kulturarvsmaterial finns det skäl att i re-

spektive institution gå igenom och planera vilket material man bör prioritera. In-

stitutionerna kan utgå ifrån vad som är intressant att bevara för de egna målgrup-

pernas behov. Men liksom i samarbetet med katalogisering kan det vara bra att 

höja blicken emellanåt för att få ett övergripande perspektiv på vad den egna insti-

tutionens arbete innebär för helhetsbilden. Diskussioner institutionerna emellan 

skulle kunna vara ett sätt att få olika perspektiv på arbetet med att bevara skört 

material. KB har redan arbetat med ett projekt 1999-2000 med syfte att genom 
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digitalisering spara på skört material och kan säkert bidra med erfarenheter från 

detta. 

Terminologi och standarder 
Andra gemensamma problem som uttrycktes hos de olika institutionerna är skill-

nader i terminologin kring priskuranterna. Man har vid ett par institutioner (KB 

och UUB) delvis gått över till att anpassa termer till det material som trycks idag. 

När det gäller NMB finns dock en viss osäkerhet kring terminologin. Det mångfa-

cetterade innehållet i priskuranterna leder också till en viss osäkerhet kring vad för 

information som kan förväntas finnas i en priskurant eller inte. I vissa fall har ju 

det som kallas priskurant istället karaktär av en teknisk beskrivning.112 

Kjellman menar att en vilja att öka tillgängligheten till de dokument som bib-

lioteken tillhandahåller genom samverkan bibliotek och andra institutioner emel-

lan, också har lett till en strävan mot standardisering. Detta fenomen är på intet 

sätt unikt för ABM-sektorn. Det syns allmänt inom utveckling av informations-

förmedling och informationssystem.113 

I en tid då man inom bibliotek och liknande verksamheter arbetar mycket för 

att standardisera sökvägar kan det vara viktigt att vara medveten om de skillnader 

som finns när det gäller hur individer uppfattar omvärlden. I en undersökning av 

Lourdes Collantes bads några människor sätta ämnesord och fraser på abstracts de 

fått läsa, med syftet att beskriva innehållet. Det visade sig att åtta procent av per-

sonerna i undersökningen använde ord som överhuvudtaget inte fanns med i ab-

stracten.114 

Här kan man se att individer kan närma sig ett ämne, i betydelsen att klassifi-

cera och förstå ämnet, på väldigt olika sätt. På samma sätt som en institution fun-

gerar som en domän med egna specifika behov och arbetssätt kan en individ fun-

gera som en egen liten domän, där både behov och tolkningar av exempelvis ett 

ämne kan se olika ut individer emellan. I ett eventuellt framtida samarbete institutio-

nerna emellan, kan det vara bra att ta hänsyn till att det kan finnas skillnader i hur man 

uppfattar ett ämne. 

KB: s stora samlingar, som är uppdelade efter företag och tidsperioder, kanske 

inte passar den breda allmänheten, som man som nationalbibliotek och förvaltare 

av svenskt kulturarv, enligt min mening, borde vända sig mot. Med de många in-

dividuella uppfattningar som kan finnas om vad ett ämne är kan man se att det 

nödvändigt med olika sökingångar. Ska man öka tillgängligheten måste också 

möjligheten att formulera sökfrågor utifrån olika perspektiv finnas. Här kan insti-

tutionernas olika ordnande vara till fördel just för att fler sökingångar kan skapas 
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utifrån samlingarnas olika ordnande. Som nämnts tidigare utgår de olika sätten att 

ordna i vissa fall ifrån företagsnamn och tidsperiod (KB och UUB) och i andra fall 

ifrån produkt (NMB). Resonemanget kring det positiva i att ha tillgång till olika 

sökingångar stöds också av Hjørland som menar att det inom en domän kan finnas 

olika perspektiv från vilka man närmar sig ett ämne i en sökning.115 

Om man betänker scenariot att priskuranterna blir mer kända och därför mer 

efterfrågade i framtiden kommer detta leda till en ökad belastning på den expertis 

som finns i KB. Personalen kommer att få lägga mer resurser på service till dom 

som är intresserade av priskuranterna, eller av annat vardagstryck, som informa-

tionskälla. En digitalisering av det mest efterfrågade materialet skulle kunna lätta 

på ett sådant tryck. 

Patrick Wilson menar att ett informationsmaterial inte bara förstås och förkla-

ras med utgångspunkt ifrån att det i huvudsak innehåller ett enda tydligt ämne, 

utan är mer mångfacetterat än så.116 Wilsons resonemang stämmer överens med det 

faktum att institutionerna i denna undersökning har närmat sig liknande doku-

ment, nämligen priskuranterna, utifrån olika perspektiv på vad själva ämnet är. 

Arlene Taylor menar att även i sådana fall när ett ämne verkar vara självklart 

måste man ta i beaktande att detta ämne skulle kunna tolkas och beskrivas ur ett 

annat perspektiv på en annan plats eller i en annan tid.117 Utifrån Taylors resone-

mang finns det även stöd för att de äldre ämnesindelningar som finns bland de 

okatalogiserade priskuranterna, bör behållas i någon form. Dessa har ett kulturhi-

storiskt värde, på grund av att vi idag lever i en annan tid och i en kultur som till 

stora delar har förändrats. En medvetenhet om att de gamla ämnesorden idag inte 

riktigt passar in i de datoriserade systemen och att de har ett värde i sig, framkom 

också i intervjuerna vid KB och UUB.118 

Olikheterna i ordnandet har ett värde om man utgår ifrån att materialet inte är 

fastlåst i en ämnesbeskrivning på grund av detta utan att det finns flera olika och 

att dessa är färgade av den institution som skapat dem. 

Att man bör vara medveten om de olika domänernas olika behov uttrycker 

också Hjørland som menar att huvuduppgiften för forskningsbiblioteken är att 

närma sig informationsresurserna, som bör identifieras, beskrivas och organiseras, 

för att möta speciella mål.119 En medvetenhet om att det finns olika behov att arbe-

ta för är således nödvändig i processen med att tillgängliggöra priskuranterna. Ul-

rika Kjellman beskriver hur olika institutioner kan se på liknande material, i ett 

exempel av två beskrivningar av samma grafiska blad. Nationalmuseum använder 

här ord som beskriver de estetiska kvaliteterna i grafiken medan KB beskriver det 
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värdefulla i den dokumenterande funktionen. Kjellman beskriver även andra risker 

med standardisering. 

[…] Synsätten på materialet avspeglar sig ofrånkomligen i de verktyg och beskrivningar av 
materialet som institutionerna skapar. Vid en strävan mot en gemensam ”ABM-standard” 
finns en risk för att representationer och kunskapsorganisatoriska verktyg som genererats in-
ternt inom respektive institution betraktas som ett hinder för samordning och gemensamt till-
gängliggörande. Dessutom finns risken att de standarder som skapas inte tar hänsyn till re-
spektive institutions särart och i förlängningen riskerar att osynliggöra de enskilda institutio-
nernas perspektiv på materialet.[…]120 

Det är enligt Kjellman viktigt att inte bara se standardiseringar som det bästa med-

let för att effektivisera informationsåtervinning. I grunden effektiva sökvägar för-

svinner vilket gör att just det materialet blir osynligt, då de inte ryms inom stan-

dardiseringen. 

Förslag 

En gemensam terminologi kring priskuranter och en definition på vad som ingår i 

benämningen kan vara till nytta av flera skäl. Det skulle troligtvis underlätta i ett 

framtida samarbete då man ska föra diskussioner kring materialet men också då 

man vänder sig till användarna. Användarna vänder sig troligtvis inte alltid till en 

och samma institution då man vill få tag i priskuranter varför det är av vikt att ha 

en gemensam term och definition institutionerna emellan. Denna term bör också 

fastställas för att undvika variationer som annars kan uppstå i olika sammanhang. 

Vid ett eventuellt samarbete med marknadsföring av priskuranterna bör man också 

ha en gemensam övergripande term. 

Optimalt vore att behålla de individuella ämnesorden och ordnandet och sam-

tidigt kunna ha en gemensam övergripande term som står för priskuranterna som 

helhet. Den gemensamma termen skulle användas då man samarbetar kring att 

tillgängliggöra materialet på olika sätt. Olof Halldin nämnde i intervjun att man i 

KB börjat använda sig av samlingsposter som ger en vink om att det även finns 

annat tryck från företaget så att man som användare kan söka vidare. De olika in-

stitutionerna skulle i ett samarbete eventuellt kunna komplettera dessa samlings-

poster så att de även innehåller hänvisningar till dem själva.121 Priskuranterna skul-

le här benämnas utifrån en ny gemensam term och definition så att begreppet blir 

enhetligt för användarna. 

Ordnandet av priskuranterna 
Man kan utifrån intervjuerna sluta sig till att det emellanåt kan vara svårt att hitta 

bland priskuranterna i de olika institutionerna, även om anledningarna är olika. 
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Man kan även se att problemen till viss del kommer sig av det sätt man insamlat 

och ordnat priskuranterna. I KB och UUB är det den stora mängden som av in-

formanterna framhålls som svårhanterlig.122 I KB och UUB har man ordnat materi-

alet olika under olika tider. Man har i båda institutionerna under en tid använt sig 

av ett ämnesbaserat ordnande för att sedan då detta inte fungerade övergått till ett 

system baserat på företagets namn, och sedan indelat i tidsperiod. I KB och UUB 

har man använt sig av olika lösningar genom tiderna utifrån det som ansetts vara 

bäst. Vid intervjun med informanten i UUB framkom exempelvis att man ordnade 

priskuranterna med fröer efter ort, då man på detta sätt lättast kunde hitta den dis-

tributör man sökte.123 Även i KB har man hittat olika lösningar genom tiderna, 

exempelvis då man använde sig av en kompromiss vid övergången från ett äm-

nesbaserat ordnande till ett efter företagsnamn och tidsperiod. Övergången kom 

inte att gälla precis allt material, man behöll några kategorier priskuranter ordnade 

under ett gemensamt ämne som inom varje ämnessvit sorterades efter företag. 124 

Nackdelen med ett ordnade efter företagsnamn och tidsperiod är att det funge-

rar mindre bra om man exempelvis söker en produkt men inte är säker på vilket 

företagets namn eller vilken tidsperiod det handlar om. Man kan utifrån det som 

framkommit i intervjun sluta sig till att den enorma mängden tryck som kommit 

och kommer in till KB, i förhållande till resurser, påverkar möjligheterna att ordna 

och tillgängliggöra det. 

 De priskuranter som samlats in i NMB speglar museets profil vilken i stora 

drag kan beskrivas som svensk kulturhistoria. I NMB där samlingen priskuranter 

är jämförelsevis liten har man ordnat samlingen med priskuranter efter ämne. Det 

finns dock undantag där företagsnamnet använts, det gäller främst då man haft ett 

mer omfattande material samlat från ett och samma företag.125 

I NMB är svårigheten att hitta snarare en följd av att materialet inte är tillräck-

ligt uppordnat i kapslarna.126 Även det faktum att man ordnat samlingen efter ämne 

kan ställa till med problem, exempelvis om man söker något ur ett tidsperspektiv 

eller utifrån ett företags produktutveckling. Om man exempelvis vill undersöka ett 

företags produktutveckling över tid kan det bli svårt om företaget producerat olika 

slags varor och produkter. I ett sådant fall skulle man vara tvungen att söka ige-

nom alla tänkbara ämnen som företaget kunde relateras till i sin produktframställ-

ning. Söker man däremot information om en porslinsservis är det praktiskt genom-

förbart att söka igenom kapslarna oavsett om man känner till tillverkare eller årtal. 

Detta är genomförbart på grund av ämnesindelningen och samlingens hanterbara 

storlek. 
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Det finns givetvis saker man kan samarbeta kring när det gäller priskuranter-

na, vilket jag återkommer till längre fram, men att ordna dem på ett liknande sätt 

är troligtvis inte ett av dem. Just det faktum att institutionerna idag kompletterar 

varandra och därmed ökar möjligheten att finna det som söks, är ett skäl att bevara 

de olika sätt man ordnat materialet på. 

Mycket talar för att det finns stora fördelar med att bevara ett olikartat ord-

nande av priskuranterna i institutionerna. Sett ur ett kulturhistoriskt perspektiv, ger 

de äldre ämnesindelningarna värdefull information om kulturen i vilken de ska-

pats. Det finns även fördelar för sökbarheten då man kan välja olika typer av sök-

ingångar, beroende på vilken typ av information man söker. Hjørland har också 

belyst det faktum att det även inom samma ämne kan finnas behov av olika sökin-

gångar, då själva närmandet av ett ämne kan se olika ut, beroende på vilken ut-

gångspunkt man har i sökprocessen. Som tidigare nämnts i stycket ”Teoretiska 

utgångspunkter” ger Hjørland ett exempel på detta då han visar att en sökning på 

ämnet schizofreni ser olika ut beroende på vad man utgår ifrån att detta tillstånd 

beror på.127 

Förslag 

Ett samarbete är troligtvis inte av vikt när det gäller själva ordnandet i institutio-

nerna. Mycket talar istället för att olikheterna kan vara värdefulla av flera skäl, 

vilket diskuteras dels i stycket ”Institutionella praktiker” och dels i stycket ”Ord-

nandet av priskuranterna”. I ett samarbete kring priskuranterna bör det däremot 

finnas utrymme för institutionerna att ta del av hur de övriga biblioteken ordnat 

sina samlingar och varför det gjorts på ett speciellt sätt. Det positiva med ett olik-

artat ordnande kan på så sätt lättare finnas med i de gemensamma diskussionerna, 

en aspekt som annars riskerar att glömmas bort i en strävan att effektivisera till-

gängliggörandet av priskuranter. Det man kan samarbeta kring är ett förtydligande 

gentemot användarna om att dessa olika perspektiv och sökmöjligheter finns, detta 

skulle kunna ske inom ramen för en gemensam marknadsföring av priskuranterna. 

Marknadsföring av priskuranterna 
Troligtvis kommer institutionerna att behöva samarbeta kring en gemensam mark-

nadsföring den dag då de bestämmer sig för att öka tillgängligheten av priskuran-

terna. Materialet är troligtvis okänt för många människor och kan med fördel 

marknadsföras i en gemensam satsning då samlingar med priskuranter finns i flera 

institutioner. 

De olika grupper man vänder sig till i en marknadsföring kan ha olika behov i 

ett möte och en presentation av priskuranterna. Om man exempelvis ska mark-

nadsföra priskuranterna och hur man får tillgång till dessa för så olika grupper 

                                                 
127 Hjørland, 1997, s. 83-84. 
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som skolelever, invandrare, rörelsehindrade, äldre med mera kan man bli tvungen 

att använda sig av olika sätt att marknadsföra. Faktorer som påverkar individens 

möjligheter att ta del av vårt kulturarv kan bland annat vara språksvårigheter, rö-

relsehinder eller Internetvana. 

 I vissa fall kan uppsökande verksamhet vara nödvändigt om man har svårt att 

nå vissa målgrupper. Genom föredrag eller föreläsningar med ett urval av intres-

santa bildexempel kan man visa hur priskuranterna ser ut och vilken användning 

man kan ha av dem. 

Om institutionerna hunnit digitalisera delar av sina samlingar skulle man kun-

na använda dessa priskuranter i sin marknadsföring. De olika ämnen man lyft fram 

i digitaliseringen kan sedan matcha olika målgruppers intressen i en riktad mark-

nadsföring. NMB: s samling har redan nu en speciell målgrupp i alla som är in-

tresserade av svensk kulturhistoria. 

Det finns således olika perspektiv att utgå ifrån i en gemensam strävan att 

marknadsföra priskuranterna. Marknadsföringen kan också ha olika syfte beroende 

på om man vänder sig till existerande låntagare eller presumtiva låntagare. I vissa 

fall kanske det är beslutsfattare eller andra personer, med möjligheter att påverka 

biblioteksverksamheten, man vill nå. 

K. C. Harrison menar att det är viktigt att marknadsföring når beslutsfattare då 

bibliotekens existens är direkt påverkade av staten eller kommunen. Viktiga be-

slutsfattare bör känna till vad biblioteken arbetar med och vikten av detta arbete.128 

 När det gäller marknadsföring gentemot låntagare eller blivande sådana me-

nar Harrison att biblioteken ofta är duktiga på att marknadsföra olika element inne 

i biblioteket, eller i bästa fall i skyltfönstren, och att man då når den grupp som 

brukar besöka biblioteket. Det man däremot är sämre på är marknadsföring till de 

grupper som inte går till biblioteket. Biblioteken bör vidga platsen för marknads-

föring, utanför själva byggnaden. Detta skulle kunna göras med hjälp av samar-

betspartners som kan upplåta yta för detta.129 Vilka dessa samarbetspartners skulle 

kunna vara kan man diskutera utifrån det material man tänker marknadsföra och 

vilka som kan tänkas vara intresserade. Då ekonomin troligtvis inte räcker till nå-

gon större marknadsföringskampanj kan ett samarbete ske genom ett utbyte av 

exempelvis lokalutrymme eller andra tjänster som biblioteket kan erbjuda. Idag 

finns det många intressenter utanför bibliotekssektorn som är intresserade att hålla 

evenemang eller föreläsningar i bibliotekslokaler. 

Harrison menar även att direktreklam skulle kunna spridas via exempelvis 

tunnelbanans annonseringar.130 Här skulle man åtminstone lokalt nå ut till en stor 

grupp människor med sitt budskap. Precis som nämndes tidigare kan man i brist 

på ekonomiska resurser undersöka om det finns möjligheter att utbyta tjänster. 

                                                 
128 Harrison, K. C., 1973, Public Relations for Librarians, s 11. 
129 Harrison, 1973, s. 85. 
130 Harrison, 1973, s. 99. 
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Utställningar med priskuranter, och tillhörande utställningskataloger, kan ock-

så vara ett bra sätt att sprida kunskap. KB har tidigare gjort detta bland annat med 

utställningen Ephemera – det okända trycket, 2001.131 Även Uppsala universitets-

bibliotek har lyft fram okatalogiserat tryck i utställningen  – Som en spegel, 

1989.132 I utställningssammanhang skulle man också kunna lyfta fram de olika 

profiler som institutionerna har genom att på ett pedagogiskt sätt visa att man 

samlar på olika priskuranter, och av vilka skäl man gör detta. 

 En Internetbaserad presentation av materialet skulle kunna ske via en gemen-

sam portal kring priskuranterna eller kulturarvet som helhet. Man kan också tänka 

sig att utgå från KB: s hemsida med länkar vidare till de övriga institutionerna. I 

det senare fallet bör man samarbeta kring den information som läggs ut på de oli-

ka webbsidorna så att olikheter i terminologi inte skapar förvirring. Här behövs en 

gemensam övergripande term och definition av priskuranterna att utgå ifrån. 

För att nå de grupper som vanligtvis inte besöker biblioteken, och inte heller 

deras webbsidor, kan man fundera kring platser som ligger utanför biblioteksvärl-

den men som nås av många människor. I de fall man inte har råd att betala mark-

nadsföring kan man fundera på och göra en lista på sådant som det egna bibliote-

ket har att erbjuda eventuella samarbetspartners i utbyte. 

Förslag 

Mitt förslag är att i den mån det går försöka samarbeta kring marknadsföringen 

genom att föra diskussioner institutionerna emellan. Diskussionerna kan exempel-

vis handla om en gemensam terminologi i marknadsföringen, olika former av 

marknadsföring och marknadsföring till olika målgrupper. Dessa diskussioner kan 

ske i olika forum som framkommer nedan i stycket ”Samarbetsformer”. Det man 

bör samarbeta kring är att marknadsföra materialet som sådant och lyfta fram den 

källa till vår vardagshistoria som priskuranterna är. Här kan institutionerna också 

belysa variationen i priskuranterna och de olika användningsområden man kan 

använda dem för. Den marknadsföring som kan ske internt i respektive institution 

kan handla om att hitta samarbetspartners som är intresserade av att upplåta skylt-

fönster eller annan reklamplats i utbyte mot exempelvis att få låna bibliotekets 

lokaler i olika sammanhang. Respektive institution kan också rikta sin marknads-

föring till de grupper man tror kan ha ett intresse av den egna samlingen med pris-

kuranter. 

                                                 
131 Ephemera – det okända trycket, Kungl. bibliotekets utställningskatalog, nr 135.  
132 Ljunggren & Eriksson, 1989,  – Som en spegel: reflexer av svenskt samhällsliv: utställning av okatalogi-
serat tryck i Uppsala universitetsbibliotek.  
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Samarbetsformer 
I dag bör man kanske starta hela processen med att tillgängliggöra priskuranterna 

genom att hitta samarbetsformer som fungerar bra, institutionerna emellan. Even-

tuellt kan samarbetet få en egen agenda inom ABM-samarbetet som redan finns. 

Men som framkommer i lägesrapporten ABM: samverkan mellan arkiv, bibliotek 

och museer finns det inget tidigare samarbete att utgå ifrån och inte heller någon 

central instans som handlägger frågorna. Om en genomgripande förändring ska 

ske för att tillgängliggöra kulturarvet genom ett ABM-samarbete måste detta ske 

med hjälp av en kulturpolitisk styrning.133 Man har således haft problem med att 

komma vidare inom ABM-samarbetet. 

 Det har nu gått några år sedan ABM-rapporten skrevs vilket innebär att man i 

de olika institutionerna troligtvis hunnit fundera kring de problem som framkom i 

rapporten. Här finns en fördel att hämta för KB, UUB och NMB då man inte be-

höver börja om från start, och därmed minskar risken att stöta på liknande pro-

blem som uppkom inom ABM-samarbetet. De olika institutioner som är knutna 

till ABM samarbetet är bibliotek, arkiv och museer vilket innebär att en mängd 

olika institutionella praktiker ska samarbeta kring tillgängliggörandet av kulturar-

vet. De olika arkiv, bibliotek och museer som ska samarbeta kring material av 

olika slag har många aspekter att ta hänsyn till i tillgängliggörandet av kulturarvet. 

Här finns inte bara museernas föremålssamlingar utan också det variationsrika 

material som arkiven och biblioteken har i form av handskrifter, kartor, affischer, 

tryck med mera. De priskuranter man har att samarbeta kring i KB, UUB och 

NMB ligger på sätt och vis närmare varandra, då de i huvudsak har en liknande 

form, det tryckta materialet. Här finns givetvis olikheter kring insamlande och 

ordnande att hänsyn till. I ABM-rapporten framkommer också en strävan mot mer 

standardiserade system för att underlätta samarbetet mellan de olika ABM institu-

tionerna.134 Dessa standardiseringar är (som diskuterats under kapitlet ”Gemensam 

problematik”, stycket ”Terminologi och standarder”) inte helt igenom positivt när 

det gäller priskuranterna. Det finns skäl att anta att viktig information som kan 

hämtas ur priskuranternas ämnesord kan försvinna vid en övergång till standardi-

serade system. 

Då priskuranterna är en del av det okatalogiserade tryck som finns i institutio-

nerna är frågan om samarbetet ska ske utifrån priskuranterna enbart eller utifrån 

det okatalogiserade materialet som helhet. NMB är av naturliga skäl mest intresse-

rade av att fokusera på priskuranterna, då det är dessa som utgör samlingen. I både 

KB och UUB är samlingarna till följd av insamlingssättet via pliktleverans väldigt 

mångfacetterat och består av en mängd olika tryck. Förutom priskuranter före-

kommer verksamhetsberättelser, tidtabeller, prospekt med mera. Just det faktum 

                                                 
133 ABM: samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, 2002, s. 39. 
134 ABM: samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, (2002), s. 47. 
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att fokus kan ligga på så olika saker försvårar ett samarbete kring trycken som 

helhet. Även mängden i samlingarna gör att man med fördel hellre bör välja att 

samarbeta kring enbart priskuranterna. Formatet blir mer hanterligt och ett snävare 

fokus underlättar också om man väljer att utgå ifrån priskuranterna, som ju även 

de har ett mångfacetterat innehåll. 

Rent praktiskt kan man idag sköta både möten, konferenser och kurser via In-

ternet, något som kan utnyttjas i ett samarbete mellan olika institutioner. De geo-

grafiska avstånd som kan upplevas som ett hinder kan övervinnas med hjälp av 

den nya teknik som finns att tillgå. Tekniken gör att även de institutioner som inte 

är placerade geografiskt nära varandra kan vara delaktiga i ett sådant samarbete. 

Meredith G. Farkas tar i sin bok Social Software in Libraries upp hur man på oli-

ka sätt kan utnyttja den nya tekniken i biblioteken. Hon menar att mötesplatser för 

bibliotekarier kan skapas genom gemensamma forum på Internet i form av Wikis, 

listor med elektronisk e-post och webbsidor.135 Wikis kan fungera som ett slags 

Intranet där bibliotekspersonalen, enligt Farkas, kan dela all möjlig slags informa-

tion som kan kopplas till biblioteksverksamhet. Exempel på sådan delad informa-

tion är projektplaner, katalogisering, marknadsföring med mera.136 Rent praktisk 

finns det alltså många möjligheter att träffas och kommunicera oavsett avstånd. 

Förslag 

Inledningsvis bör man undersöka vilka institutioner som är intresserade av att 

samarbeta kring priskuranterna. Geografiska avstånd är inget hinder utan kan 

övervinnas med hjälp av den teknik som finns idag. En mötesplats i någon form 

på Internet kan vara ett bra diskussionsforum för arbetet med priskuranter. Even-

tuellt kunde man inom ABM-samarbetet skapa en egen diskussionsgrupp som 

möts på Internet. Man kan utifrån behov välja något av ovan nämnda mötesplat-

ser. Det finns anledning att, i någon form, knyta an till det ABM-samarbete som 

redan finns i Sverige. En del av de erfarenheter man stött på i ABM-samarbetet 

finns nedskrivna i ABM-rapporten, och kan fungera väl som ett underlag i ett 

samarbete kring priskuranterna.137 Troligtvis bör man i ett samarbete hålla sig till 

priskuranterna och inte arbeta på en mer övergripande nivå, det vill säga det okata-

logiserade materialet som helhet. Att samarbeta enbart kring priskuranterna ökar 

sannolikt möjligheten att behålla vissa individuella egenskaper som skiljer sig åt, 

institutionerna emellan. Risken med att arbeta med ett material som har en hög 

grad av variationsrikedom, är att man för att kunna hantera det, i allt för hög grad 

förlitar sig på standardiseringar. Dessa standardiseringar kan leda till att vissa uni-

ka egenskaper i materialet blir osynliga. 

                                                 
135 Farkas, Meredith G., 2007, Social Software in Libraries, s. 261. 
136 Farkas, 2007, s.77-80. 
137 ABM: samverkan mellan arkiv, bibliotek och museet, 2002. 
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Individuell problematik 

Förutom dessa problem som jag nyss behandlat, som jag uppfattade var gemen-

samma för de olika institutionerna, framkom också under intervjuerna att det för 

de olika institutionerna fanns områden som var problematiska för dem ensamt, 

vad gäller priskuranter. Det framgick också att det var önskvärt med en utveckling 

eller ändring av nuvarande system, förstås med ett bibehållande av det som man 

uppfattade som bra.138 

Kungl. biblioteket 
Ett problem jag uppfattade att KB arbetade med var prioritering av olika använ-

dargrupper. Det finns anledning att diskutera lägre studerandes och allmänhetens 

tillgång till de okatalogiserade trycken, vari priskuranterna ingår. I och med att 

man i KB idag snarare prioriterar framtagning av detta material, vilket är ett arbete 

som kan ta flera dagar, för forskare och personer som bedriver högre studier finns 

det risk för att allmänhetens missgynnas vad det gäller tillgång till detta material i 

KB. Det är därför viktigt att frågan diskuteras utifrån aspekter, som vilka mål-

grupper som ska ha tillgång till materialet, och om några har rätt till bättre tillgång 

till kulturarvet än andra, och i så fall på vilka grunder. 

Idag då endast en mindre del av detta material är tillgängligt elektroniskt, bör 

en medvetenhet om vilka grupper som inte kan ta del av detta material idag finnas 

med i diskussionerna kring användare och tillgänglighet. I framtida diskussioner 

kring digitalisering och fördelning av resurser (ekonomiska och personalrelatera-

de) bör man också vara medveten om att besluten påverkar vilka grupper som får 

tillgång till materialet. 

I diskussioner kring resurser och tillgängliggörande behöver man inte bara in-

nefatta forskare, studerande eller en intresserad allmänhet. Diskussionerna kan 

också innefatta exempelvis rörelsehindrade eller andra som kan ha nytta av att 

materialet görs elektroniskt tillgängligt. I utredningen KB – ett nav i kunskaps-

samhället föreslår man att digitalisering av kulturarvet skulle öka tillgängligheten 

inte bara för forskare och studenter utan även för allmänheten.139 Även gymnasie-

elevers behov av en ökad tillgång till vårt kulturarv nämns i denna utredning.140 

Det finns med andra ord anledning att lyfta fram målgrupperna i en diskussion 

kring tillgängliggörandet av priskuranterna. Huruvida fler grupper får tillgång till 

priskuranter, eller annat material kring vårt kulturarv, blir därför en viktig fråga 

inte bara för KB: s ledning utan också för politiker. 

                                                 
138 Intervju 1, 2, 3. 
139 KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 18. 
140 KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, s. 222. 
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Förslag 

Frågan kring hur medel fördelas och hur det påverkar tillgången till vårt kulturarv 

är en fråga som bör lyftas fram och diskuteras både internt i KB, och tillsammans 

med politiker och andra berörda beslutsfattare. KB kan ta initiativ genom att in-

ternt börja diskutera olika gruppers tillgång till kulturarvet och hur de befintliga 

resurserna räcker till för ett ökat tillgängliggörande. Därefter kan man informera 

berörda beslutsfattare och politiker vad man kommit fram till. Som Sveriges na-

tionalbibliotek, med ansvar att samla in, förvalta och tillhandahålla det svenska 

kulturarvet bör KB ha möjligheter att få gehör för sina synpunkter. Rapporten KB 

– ett nav i kunskapssamhället kan också fungera som underlag i diskussioner kring 

tillgängliggörandet av kulturarvet.141 

Uppsala universitetsbibliotek 
Man kan utifrån UUB: s informant Gun Karlbergs upplysningar dra slutsatsen att 

en viktig punkt för UUB är att få klarhet i vad som ska sparas och vad som ska 

kastas när det gäller det okatalogiserade trycket.142 I UUB behöver man sedan 1978 

inte längre spara allt, utan har rätten att gallra, även om alla tryckerier i Sverige 

har skyldighet att leverera sitt material till dem. Man för idag diskussioner vid 

institutionen kring vad man bör spara och vad man kan göra sig av med. Att man 

överhuvudtaget gallrar kommer sig i första hand av att man anser att det blir för 

dyrt att spara allt man får in, på grund av att lokalhyrorna är höga. Den stora 

mängden inkommande material försvårar också möjligheten att tillgängliggöra 

det. I UUB gallrar man ganska hårt i det material som idag kommer in. Priskuran-

ter tillhör en kategori av det okatalogiserade trycket som man troligtvis inte kom-

mer att spara framöver då det finns andra institutioner (KB och LUB) som sparar 

allt. Redan idag gallras reklamblad ur materialet.143 

Förslag 

För UUB: s del skulle en översyn och plan för vad man ska behålla och vad man 

ska gallra eller skänka bort vara viktig. Detta gäller givetvis inte enbart priskuran-

terna utan även annat material som kommer in via pliktleveranser. Inledningsvis 

kan man börja med frågan vad UUB bör spara på. Inom UUB kan man diskutera 

vilka behov den egna institutionen har när det gäller okatalogiserat tryck och pris-

kuranter. Man kan även diskutera vilket material som låntagarna verkar ha mest 

intresse av. 

Tillgång till allt material som samlas in via pliktleverans finns ju som redan 

nämnts redan i KB och LUB. Enligt min åsikt vore det från UUB: s sida fördelak-

                                                 
141 KB – ett nav i kunskapssamhället, 2003, kap. 5, 10. 
142 Intervju 1. 
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tigt att inom en snar framtid skänka bort eller kasta det man inte själva vill ha, då 

ett problem som de omfattande pliktleveranserna bidrar till är dyra lokalhyror på 

grund av platsbrist. Eventuellt skulle man kunna diskutera med KB och NMB 

innan man gör sig av med material för att se om man där har intresse av att 

komplettera den egna samlingen med okatalogiserat tryck, vari även priskuranter 

ingår. 

Nordiska museets bibliotek 
I NMB anser man att det är av stor vikt att bättre ordna och tillgängliggöra sina 

priskuranter. Ordnandet handlar om att rent fysiskt ordna materialet i hyllorna, 

dels för att kunna hitta bättre men även för att kunna bevara det på ett bättre sätt. I 

fråga om en framtida katalogisering av priskuranterna funderar Annika Peurell 

kring hur en katalogpost skulle kunna se ut. Hon menar att det vore bra om en 

koppling fanns mellan själva ämnet, exempelvis ”Glasögon” och företagsnamnet 

för att utöka sökmöjligheterna.144 

När det gäller den nuvarande ordningen finns det vissa saker som skulle kunna 

förbättras. I de fall då man övergått till att i slutet av varje ämneskategori samla 

priskuranterna i kapslar med årtal, för att de ämnesindelade kapslarna blivit fulla, 

finns det skäl att göra åtgärder. Risken är att materialet med tiden kommer att bli 

tämligen svårgenomsökt om antalet årtalsmärkta kapslar ökar. Dessa kapslar inne-

håller material från olika tillverkare och den gemensamma anledningen till att de 

ligger i samma kapsel är enbart att de samlats in samma år. Detta förfarande 

kommer i framtiden bara leda till att man har två parallella system av ordnande i 

samlingen, vilket inte gynnar sökbarheten. 

En fråga som uppstod under den inventering jag gjorde under min praktiktid, 

var hur man ska förhålla sig till ändrade företagsnamn efter ägarbyten och liknan-

de, då man ska ordna och senare katalogisera materialet. 145 Om man tänker behålla 

de gamla ämnesorden som museet använt sig av som är baserade på produkten och 

inte på företaget, bör företagsinformationen finnas att tillgå i någon form så att 

sökandet kan bli effektivt. 

Det uppstod även under inventeringen frågor kring de samlade reklamutskick 

man sparar i NMB. Här kan trycken innehålla flera olika företags produkter i 

samma blad. Det kan också förekomma ett företags olika sorters produkter varför 

det kan bli svårt att sortera det under typ av produkt, det vill säga under ett ämne. 

Under inventeringen framkom också frågan vad man gör med löst liggande blad, 

som så att säga tagits ur sitt sammanhang.146 

                                                 
144 Intervju 3. 
145 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 
146 Inventering av priskuranter i Nordiska museets bibliotek, hösten 2008. 
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Ett slags material som förekommer i NMB men inte vid de övriga undersökta 

institutionerna är de lösa bilagor som emellanåt förekommer ihop med priskuran-

terna. Frågor kring hur man ska förhålla sig till dessa bilagor uppkom både under 

inventeringen och i intervjun.147 Dessa bilagor har ett kulturhistoriskt värde såtill-

vida att de faktiskt levandegör produkterna från respektive tid på ett sätt som är 

ännu mer tydligt än hos själva priskuranten. Detta på grund av att man både kan 

känna på och se den faktiska produkten. Produktens material, färg, struktur med 

mera, blir mer tydligt än när den bara presenteras i bild. Här har det sätt man sam-

lat in priskuranterna på bidragit till att man fått in ett material som inte förekom-

mer i de övriga institutionernas samlingar. Den institutionella praktik som NMB 

verkar inom har påverkat insamlingssättet, vilket bidragit till att bilagorna kommit 

in till biblioteket. Vidare har det synsätt man haft på det material som priskuran-

terna utgör, utifrån ett museiperspektiv, gjort att man värderat dessa högt och spa-

rat dessa. Eftersom varken KB eller UUB har liknande bilagor i sina samlingar har 

bilagorna ett unikt värde som informationskälla. 

Förslag 

NMB kan enligt min mening med fördel fortsätta att ordna priskuranterna efter det 

egna bibliotekets och museets behov. Man bör behålla de äldre ämnesindelningar-

na och försöka matcha dessa med bibliotekets övriga litteratur i den mån det är 

möjligt. Vikten av att behålla de äldre ämnesorden framkommer också under 

styckena ”Institutionella praktiker” och ”Ordnandet av samlingarna”. Om man vill 

utöka sökmöjligheterna skulle ett ämnesordsregister med företag som producerat 

olika produkter kunna skapas. Här skulle man även kunna lösa det problem som 

framkom under inventeringen av priskuranter när det gäller hur man ska förhålla 

sig till företag som av olika skäl byter namn. Även denna information skulle kun-

na finnas att tillgå i ett ämnesordsregister med företagsnamn. De priskuranter som 

presenterar ett företags olika typer av produkter, exempelvis postorderkataloger, är 

svåra att integrera i samlingen utan måste troligtvis få en egen avdelning där de 

sorteras in under namnet. Här kan det dock vara av vikt att skapa hänvisningar 

utifrån de huvudsakliga ämnen som priskuranterna presenterar. Även dessa hän-

visningar skulle kunna få utrymme i ovan nämnda ämnesordregister. 

När det gäller NMB: s möjligheter att hitta gemensamma former för katalogi-

sering med de andra institutionerna, utifrån det ämnesbaserade ordnande man har, 

är detta en fråga som kan diskuteras och analyseras vid ett framtida samarbete med 

KB. Båda institutionerna kan via sina poster hänvisa till andra institutioner som 

har priskuranter av liknande slag. 

Om man utgår ifrån att NMB kommer att fortsätta utöka sin samling bör detta 

tas med i planeringen rörande samlingen. När det gäller de årtalsmärkta kapslarna 
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som emellanåt förekommer i slutet av ämneskategorierna bör dessa införlivas i 

den övriga ämnesindelade samlingen. Detta för att undvika två olika söksystem 

vilket försvårar åtkomsten av priskuranterna. Då många kapslar är för hårt packa-

de finns det behov av att gå igenom dessa ändå, annars riskerar priskuranterna att 

gå sönder då man plockar ut dem.148 

 För att komma på bra lösningar är det nödvändigt att diskutera ordnandet ut-

ifrån framtida planer för insamlandet och i vilken mängd man planerar att ta emot 

olika slags tryck. För att komma på en lämplig lösning kring fysiskt ordnande 

måste man ha en bild av hur samlingen kommer att se ut i framtiden. De lösa blad 

som förekommer i samlingen är också en fråga att diskutera. Om man anser att de 

har ett kulturhistoriskt värde bör dessa sparas, kanske under ”Övrigt”, sist i varje 

ämneskategori. Här skulle även de interna trycken, ritningarna, fotografierna med 

mera som är av avvikande karaktär kunna samlas. Återigen bör man diskutera hur 

samlingen kommer att se ut i framtiden för att lämpligast kunna dela upp och ord-

na även detta blandade material. 

 De bilagor som ibland snarare har karaktären av föremål, förekommer endast 

på NMB. Bilagorna är troligtvis unika i och med att de inte förekommer på de 

övriga undersökta institutionerna, och de ger information om vår kulturhistoria 

som ingen annan materialkategori kan ge. Man bör med tanke på ett framtida be-

varande troligtvis digitalisera bilagorna på samma sätt som priskuranterna i vilka 

de ingått, även om de som mer har karaktären av föremål i denna form mister en 

del av den unika information de bär på, som exempelvis struktur och material. Det 

är sedan upp till museet och biblioteket att diskutera om själva bilagan ska ingå i 

föremålssamlingarna eller förvaras i biblioteket.  

Det finns många aspekter att ta hänsyn till i arbetet med att bättre ordna och 

tillgängliggöra priskuranterna i NMB. Man ser redan idag över förvärvspolicyn 

vilket i sin tur påverkar ordnandet av samlingen. Den inventering av priskuranter-

na som jag utförde under min praktikperiod bör kunna vara till hjälp i arbetet då 

den beskriver hur samlingen ser ut idag. 

Avslutande diskussion 

På grund av olika uppdrag, skapas olika institutionella praktiker i landet, praktiker 

vars uppgift är att samla in material om vårt kulturarv. De olika institutionella 

praktikerna verkar ha uppstått utan relation till varandra, åtminstone sett ur ett 

användarperspektiv som fokuserar på kunskap om att kulturarvet finns på dessa 

institutioner och en tillgänglighet till materialet. I och med olika ABM-samarbeten 

runt om i landet försöker man nu dock lösa detta problem. 
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I undersökningen framkommer att institutionernas olika sätt att insamla och 

ordna priskuranter har påverkat samlingarna. Bland annat har mängd och innehåll 

påverkats vilket i sin tur påverkat det sätt man valt att ordna materialet. Sättet att 

ordna har i sin tur genererat olika sökingångar. 

De olikheter som finns kring dessa institutionella praktikers ordnande och till-

gängliggörande är intressant att undersöka ur flera perspektiv. Dels skulle man, för 

att få en helhetsbild att arbeta ifrån, kunna undersöka och göra en översyn av hur 

olikheterna ser ut i flera institutioner i Sverige. Dels skulle man utifrån dessa olik-

heter kunna studera möjligheterna, att genom ett samarbete, optimera tillgänglig-

heten för olika målgrupper. Olikheterna skulle med andra ord ses som en möjlig-

het istället för ett hinder. 

 Inom ABM-samarbeten strävar man idag ofta mot standardiseringar vilket till 

viss del gör praktikernas olikheter osynliga. I standardiserade system blir också 

sökingångarna troligtvis färre och mindre flexibla. En intressant fråga är således 

om man bör behålla de olikheter som finns kring ordnandet i institutioner som har 

priskuranter i Sverige, och hur detta skulle påverka tillgängligheten. 

Tillgången till vår egen historia och till det kulturarvsmaterial som levandegör 

historien är en viktig fråga. Fokus i ett samarbete bör ligga på att öka tillgänglig-

heten av kulturarvet för alla grupper i samhället. Med en ökad tillgänglighet som 

mål bör arbets- och tankeprocessen ske utanför de rutiner och uppdrag som de 

institutionella praktikerna arbetar utifrån. För att göra detta måste man kanske 

kliva ur den egna rollen och praktiken och samarbeta ifrån en ny, neutral, platt-

form. Utifrån denna plattform kan nya idéer och tankesätt skapas kring kulturarv, 

användare och tillgänglighet. 

Sammanfattning 

En priskurant presenterar ett företags produkter ofta med illustrationer och pris-

uppgifter. Priskuranterna som utgör en del av vårt kulturarv, levandegör vår var-

dagshistoria på ett väldigt direkt sätt med sina illustrationer över varor som sålts 

och använts i hemmen under förgångna tider. Priskuranter är ett material som 

finns på flera olika slags institutioner, bland annat arkiv, bibliotek och museer. 

Detta material är till stora delar okatalogiserat och relativt okänt, åtminstone för 

dom som inte på olika sätt använt priskuranterna i sitt arbete eller för forskning. 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur priskuranternas situation ser 

ut i Kungl. biblioteket, Uppsala universitetsbibliotek och Nordiska museets biblio-

tek. Fokus har varit på dessa institutioners insamlande, ordnande och tillgänglig-

görande av priskuranter. Utifrån detta har både gemensamma och individuella 

problemområden lyfts fram. Dessa har diskuterats och förslag på hur man kan 

komma vidare har presenterats. 



 61 

Utgångspunkten har varit att de olika institutionerna verkat inom olika institu-

tionella praktiker och att detta påverkat insamlande, ordnande och tillgängliggö-

rande av priskuranterna. Som stöd för detta har jag använt Birger Hjørlands teorier 

kring domäner och kunskapsorganisation. 

 Det olikheter som framkom kring insamling och ordnande kan hänvisas till 

bland annat de olika uppdrag man haft för att samla in priskuranterna. Den största 

skillnaden kring insamlandet återfinns mellan Nordiska museets bibliotek och de 

andra två institutionerna (KB och UUB). Skillnaderna kan dels hänvisas till ett 

insamlande baserat på pliktleveranser (KB och UUB) dels till ett insamlande foku-

serat på ett museums ämnesprofil (NMB). De olika sätt man ordnat priskuranterna 

på har genererat olika sökingångar. Detta kan vara en fördel då flera perspektiv att 

närma sig det innehåll som finns i priskuranternas blir möjligt. 

Ett gemensamt problem som framkom var hur man bättre ska kunna tillgäng-

liggöra priskuranterna. Utifrån detta problem förs diskussioner och förslag presen-

teras vad det gäller marknadsföring, urval för katalogisering och digitalisering 

samt gemensamma samlingsposter. Ett samarbete kan även verka upplysande och 

skapa en medvetenhet kring det som är unikt i respektive institutions samling med 

priskuranter. I och med en medvetenhet om detta kan man även undvika risken att 

förlora värdefull information, då man i samarbeten ofta strävar efter standardise-

rade lösningar. Här föreslås att man bör samarbeta kring priskuranterna som har 

snävare fokus än de okatalogiserade trycken som helhet. Eventuellt kan man sam-

arbeta kring priskuranterna inom ABM-samarbetet. 

Ett individuellt problem som framkom var att KB prioriterar forskare och hög-

re studerande. Då detta, enligt min åsikt, troligtvis kommer sig av bristande resur-

ser (ekonomiska och/eller personalrelaterade) föreslås att frågan kring kulturar-

vens tillgänglighet och KB: s befintliga resurser lyfts fram och diskuteras internt 

och med berörda beslutsfattare. Vid intervjun i UUB framkom ett problem kring 

vad man ska spara på och inte, när man nu mera får gallra ur pliktleveranserna. 

Förslaget här var att göra en översyn och plan för det fortsatta arbetet med vad 

man bör spara på. Detta skulle vara fördelaktigt ekonomiskt då man troligtvis kan 

spara in på både kostnader med att magasinera trycken och på personalresurser. 

Vid intervjuerna i NMB framkom också ett behov av att bättre ordna och tillgäng-

liggöra samlingen med priskuranter. Här föreslås att man i NMB med fördel kan 

fortsätta sitt ordnande efter ämne. För att utöka sökmöjligheterna kan detta kom-

pletteras av ämnesordregister med företagsnamn. Vidare bör man utifrån ett fram-

tidsperspektiv styra upp samlingens ordnande. De variationer som redan finns i 

ordnandet riskerar i en förlängning att resultera i två separata söksystem och där-

med svårigheter i sökandet. 

 Ett problem som är kopplat till tillgängliggörandet av priskuranter är vilka 

målgrupper man vänder sig till. De som bäst känner till priskuranterna verkar vara 

forskare eller personal vid institutionerna. Det finns dock ett intresse för prisku-

ranter även hos en intresserad allmänhet, som ofta söker information kopplat till 
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privata intressen. I ett samarbete mellan institutioner och beslutsfattare kan det 

vara värdefullt att diskutera hur man bör öka tillgängligheten av vårt kulturarv till 

fler grupper än de som idag använder materialet. En förhoppning med föreliggan-

de arbete har även varit att det ska kunna fungera som ett bidrag i tillgängliggö-

randet av vår vardagshistoria. 
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