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Abstract:

This master’s thesis concerns three different types of cataloguing within three different
memory institutions (museums, archives and libraries). The focus lies on the
cataloguing elements which are compared in order to illuminate similarities and
differences. The Regional Archive and The National Museum of World Cultures - both
in Gothenburg - were chosen and compared to KRS, the Swedish counterpart to the
Anglo-American Cataloguing Rules, AACR2, 2: nd ed.

The purpose of this comparison is partly to display the elements in order to make
students’ disciplines, but also the staff within archives, libraries and museums to
become conscious of each others cataloguing methods in regard to future cooperations
within the memory institutions and to see if it is possible to create common cataloguing
rules for archives, libraries and museums.

The questiones asked in this thesis are:
1. Do differences and similarities between the cataloguing element of the memory

institutions exist, and if so, which are they?
2. Would it be possible to create common cataloguing rules for these institutions

and is this desired?

The examination was made in situ, because the cataloguing elements of the above
mentioned archive and museum do not exist in print. The analysis showed that there
were similarities concerning the describing elements and that the differences consisted
of elements that are not considered as describing and some of these were classification
elements. This can also be considered as the conclusion answering the first question.
The conclusion regarding the second question is that it is possible to create common
cataloguing rules for archives, libraries and museums, but that there are cooperative
problems which have to be solved within the memory institutions before it can become
reality.

 Nyckelord: katalogisering, registrering, ABM-samarbete,
                                                         arkiv, bibliotek, museer, minnesinstitutioner
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1.Inledning

Den här magisteruppsatsen handlar om tre olika sätt att katalogisera. Närmare bestämt
ska här granskas vilka element som ingår vid beskrivningarna av dokumenten inom
bibliotek respektive arkiv och museer. Här kommer, utöver de svenska bibliotekens
katalogiseringsregler (KRS), två andra katalogiseringssätt att presenteras; ett som
används av Landsarkivet och ett annat som används av Världskulturmuseet, båda i
Göteborg. Dessa kommer senare att jämföras och skillnaderna respektive likheterna
kommer att kartläggas. Inledningsvis kommer ABM (arkiv, bibliotek, museer)-
samarbetet och problematiken kring det att presenteras, som en ram för själva
jämförelsen.

De ovan nämnda institutionerna kallas, med ett samlingsnamn även för
minnesinstitutioner. Varje minnesinstitution har en sorts katalog där hela samlingens
dokument finns beskrivna. Numera är dessa kataloger till stor del datoriserade, men
tillvägagångssätten/reglerna har växt fram för manuellt bruk. Även om de tekniska
framstegen är både stora och snabba, så ligger grunden ändå i de manuellt utformade
reglerna (d.v.s. vilka typer av element som ingår vid beskrivningarna). Hur själva
reglerna är uppbyggda har föga att göra med den tekniska utvecklingen. Detta innebär
att elementen som beskrivs vid katalogisering på bibliotek, vid registrering i ett arkiv
eller på ett museum i grunden är de samma oavsett tekniken. Av denna anledning
kommer två datoriserade katalogiseringssätt att jämföras med Katalogiseringsregler för
svenska bibliotek, som är ett tryckt regelverk.

Institutionerna måste beskriva varje dokument, dels för att kunna se vad samlingarna
innehåller och dels för att kunna återfinna ett givet dokument. De olika
minnesinstitutionerna använder inget unisont regelverk för katalogisering ännu, utan
varje minnesinstitution har regler som är anpassade till dess speciella behov. För att visa
vad som åsyftas här, kommer nedan skisseras en bakgrund och en presentation av de
olika regelverken.

Eftersom den här uppsatsen skrivs inom ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap
utgår jämförelsen från den första delen av Katalogiseringsregler för svenska bibliotek,
(översättning och bearbetning av AACR2, Anglo-American Cataloguing Rules, 2.nd
ed.) hädanefter refererat till som KRS. KRS har ambitionen att kunna användas i både
arkiv och på museer och det finns kapitel avsedda för dokument som framförallt
förekommer vid dessa institutioner. Dessa är kapitlen 4 och 10. Kapitel 4 behandlar
handskrifter (inklusive texter skrivna på t.ex. skrivmaskin) och kapitel 10 behandlar
föremål. Påpekas bör dock att KRS i första hand är avsett för bibliotekskatalogisering.

Inom det svenska Arkivverket1, som leds av Riksarkivet, har en dataelementkatalog
utarbetats med regler för hur arkiv, kartor och ritningar ska registreras.2 Arkivverket har
även utvecklat det för arkiv gemensamma arkivinformationssystemet Arkis, som
används för att skapa arkivförteckningar (”klassifikation”) men även beståndskataloger
och kart- och ritningsregister.3

                                                                
1 Med Arkivverket avses Riksarkivet och de regionala landsarkiven, Stockholms stadsarkiv, Malmö
stadsarkiv och Värmlands arkiv.
2 Norberg, Erik & Ottosson, Per - Gunnar 1993. NAD: Dataelementkatalog.
3 Slutbetänkande (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
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Vad gäller museer i Sverige kan man konstatera att många museer har egna
katalogiseringssätt, även om försök till att skapa gemensamma regler har gjorts. Ett
museum har möjlighet att ladda ner ett system från Internet4 (mer om detta senare) om
de inte redan av tradition har ett. Museernas system liknar varandra, men anledningen
till att olika museers tillvägagångssätt kan skilja sig åt är att de är avpassade till de
särskilda föremål/dokument som finns på respektive museum. Ordet för katalogisering
på museer är i allmänhet registrering.

I denna uppsats kommer, som tidigare nämnt, de olika elementen i de respektive
institutionernas regler att presenteras och jämföras för att kartlägga likheterna respektive
olikheterna. Den här typen av kunskap bör framhävas redan på utbildningsnivå, då den
hos minnesinstitutionerna ökar förståelsen för de andra minnesinstitutionernas
verksamheter och flexibiliteten vid samarbete.

1.1 Syfte och frågeställning

1.1.1 Syfte

Syftet är att granska och jämföra Landsarkivets och Världskulturmuseets
katalogiseringsregler med KRS. Katalogiseringsreglernas grunder kommer att
redogöras, men framförallt kommer tyngden att ligga på de katalogiseringselement som
ska granskas och jämföras. Rent praktiskt ska det sammanställas en förteckning över
element som ingår i de olika regelverken, för att klart och tydligt visa likheterna och
skillnaderna. Anledningen till denna jämförelse är att jag tror att det i framtiden, inom
ABM, kan komma att bli aktuellt med gemensamma katalogiseringsregler i syfte att
effektivisera arbetet. Katalogiseringen är ett led i t.ex. digitaliseringsprocessen,
(registrering: katalogisering, klassifikation, indexering), som har varit och är aktuellt
inom ABM.5

Minnesinstitutionerna arbetar i grund och botten med samma sak, de organiserar,
bevarar och tillgängliggör dokument. Meningen är att med hjälp av denna uppsats
påvisa skillnaderna och likheterna elementen emellan, dels i syfte att framhäva vikten
av samriktat tänkande och förmedla kunskap om varandras arbetssätt redan i
utbildningarna och dels i syfte att underlätta för personalen vid de respektive
institutionerna att utveckla samarbetet och effektivisera arbetet däremellan, för att de i
sin tur ska kunna följa en mer riktad strategi, när de till exempel digitaliserar sina
samlingar och lägger ut dem på Internet, eller vid auktoritetssamarbete. För att
användarna, som förväntar sig liknande system, sökmöjligheter o.s.v.,6 ska kunna finna
informationen som lagras av de olika minnesinstitutionerna på ett enkelt sätt är det
viktigt att informationen registreras på ett enhetligt sätt.7

På Kungliga bibliotekets webbplats under länken BIBSAM finner man information om
ABM, Arbetsgruppen för utökad samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. En av

                                                                
4 Rengman, Hans (2003-05-08). REMUS - resurs för museet. http://remus.meta.se/ [030328]
5 Gram, Magdalena 2000. Nationalbiblioteket i ett ABM-perspektiv. Ingår i Rapport från ABM-forum
2000, s.36
6 Slutbetänkande 6.5. (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
7 Slutbetänkande 6. (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
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tankarna bakom ABM är: ”Utvecklande av en internationell strategi för att harmonisera
utbildningsprogram för arkivarier och bibliotekarier”.8 Här ges ingen förklaring till hur
detta ska tolkas eller hur det ska genomföras praktiskt, men i denna uppsats tolkas det,
som att man har planer på att delvis integrera arkiv – och biblioteksutbildningarna. I
fråga om utbildningarna inom Kulturvård och Museion (utbildningar för museipersonal)
vid Göteborgs universitet erbjuder man här inte undervisning i varken katalogisering
eller klassifikation för bruk på museer. Detta är något man bör uppmärksamma, för
framtida samarbetsutveckling.

1.1.2 Frågeställning

Förekommer skillnader mellan de olika minnesinstitutionernas katalogiseringselement, i
så fall vilka?

Skulle det vara möjligt att skapa ett gemensamt regelverk för minnesinstitutionerna och
är detta i så fall önskvärt?

1.2 Teori och metod

Arkiven, biblioteken och museerna strävar på ett grundläggande plan mot samma mål,
d.v.s. att bevara och organisera dokument. ABM instiftades med tanke på samarbete
inom olika områden minnesinstitutionerna emellan. Numera föreligger dock problem på
sina håll, bland annat, i fråga om varför man bör samarbeta och om vad. Även ABM-
medvetenhet inom institutionerna diskuteras och man konstaterar att det måste finnas en
vilja om man ska kunna samarbeta. Det har riktats kritik mot ABM-samarbetets alltför
medieinriktade perspektiv, men jag anser att medieinriktningen är nödvändig, då den är
en konkret aspekt som måste fungera för att man ska kunna samarbeta.

Eftersom katalogisering är en del av t.ex. digitaliseringsprocessen är det av vikt att
undersöka hur katalogiseringen ser ut inom olika ABM-institutioner. Föreliggande
undersökning sker på elementnivå för att klarlägga om det finns möjlighet att skapa ett
gemensamt regelverk för katalogisering inom ABM i framtiden.

Det finns, mig veterligen, ingen tidigare forskning som jämför katalogiseringselement
på olika minnesinstitutioner och det är av vikt att lyfta fram katalogisering, för att
belysa delar av problematiken inom ABM, bland annat i fråga om gemensamma
digitaliseringsprojekt. Denna uppsats använder sig följaktligen av en empirisk kvalitativ
metod. Undersökningen görs först genom granskning av de valda
minnesinstitutionernas katalogiseringselement, vilka senare jämförs i analysen.

Undersökningen har gjorts på plats, där det, utöver systemen som inhyser reglerna även
finns tillgång till personalens kunskap, vilken var väl behövlig i fråga om Landsarkivet
och Världskulturmuseet, då katalogiseringsreglerna inte finns dokumenterade i tryckt
form, eller tillgängliga på Internet, det senare åtminstone inte för allmänheten. I
undersökningen har jag utgått ifrån KRS, vilket innebär att jämförelsen sker mellan
KRS och Landsarkivens Arkis 2, samt KRS och Världskulturmuseets
katalogiseringselement.

                                                                
8 Lindh, Agneta 1998. Abm-introduktion2 http://www.kb.se/bibsam/ refgrupper/abmintro2.htm [0300124]
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För att ge läsaren en inblick i de olika minnesinstitutionerna, har jag utifrån litteratur
och elektroniska dokument, försökt förmedla deras verksamhet, på ett för uppsatsens
syften så adekvat sätt som möjligt. Även samtal med berörd personal, angående
elementen, har ägt rum och personalen kommer att refereras till.

1.3 Problemformulering och avgränsningar

1.3.1 Problemformulering

Minnesinstitutionernas regelverk i fråga om katalogisering/registrering kommer, som
tidigare nämnt, att granskas på elementnivå för att likheterna respektive olikheterna ska
kunna kartläggas. De pågående och avlutade ABM (arkiv, bibliotek, museer)-projekten
har inte ägnat sig åt just detta problem. Snarare är det så att minnesinstitutionerna har
arbetat för att utveckla egna regelverk och egna system,9 som ska kunna sammanföras i
en länkkatalog av typen Kulturnät Sverige, som kommer att presenteras senare. Dessa
ansträngande och tidskrävande projekt görs för användarna. Min tanke är att man bör
göra samma sak för personalen på de olika institutionerna, men även för studenterna på
de respektive utbildningarna. En överblick över de olika institutionernas regelverk,
terminologi och system är av betydelse för i första hand just användarna, som förväntar
sig vissa likheter vid informationssökning på minnesinstitutionernas webbplatser,10 men
även för att personalen ska tänka i samma riktning, vilket är av betydelse vid
auktoritetssamarbete och digitalisering. Katalogisering är, som ovan nämnt, ett led i
digitaliseringsprocessen och analysen kommer att klarlägga om en möjlighet till ett
framtida gemensamt regelverk för katalogisering inom ABM finns. Här kommer
visserligen enbart katalogiseringens element i fråga, men det är en början.

1.3.2 Avgränsning

Avgränsningarna berör framförallt mitt val av studieobjekt. Vad gäller bibliotek och
arkiv kan man med fog säga att de flesta arbetar på samma sätt inom respektive
institution. Med museerna är det något annorlunda, framför allt i fråga om gemensamma
regler. Försök att skapa gemensamma regler för katalogisering/registrering har gjorts,
men tillämpningen av dessa system är valfri. Man arbetar på liknande sätt, mig
veterligen, i stora delar av världen.

Den litteratur som från början finns i fråga om katalogisering eller registrering på
museer är i första hand engelskspråkig. Denna typ av tryckt litteratur är sällsynt på
svenska och det som finns avhandlar ofta ett speciellt museums tillvägagångssätt. Även
det största samordningsprojektet SAMOREG (mer om detta senare) är baserat på ett
internationellt system. Detta betyder att man utgår från det som finns, d.v.s. det
engelskspråkiga, precis på samma sätt som man har gjort inom bibliotek, när man
översatte och bearbetade AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.) till
KRS.

Vidare gäller avgränsningen inom KRS kapitlen 1, 4 och 10 eftersom dessa kapitel är de
som är relevanta för detta arbete. Kapitel 1 heter, Allmänna regler för beskrivningen,
kapitel 4, Handskrifter jämte arkiv och handskriftssamlingar och kapitel 10, Föremål.
                                                                
9 Auktoritetssamarbetet är ej att förglömma.
10 Slutbetänkande 6.5. (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
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Det bör påpekas att det är svårt att avgränsa sig till typ av dokument. Alla tre
institutionerna har alla i sammanhanget relevanta typer av dokument i sina samlingar,
men är naturligtvis fokuserade på ett visst område. T.ex. finns det arkivhandlingar på
bibliotek och böcker på museer. Detta kan framstå som ett problem i det här
sammanhanget, men avgränsningen gäller dock de vanligast förekommande
dokumenten på respektive minnesinstitution, böcker på bibliotek, handlingar på arkiv
och föremål på museer. Denna avgränsning bör i första hand ses som en ”tankehjälp”,
alltså för att göra det enkelt för läsaren.

Slutligen bör det nämnas att klassifikation, som ett steg i organiseringsprocessen inte
kommer att avhandlas i denna uppsats. Det förekommer vid enstaka tillfällen, men då
för att belysa ett givet problem.

1.4 Terminologi och ordförklaringar

1.4.1 Terminologi

Det genomgående största problemet med att skriva denna uppsats har varit
terminologin. Insikten slog mig ganska tidigt att om man ska sträva mot ett samarbete
våra minnesinstitutioner emellan är det nödvändigt att man bland annat skapar en
gemensam terminologi. Nu finns visserligen en internationellt standardiserad vokabulär,
som utarbetades under 1980-talet och antogs av Svensk Standard först 2001. Standarden
utarbetades eftersom det internationella utbytet av dokumentation blev lidande på grund
av den skiftande terminologin på de olika kulturområden och naturligtvis på grund av
språkliga problem. 11 Frågan är om och i så fall hur frekvent nämnda vokabulär används
i praktiken i Sverige.

Terminologin är ett problem man är medveten om inom ABM. Man tänker sig att
användarna, tack vare bland annat Internet, har vant sig vid till exempel standardiserade
sökverktyg som snabbt returnerar mycket information inom ett begränsat område.
Därför kommer de som söker på webbplatsen Kulturnät Sverige eller liknande, förvänta
sig att kunna söka efter information på ett liknande sätt, d.v.s. att kunna använda sig av
sökbegrepp och terminologi, som är lika oavsett vilken institution informationen finns
på.12 Att sammanställa ett slags lexikon med hänvisningar till samma företeelse på
annan institution vore en god idé. Det skulle inte bara vara till hjälp för användarna,
utan även personalen.

Terminologin är som sagt ett problem inom alla de tre institutionerna. Problemet är att
man använder olika termer för att beskriva samma sak, vilket av förklarliga skäl är
mycket förvirrande. Ofta handlar det även om att man måste utgå från engelskspråkig
litteratur, då en stor del av litteraturen som finns skriven om bibliotek, arkiv och museer
endast finns på engelska. Exempel på översättningsproblem är arkivtermen archival
description, som i översättning blir arkivbeskrivning. Arkivbeskrivning i dag betyder att
man beskriver den myndighet som har bildat arkivet och är alltså inte en beskrivning av
arkivet (mer om detta i kap. 3).

                                                                
11 SS – ISO 5127. Documentation and Information, 1983-? (Oklar uppgift).
12 Slutbetänkande 6.5. (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
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Inom museivärlden talas det om registrering alternativt accession. Hur vet man att dessa
fackterminologiska ord avser samma procedur? Katalogisering betyder klassifikation,
detta problem kan varje bibliotekarie förstå. Slutligen blir man ytterst förvånad då det
visar sig att det finns museer som av tradition faktiskt kallar katalogisering för just
katalogisering.

1.4.2 Ordförklaringar

Regler används som samlingsterm för katalogiseringssystem med tillhörande regler,
även om varken Landsarkivet eller Världskulturmuseet har regler i bibliotekens
bemärkelse.

Minnesinstitution är ett samlingsnamn på arkiv, bibliotek och museer.

Element är i denna uppsats katalogiseringsreglernas beskrivningsfaktorer, d.v.s. titel och
upphov, mått, anmärkningar o.s.v.

Att ordna och förteckna, registrering och katalogisering avser alla samma
arbetsmoment, d.v.s. katalogisering.

1.5 Disposition

Kapitel 1 utgörs av en inledning där ämnet presenteras, därefter följer uppsatsens syfte
och frågeställning, teori och metod följt av problemformulering och avgränsningar samt
terminologi och ordförklaringar, följt av dispositionen. I kapitel 2 ges en introduktion
till BIBSAM:s initiativtagning till ABM-gruppen och dennas verksamhet. Detta följs av
en presentation av ABM-samarbetet och dess problem. I kapitel 3 redogörs det dels för
framväxten av minnesinstitutionernas katalogiseringsregler och dels för
dokumentbegreppet. I följande kapitel (4) presenteras minnesinstitutionernas
katalogiseringssätt så allmänt som det är möjligt, eftersom alla institutioner, även inom
sitt eget område, inte har samma tillvägagångssätt. Härpå följer presentationen av själva
undersökningsmaterialet. Kapitel 5 utgörs av analysen, där jämförelsen de olika
elementen emellan sker. Kapitel 6 är en sammanställning av analysresultaten och här
presenteras likheterna och skillnaderna mellan Arkis 2, Världskulturmuseet och KRS.
Resultaten diskuteras i kapitel 7, följt av slutsatserna i kapitel 8. Allt sammanfattas
härefter i kapitel 9.

2. ABM-samarbetet

2.1 BIBSAM

Kungliga biblioteket (KB) i Stockholm har en avdelning som heter BIBSAM
(BiblioteksSamordning) Kungliga bibliotekets avdelning för nationell planering och
samordning13 och de arbetar för just nationell samordning och utveckling. BIBSAM:s
huvuduppgift är att förbättra och effektivisera informationsförsörjningen till högre
utbildning och forskning, främst genom att verka för

                                                                
13 Verksamhetsmål för bibsam. http://www.kb.se/BIBSAM/verksamh/grund.htm [030124]
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a) att de svenska forskningsbibliotekens resurser används och utvecklas väl, och att
b) tillgången till, och användningen av, information befrämjas.14

Redan 1991 samlade BIBSAM representanter för arkiv, bibliotek och museer för att
diskutera samarbete de olika institutionerna emellan. Detta resulterade 1992 i bildandet
av Arbetsgruppen för utökad samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer eller ABM-
gruppen. Dess mål var att ”följa upp pågående samarbete, uppmärksamma nya idéer och
initiera samverkan.”15 ABM är inget mål i sig utan ett sätt att tänka, ett verktyg för att
nå bättre resultat i daglig verksamhet. Arkiv, bibliotek och museer sparar och bevarar de
olika uttryck för vårt kulturarv, ibland likartat material som fotografier, handlingar,
kartor o.s.v. Olikheterna institutionerna emellan kan ses som en positiv resurs i
samarbetet, samverkan och samordningen. 16 Citatet nedan beskriver ABM-gruppens syn
på minnesinstitutionerna:

Arkiven, biblioteken och museerna är offentliga institutioner för
demokratin. I arkiven finns källmaterialet, avtalen, protokollen och annan
dokumentation som gör det möjligt att förstå och vederlägga beslut och
processer i samhället. I biblioteken finns ofta offentliga mötesplatser för
lärande, möten och stillsamma nöjen. På museerna förklaras
sammanhangen. 17

2.2 ABM-samarbetet

Institutionerna har länge arbetat för att bygga upp system för bland annat datorbaserad
registrering (katalogisering). Syftet är att göra institutionernas samlingar tillgängliga för
allmänheten via Internet. För att informationen som finns på minnesinstitutionerna ska
kunna sökas så enkelt som möjligt måste den registreras enhetligt för att katalogerna
och databaserna senare ska kunna sammankopplas via Internet. Informationen är sökbar
via Kulturnät Sverige, som är en länkkatalog, som ständigt uppgraderas.18 För att
förverkliga detta har det krävts ett auktoritetssamarbete, d.v.s. gemensamma regler för
hur namn på personer, institutioner, geografiska platser o.s.v. ska skrivas.

Den här typen av auktoritetssamarbete har bland annat lett fram till arkivens NAD
Nationell arkivdatabas19 och ABM-samarbetet, Namn på nätet20. Arkivverket och
SAMOREG har skapat dataelementkataloger, som alla institutioner ska kunna
använda.21 Även utbytesformat är nödvändiga för att informationen ska kunna flyttas
mellan olika system.

                                                                
14 Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, http://www.kb.se/kbstart.htm [030214]
15 Kungliga biblioteket, Sveriges nationalbibliotek, http://www.kb.se/kbstart.htm [030214]
16 ABM- samhällets minnesinstitutioner i samverkan. http://www.kb.se/BIBSAM/abm/grund.htm
[030124]
17 ABM- samhällets minnesinstitutioner i samverkan. http://www.kb.se/BIBSAM/abm/grund.htm
[030124] ; ABM – fjärde rummet. http://www.bibl.vgregion.se/z/abm/abm.htm [030124]
18 Slutbetänkande 6.7. (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]; Kulturnät Sverige,
www.kultur.nu/om_kulturnatet/kprop4.3pdf
19 NAD på nätet. www.ra.se/nad [030321]
20 Kristiansson, Göran 1998. Namn på nätet. www.kb.se/bibsam/bidrag/abmrapport.htm [030320]
21 Rengman, Hans (2003-05-08). REMUS – resurs på nätet. www.remus.meta.se ; Slutbetänkande 6.2.1.
(1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen. http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
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Det finns emellertid problem som avser hela ABM-området. Staten delade, 1995/1996,
ut pengar, närmare bestämt 235 miljoner kronor för sysselsättningsåtgärder inom
kulturområdet.22 I slutet av 1990-talet kom en rad rapporter rörande ABM-området, som
avhandlade olika instanser som bildats för att åtgärda situationerna på kulturområdet.

Vid sökning efter ABM-relaterade ärenden i Behandlingar och beslut på Riksdagens
webbplats23, finnes ett betänkande24 från Kulturdepartementet, som är från år 2000.
Betänkandet behandlar 29 motioner till Riksdagen, men här skrivs fortfarande om vad
som bör göras och hur man ska utveckla samarbetet ABM-institutionerna emellan.
ABM-gruppen bildades 1992, så tanken på att man står och stampar på samma ställe
kommer osökt. Under de senaste åren har det uppstått kriser och problem för flera
ABM-inriktade institutioner. T. ex. lades INSAM, Informationssystem i samverkan vid
svenska museer, ned, Fotosekretariatets framtid var osäker år 2000 och ABM-gruppens
pionjärsarbete är avslutat.25

Många institutioner håller på att utveckla sig själva, men hur artar sig samarbetet mellan
institutionerna?

I Rapport från ABM-forum 2000, finns De centrala ABM- organen – motorer eller
bromsklossar?26, som är en rapport från en s.k. workshop, av Kenneth Åström, chef för
Eskilstunas museer, som säger att vi i Sverige inte har en tillräckligt samordnad och
fungerande ABM-verksamhet. Åström är kritisk mot de centrala ABM-organen, men
även till att verksamheten inte når de lokala planen. Han påpekar visserligen att man
inte enbart kan skylla på de centrala institutionerna, men att det faktiskt förutom
kopplingen till staten, d.v.s. möjligheten att påverka på ett politiskt plan, där även finns
pengar och ansvar. Åström menar att de centrala organen inte erkänner kompetensen på
lokal nivå och att denna koppling till staten är en anledning till detta.

Enligt Åström är intresset för ABM stort i Sverige och han grundar sitt uttalande på en
undersökning som Kulturnät Sverige har utfört. 1999 kartlade man fler än 200
digitaliseringsprojekt inom ABM. Men Åström menar att det i många fall saknas
samverkan och samordning för att få fram resultat, som uppfyller kraven på ett framtida
Samsök. På grund av detta måste en stor del av arbetet som utförts göras om. Åströms
förslag på åtgärd är att man ”vidgar cirklarna”, d.v.s. att man i toppen sätter ett neutralt
organ, utan egenintresse, vilket, han menar att de centrala organen har. Han föreslår
Kulturrådet, som en passande neutral part.

Efter Åströms workshop, startade diskussioner om bland annat ABM-medvetenhet inom
institutionerna. Bland annat dök här upp funderingar som att det är lättare att tala om

                                                                
22 SESAM öppna museisamlingarna, 1995, s.13
23 Riksdagen: Debatt och beslut/Rixlex: Behandling och Beslut.
http://www.riksdagen.se/debatt/dir/index.asp [030416]
24 Avslutade utredningar – SOU. http://www.sou.gov.se/avslutadeutred/index.htm [030415]
När betänkandet är överlämnat till respektive statsråd/departement avslutas utredningen. Information om
utredningen och dess direktiv finns i betänkandet, samt i Riksdagens databas Rixlex.
25 Gram, Magdalena 2000. Nationalbiblioteket i ett ABM-perspektiv. Ingår i Rapport från ABM-forum
2000, s.36
26 Åström, Kenneth 2000. De centrala ABM-organen – motorer eller bromsklossar? Ingår i Rapport från
ABM-forum, 2000, s.79-80
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samarbete än att faktiskt genomföra det och att ett samarbete uppstår först när parter vill
samarbeta.27

Tidigare i denna uppsats har det hävdats att minnesinstitutionerna i grunden arbetar med
samma sak, d.v.s. organiserar, bevarar och tillgängliggör m.m. dokument.

Först kan man dock fråga sig varför arkiv, bibliotek och museer ska samarbeta. Keith
Wijkander, överintendent vid Statens Sjöhistoriska Museer, diskuterar denna fråga i sin
rapport ABM – avvaktande på central nivå. Han skriver först att ett enkelt svar på denna
fråga är att ” de har likartad verksamhet och kan överföra erfarenheter och kunskaper
mellan varandra.” Utifrån detta sluter sig Wijkander till att likheterna består i att ”arkiv,
bibliotek och museer är organisationer, som alla sysslar med att lagra, systematisera och
tillhandahålla information.” På samma sätt består då skillnaderna i fråga om vilka
dokument man lagrar, d.v.s. biblioteken lagrar (o.s.v.) mestadels tryckt/mångfaldigad
information, arkiven lagrar (o.s.v.) otryckt information (oftast unika dokument) och
museerna lagrar (o.s.v.) föremål (vart och ett unikt). Tonen i Wijkanders svar antyder
dock att han anser att dessa definitioner är alltför ytliga. Han menar att ABM-
samarbetet i Sverige är alltför inriktat på IT, men att man inte inser att IT inte ”berör
den essentiella skillnaden mellan handlingar, böcker och föremål.” Wijkander menar att
IT, rent tekniskt, upphäver gränserna som funnits mellan sektorerna, då ABM-
diskussionerna fokuserar på typ av medium, utan att ta hänsyn till dokumentens
vittnesbörd, budskap och tolkning.28 Wijkander menar alltså att kulturarvsbegreppet,
bör utgöra grunden för ett enande ramverk. Att man i så stora mått har koncentrerat sig
på det tekniska samarbetet inom ABM är inte särskilt konstigt, om man som Inger
Davidsson, ordförande i riksdagens kulturutskott, betänker att ABM bildades i samband
med att IT började utvecklas på allvar.29

Även i denna uppsats antas ett medieinriktat perspektiv, där även tekniska aspekter ses
som en förutsättning för samarbete. Detta bör inte ses som ett problem, utan som en
konkret aspekt som måste fungera för att samarbete ska kunna genomföras.

Tomas Lidman, riksbibliotekarie och chef för Kungliga biblioteket, ställer i rapporten Vi
är inte mogna för institutionell samordning bland annat frågor om hur behovet av
samarbete mellan minnesinstitutionerna ser ut idag och i framtiden. Han undrar även
vad det är man ska samarbeta om. Detta är frågor, som har diskuterats på flera
konferenser. Kungliga biblioteket var värd för ett nordiskt seminarium 1998, som
behandlade bevarande och digitaliseringsproblematiken. Året därpå, 1999 anordnade
NORDINFO, Samarbetsorganet för vetenskaplig information, det nordiska seminariet:
Möjligheter och hinder i utvecklingen av samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer,
där man kom fram till att man skulle låta användarnas behov styra ABM-arbetet, men
man tillrådde även samarbete kring utbildning, hantering av material och
terminologifrågor. Dessutom framgick här att det förelåg praktiska
samarbetssvårigheter.

Riksbankens jubileumsfond och några minnesinstitutioner tog 1999 initiativet till
konferensen ABM, IT och forskningen. Syftet med konferensen var att fördjupa

                                                                
27 Westas, Bo 2000. Det krävs en politisk vilja. Ingår i Rapport från ABM-forum 2000, s.83
28 Wijkander, Keith 2000. ABM – avvaktande på central nivå. Ingår i Rapport från ABM-forum 2000,
s.25-29
29 Davidsson, Inger 2000. Behöver Sverige en ABM-politik? Ingår i Rapport från ABM-forum 2000, s.42
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samarbetet de stora minnesinstitutionerna emellan, vilket man var överens om att det
fanns ett behov av. Under denna konferens, skriver Lidman, kom man till slutsatsen att:
”…ett långsiktigt strategiskt samarbete på digitaliseringsområdet bör grundas på
insikten att vi behöver använda samma standarder, modeller, systemlösningar och
användargränssnitt för att kunna ”köra ihop” registren så att de blir enhetliga … för
användarna.”

Lidman påpekar att samarbete institutionerna emellan inte sker av sig självt, utan att det
krävs ett ”yttre tryck” i form av t.ex. teknisk utveckling och användarbehov. Samarbete
krävs, enligt Lidman, i fråga om digitalisering av kataloger, förteckningar, register
o.s.v.30

I ABM-forum 2000, är samtliga skribenter överens om att man bör samarbeta inom
ABM, men man är inte helt överens om att samarbete alltid fungerar och man
presenterar en rad förslag till samarbete och till lösningar på olika problem. Bland de tre
skribenterna, vars åsikter presenterats, hävdar Åström, som sagt, att det inte finns ett
samordnat och fungerande ABM-samarbete och han menar att detta beror på att de
centrala organen arbetar för eget intresse, men inte lyssnar på de lokala planen, vilket i
sin tur leder till att ABM-verksamheten inte når till de lokala planen. Hans lösning är att
låta ett neutralt organ styra, eftersom han anser att de nuvarande ofta handlar av
egenintresse.

Wijkander är alltså kritisk till vad som i dagsläget anses förena ABM-institutionerna,
d.v.s. att verksamheterna är likartade (de lagrar o.s.v. information), vilket i sin tur leder
till att man kan utbyta erfarenheter och kunskap samt att olikheterna manifesterar sig i
fråga om vilken typ av dokument respektive institution lagrar. Problemet enligt
Wijkander är att ABM-samarbetet är alltför inriktat på typ av medium (böcker,
handlingar, föremål) och IT, i stället för att ta fasta på dokumentens vittnesbörd,
budskap o.s.v. Kulturarv, är den gemensamma faktorn enligt Wijkander och det är
härifrån man måste utgå i fråga om samarbete.

Lidman anser, vilket framgick i det föregående, att man bör samarbeta på
digitaliseringsområdet och att man behöver använda samma standarder, modeller,
systemlösningar och användargränssnitt, när man digitaliserar kataloger, förteckningar
o.s.v.

Katalogisering är, som ovan nämnt, en del av digitaliseringsprocessen och nu ska här
med hjälp av den förestående jämförelsen undersökas hur katalogiseringen ser ut inom
tre ABM-institutioner. Undersökningen sker på elementnivå i syfte att klarlägga en
möjlighet till ett eventuellt gemensamt regelverk för katalogisering inom ABM i
framtiden.

3. Bibliotek, arkiv och museer

I detta kapitel kommer det att redogöras för framväxten av institutionernas
katalogiseringsregler.

                                                                
30 Lidman, Tomas 2000. Vi är inte mogna för institutionell samordning. Ingår i Rapport från ABM-forum
2000, s.34
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Till att börja med ska här klargöras vad som kan betraktas som ett dokument och hur
begreppet dokument definieras i olika sammanhang. Skälet till detta är att påvisa att
minnesinstitutionerna i grunden arbetar med samma sak. De organiserar och bevarar
dokument.

Man bör dock vara medveten om att vad som är att betrakta som ett dokument inte är
helt okomplicerat. Ordet dokument är medeltidslatin (documentum) och betyder ”något
som man hämtar lärdom ur.” Ordet stammar från det klassiska latinets doceo, som
betyder ”lära”, ”undervisa.” Enligt Nationalencyklopedin är dokument en
sammanfattande benämning på det material som finns i forskningsbibliotek och man
hänvisas här till uppslagsordet bibliotek.31

Enligt SIS – STG (Allmänna standardiseringsgruppen) är det gemensamma för alla
definitioner av ett dokument att det avser en avgränsad mängd lagrad information. Man
fokuserar på den bestående lagringen, man ska kunna ha tillgång till informationen
upprepade gånger utan att informationen förändras i och med användningen (man tar
inte hänsyn till förslitningen av informationsbäraren).32 Med denna bakgrund definieras
dokument som:

…en informationsmängd (text, bild, ljud etc.) som lagrats på en
informationsbärare i en beständig form och som kan avläsas av människa
eller maskin upprepade gånger utan att informationen förändras.
Informationen kan vara lagrad på vilken informationsbärare som helst men
den behöver inte vara direkt läsbar med blotta ögat.33

Efter noggrann analys, med många belysande exempel på vad som kan/bör/är att
betraktas som dokument, presenterar Michael Buckland en rad forskares åsikter i
frågan, men kontentan är att allt som är informativt kan betraktas som ett dokument.
Böcker, e-böcker, handskrifter, men även människor, produkter och museiföremål. 34

De tre ovanstående exemplen visar ganska väl att ordet dokument uppfattas olika
beroende på kontexten det figurerar i. Man bör dock tillstå att Buckland har en poäng,
när han kallar allt informativt för dokument. Även ordets etymologiska betydelse visar
att ett dokument är något man lär sig av. Antar man denna förklaring, bör allt betraktas
som dokument. Allt beror på vilket perspektiv man väljer och i denna uppsats gäller den
etymologiska definitionen, tillsammans med Bucklands definition av dokument som
samlingsterm i ett allmänt sammanhang. Minnesinstitutionerna arbetar enligt denna
definition i grunden med samma sak.

Minnesinstitutionerna organiserar och bevarar dokument och för att förstå
institutionernas regelverk och anledningen till deras olikheter måste man ta hänsyn till
vilka typer av dokument respektive minnesinstitution lagrar. Tanken i denna uppsats är
att inom varje institution (bibliotek, arkiv, museum) koncentrera jämförelsen kring
katalogisering av de vanligast förekommande dokumenten: alltså, böcker på bibliotek,
myndighetsakter på Landsarkiv och tredimensionella föremål på museum. Det bör dock

                                                                
31 Nationalencyklopedin 1991. ”dokument”, s.69
32 Bibliografiska referenser (1991). SIS-STG handbok 165, s.8
33 Bibliografiska referenser (1991). SIS-STG handbok 165, s.8
34 Buckland, Michael 1991. Information and Information Systems, New York: Greenwood s.46-49
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påpekas att uppsatsens avsikt inte är att i första hand gå ned på dokumentnivå, men
dokumentavgränsningen ovan underlättar och förenklar förståelsen.

Det finns många likheter inom arkiv, bibliotek och museer. Alla tre institutionerna
förvarar och tillgängliggör kulturarvet, men på olika sätt. De är traditionsbevarare som
samlar, vårdar och bevarar kulturarvet.35 Arkivens och museernas material är unikt, till
skillnad från bibliotekens som finns i flera exemplar (med vissa undantag). Allt material
måste beskrivas och organiseras för att man ska kunna använda det. Som ovan redan
nämnt, har de tre institutionerna egna regler/system för hur man ska gå tillväga med
beskrivningen av dokumenten och vilka element som ingår.

Nedan följer en allmän presentation av sätten att katalogisera inom de tre
institutionerna. Även om ordet katalogisering i dessa sammanhang framför allt används
på bibliotek, kommer till att börja med, termen katalogisering förekomma för
enkelhetens skull.

I fråga om KRS kommer först en allmän beskrivning av hur regelverket är uppbyggt
och hur det tillämpas. Senare presenteras även kapitlen 1, 4 och 10 specifikt. Dessa
kommer inte att beskrivas igen i kapitel 4, Presentation av undersökningsmaterialet,
utan återkommer i analysen.

3.1 Bibliotek

3.1.1 Katalogisering

Vad ett bibliotek är vet alla, men vad som sker ”bakom kulisserna” är sällan känt för
allmänheten. Hur arbetsprocessen i samband med katalogisering ser ut beror något på
vilken typ av bibliotek det handlar om. Ett folkbibliotek katalogiserar vanligtvis inte
sina böcker (dokument) utan de köper färdiga katalogiseringsposter från BTJ
Bibliotekstjänst.

På Universitetsbiblioteket i Göteborg är arbetsprocessen annorlunda. Här mottar man
dels pliktleveranser och dels köper man dokumenten, låt oss för enkelhetens skull säga
böckerna. Till att börja med undersöker katalogisatören om en given bok finns
katalogiserad i Libris (nationalkatalogen). Finns den, förser man posten med UB:s sigel,
d.v.s. förkortning, i detta fall GUB (Göteborgs universitetsbibliotek). Om däremot den
givna boken inte finns i Libris ännu, bör man göra klart för sig, om den kommer att
katalogiseras av Nationalbibliografin på Kungliga biblioteket, eller om något annat
bibliotek har tillverkat en katalogiseringspost. Man kan även se om posten finns hos LC,
Library of Congress, varifrån Libris köper sina poster.

Libris katalogiserar enligt MARC 21, ämnesorden sätts enligt LC, Library of Congress
eller SAB (Allmänna biblioteksföreningen) 36 och man klassificerar enligt SAB. Finns
dokumentet i fulltext lägger katalogisatören till webbadressen i posten. Inom ett dygn
har posten förts över från Libris till Gunda, som är UB:s katalog. Katalogisatören tar
fram posten i Gunda för att kontrollera att konverteringen utfördes korrekt och lägger
                                                                
35 I fråga om bibliotek avses här i första hand universitetsbiblioteken med sina pliktleveranser.
36 Den mest utmärkande skillnaden mellan ämnesorden från LC och SAB är att genom LC får fram
attityder till och aspekter på ämnesorden. Till exempel kan man påvisa genusaspekt på prästyrket, vilket
inte är möjligt i SAB.
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sedan till den lokala placeringen, till exempel ÖM 5A Kc 03/201, kategori och
streckkod. Nu finns boken i katalogen och är klar att lånas ut.37

Bibliotekskatalogens uppgifter har sedan länge definierats på följande sätt:

att visa huruvida ett dokument ingår i samlingen
att visa vilka dokument av en viss upphovsman som ingår i samlingen
att visa vilka upplagor och utgåvor av ett visst dokument som ingår i samlingen
att visa vilka dokument inom ett visst ämnesområde, som ingår i samlingen
att visa var varje dokument är placerat i samlingen.

Till varje sådan beskrivning hör även ett sökelement, men i denna uppsats ligger
tyngdpunkten på beskrivningselementen.

Varje bibliotek har en katalog där hela samlingens dokument finns beskrivna. Man
måste beskriva varje dokument, dels för att kunna se vad samlingen innehåller och dels
för att kunna återfinna ett givet dokument. För att detta ska fungera praktiskt måste alla
arbeta på samma sätt och för att det ska vara möjligt krävs regler. I bibliotekens
kataloger finns bibliografiska poster som är nycklar till dess samlingar. Posterna
beskriver kort varje dokument (t.ex. en bok). För att dokumenten i ett bibliotek ska
kunna identifieras och återfinnas, beskriver man dessa enligt regler som det i Sverige
redogörs för i KRS.

3.1.2 Standardisering

ISBD(G) General International Standard Bibliographic Description, är bibliotekens
standard i fråga om bland annat beskrivningselement, som behövs för att just beskriva
och identifiera alla typer av dokument, som förekommer i bibliotekssamlingar.

ISBD(G) ska betraktas som en grund som kan användas av alla som har behov av att
sammanställa katalogiseringsregler, och ses alltså inte som färdiga regler för
användning. AACR2 bygger på ISBD(G) och KRS i sin tur är i stort sett en översättning
av AACR2.

Syftet med ISBD(G)-standarden är att den ska kunna tillämpas världen över för att till
exempel underlätta utbytet av bibliografiska poster. Genom att specificera vilka element
som ska ingå i en bibliografisk beskrivning, vilken ordning elementen ska presenteras i
och genom att bestämma interpunktionsregler tillåter ISBD(G) att poster är utbytbara,
d.v.s. oavsett var en post är tillverkad ska den kunna användas varhelst i världen och
även accepteras av andra bibliotekskataloger. Vidare är syftet med ISBD(G) att vara
behjälplig vid tolkning av poster skrivna på andra språk och slutligen, att konvertera
bibliografiska poster till maskinläsbar form. 38

3.1.3 MARC-formatet

MARC Machine Readable Cataloguing, är ett format för lagring och utbyte av
bibliografisk information i maskinläsbar form. Redan på 1960-talet introducerade
Library of Congress MARC – formatet och sedan dess har ett flertal nationellt
                                                                
37 Havner, Helena, bibliotekarie på Göteborgs Universitetsbibliotek.
38 Preliminary Notes ISBD(G). http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbdg0.htm [030419]
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anpassade utformningar etablerats. Dessa nationella varianter kräver dock
konverteringsinsatser för att bibliografisk information ska kunna överföras från ett
format till ett annat. Även själva formatet har genomgått förändringar och den senaste
versionen, MARC 21 håller på att etableras i Sverige i denna stund. Än så länge finns
ingen färdigställd formathandbok på Libris webbplats. Det nya MARC 21 är det tidigare
USMARC.39

I MARC är varje enskilt bibliografiskt element i en katalogpost uppdelat i fält
(huvudfält), som i sin tur består av delfält. Varje fält har ett namn i form av en
sifferkombination, som till exempel: 250 som är koden för upphov.

MARC-formatet är i Sverige justerat efter reglerna i KRS. KRS är det gällande
regelverket och även om MARC-systemet används i större utsträckning rent praktiskt,
sker jämförelsen i denna uppsats med KRS som utgångspunkt.

3.1.4 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, KRS

KRS-reglerna är avsedda för uppbyggandet av kataloger i allmänna bibliotek och är
alltså inte i första hand menade att användas i arkiv eller specialbibliotek, även om
ambitionen finns. Museum nämns inte, även om kapitel 10 i KRS är utformat för
beskrivning av föremål.

KRS är uppbyggt i två delar. I del I finns regler för beskrivning av katalogiseringsobjekt
och i del II finner man hur man ska bestämma och utforma sökelement.
Närmare bestämt finns i del I regler för hur beskrivningen av biblioteksmedier ska se ut.
De grundläggande och generella beskrivningsreglerna finns i kapitel 1. Detta kapitel
återvänder man till ständigt vid katalogisering. De följande kapitlen i del I innehåller
specialregler för övriga medier och allmänna regler med begränsad tillämpning.

Huvudprincipen i del I är alltså att man vid beskrivningen av ett objekt utgår från det
kapitel där objektet hör hemma. D.v.s. böcker, broschyrer och ark enligt kapitel 2,
kartografiskt material enligt kapitel 3 o.s.v. Viktigt är att notera att uppdelningen av
kapitlens utseende i fråga om avsnitten och vad som ingår i underavsnitten är densamma
genom hela del I. Detta innebär att varje medium som avhandlas i respektive kapitel har
samma element under samma paragraf (i mån av likhet medierna emellan). T.ex.
betyder 1.1B Huvudtitel i kapitel 1, Allmänna regler för beskrivningen, 2.1B i kapitel 2
Böcker, broschyrer och tryckta ark, 3.1B i kapitel 3 Kartografiskt material o.s.v. till
kapitel 12 Seriella publikationer; X.1B betyder alltså Huvudtitel i alla kapitel i del I.
Däremot finns mediespecifika uppgifter, som bara förekommer i det speciella kapitlet.
3.3B betyder till exempel: kapitel 3, Kartografiskt material, avsnitt 3: Matematiska data
och B Uppgift om skala.

Reglerna och tillämpningen av dem är mycket noggrant beskrivna för att alla ska kunna
katalogisera på samma sätt. Elementen som ingår i beskrivningens uppbyggnad ser
alltså ut på följande sätt:

                                                                
39 MARC 21 Concise Format for Bibliographic Data.
http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html [030414]; Katalogpostens uppbyggnad.
http://info.libris.kb.se/dokument/formathandbok/kapitel%201.html [030414]
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1 : Titel och upphov
2 : Upplaga
3 : Medie- eller publikationsspecifika uppgifter
4 : Utgivning, distribution etc.
5 : Fysisk beskrivning
6 : Serie
7 : Anmärkningar
8 : Standardnummer och anskaffningsvillkor

Som ovan nämnt utgör dessa element även avsnitten i kapitlen och varje avsnitt delas in
i ett antal underavsnitt, där reglerna preciseras. (T.ex. under Titel och upphov i kapitel 2,
som bl.a. behandlar böcker, finner man regler om interpunktion och beskrivningens
språk och skriftart.) Nedan följer ett exempel ur KRS på hur en bibliografisk
katalogiseringspost kan se ut:

Katalogiseringsregler för svenska bibliotek : svensk översättning och
bearbetning av Anglo-American cataloguing rules, second edition, 1988
revision / utgiven av SAB:s kommitté för katalogisering och klassifikation ;
redaktör : Bodil Gustavsson. – 2. uppl. – Lund : Bibliotekstjänst, 1990. –
xviii, 554 s.
ISBN 91-7018-324-4

Här ska även finnas ett biuppslag på redaktören och utgivaren, men denna uppsats
koncentrerar sig på del I av KRS.

I denna undersökning blir tre kapitel aktuella. Kapitel 1, som är det allmänna kapitlet -
grundkapitlet, det man ständigt återkommer till, vidare kommer kapitlen 4 och 10 att
beskrivas för att senare kunna jämföras med arkivets och museets beskrivningselement.

Kapitel 1

Kapitel 1 heter Allmänna regler för beskrivningen. Som ovan nämnt är varje kapitel
indelat i avsnitt. Följaktligen markeras avsnitt Titel och upphov i kapitel 1 med 1.1.
Vidare indelas underavsnitten inom det ovan nämnda avsnittet i 1.1A Inledande regel,
1.1A1 Interpunktion, 1.1A2 Källor, 1.1B Huvudtitel, 1.1C Allmän medieterm o.s.v.
Nästa avsnitt är Upplaga 1.2 och underavdelningarna här indelas följaktligen 1.2A
Inledande regel o.s.v. fram till 1.2B där underavdelningen är Upplageuppgift. Härifrån,
alltså från 1.1B till 1.8B (med undantag för avsnitt 1.7, där skillnaden börjar vid 1.7A3)
skiljer sig underavsnitten inom de åtta avsnitten sinsemellan. På detta sätt indelas alla de
åtta avsnitten och för övrigt alla resterande kapitel och deras avsnitt och underavsnitt i
del I.

Kapitel 4

Kapitel 4 heter Handskrifter (jämte arkiv och handskriftssamlingar). Under avsnitt 4.0
finns allmänna regler, som gäller just kapitel 4. Under 4.0A1 står:

…detta kapitel täcker beskrivningen av allt slags material i handskrift (även
sådant skrivet med olika maskiner såsom skrivmaskin, telex). Detta omfattar
skönlitterära eller lärda verk, avhandlingar, brev, tal etc., juridiska
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dokument (inklusive tryckta ifyllda formulär) samt handskriftssamlingar och
hela arkiv. Beträffande handskriftsreproduktioner utgivna i flera exemplar,
se kapitel 2 eller kapitel 11. För handritade kartor, se även kapitel 3. För
musikalier i handskrift, se även kapitel 5.40

Som synes är instruktionerna klara och tydliga. Här i de mediespecifika allmänna
reglerna 4.0 får man dessutom speciella hänvisningar.

Kapitel 10

Kapitel 10 heter Föremål. Samma ordning gäller även här. 10.0 är allmänna regler för
just kapitel 10. På samma sätt som genomgående i KRS finns här 10.0A1 där man får en
beskrivning av vad som kan katalogiseras enligt detta kapitel:

Reglerna i detta kapitel täcker beskrivningen av tredimensionella
konstgjorda föremål av alla slag (utom sådana som täcks av beskrivningen i
de föregående kapitlen) [handskrivna noter etc.], inklusive modeller,
dioramor, spel (inklusive pussel), punktskriftskasetter, skulpturer och andra
tredimensionella konstverk, utställningar, maskiner och klädesplagg. De
täcker också beskrivningen av i naturen förekommande objekt inklusive
mikroskoperingsprov (eller avbildningar av dem) och andra objekt som
monteras för att beskådas. För beskrivningen av tredimensionellt
kartografiskt material (reliefmodeller, glober etc.), se kapitel 3.41

Det är svårt att låta bli att reflektera över de detaljerade instruktionerna. Trots att här
finns objekt som man aldrig hört talas om, får man besked om att det är här de hör
hemma.

3.2 Arkiv

Arkiv definieras som ett bestånd av handlingar som efterhand vuxit fram hos en
arkivbildare till följd av dennes verksamhet. Det är handlingarna som är arkivet. En
handling är en framställning i skrift eller bild men även en upptagning som kan läsas,
avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med endast tekniska hjälpmedel. 42 En handling
bär information. Arkivbildaren är den som bildar arkivet, den hos vilken detta bestånd
av handlingar växer fram, alltså en myndighet, ett företag, en organisation, en
privatperson o.s.v.

En viktig regel inom arkivvetenskap är att man behåller myndigheternas ursprungliga
arkivordning. Detta kallas för proveniens- eller ursprungsprincipen. Anledningen är att
man i efterhand ska kunna studera verksamheten bakom just det specifika arkivet. Man
ser alltså arkivet som de materiella resterna av en verksamhet/myndighet, som inte
längre finns.43 Proveniensprincipen tillkom som ett motsättning till den ämnesindelning
man tillämpade under slutet av 1800-talet.44 Ämnesindelning tillämpas följaktligen inte

                                                                
40 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, s.114
41 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, 1990, s.229-230
42 Svensk författningssamling, Tryckfrihetsförordningen , Kap. 2 §3, 1982
43 Svenson, Anna 1999. Minnenas trädgård: om att skapa, sköta och använda arkiv. Riksarkivet , s.12-
13; Lidman, Tomas, ”arkiv”, Nationalencyklopedin, 1989, s.548
44 Fritz, Birgitta. ”proveniensprincipen”, Nationalencyklopedin, 1994, s.317
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längre på arkiv till skillnad från biblioteken. Arkivhandlingarna har en anknytning till
varandra på ett helt annat sätt än böckerna på ett bibliotek. De har tillkommit i eller på
grund av en verksamhet, i en kontext.45

3.2.1 Att ordna och förteckna

När en arkivinstitution (till exempel Landsarkiven) ska mottaga ett arkiv i sina bestånd,
krävs ett visst förarbete. Förarbetet består i flera olika moment, här anges några
grundläggande. Först måste man fastställa arkivbildaren, alltså vem/vilken myndighet,
som har bildat arkivet. Detta kan i vissa fall vara problematiskt på grund av brister i
arkivet som ska behandlas. Till exempel kan flera arkiv ha blivit sammanblandade.
Nästa steg är att undersöka om det förekommer tidigare dokumentation. Den är bland
annat viktig för att den kan visa arkivets ursprungliga ordning.

För att få en översikt över arkivet gör man en inventering i syfte att underlätta fortsatt
arbete. Handlingarna kan finnas utspridda i exempelvis olika lokaler, i synnerhet om
arkivbildaren fortfarande är verksam. Alla dessa handlingar måste samlas och medtagas
i inventeringen. Allt som inte är handlingar eller hör till arkivet, till exempel stenciler
och minneslappar gallras. För övrigt, försöker man så långt som möjligt att respektera
den tidigare ordningen, alltså man försöker tillämpa proveniensprincipen så långt det är
möjligt.46 Proveniensprincipen gäller i första hand själva arkivordningen och inte
nödvändigtvis hylluppställningen. 47

Först efter att man har gjort inventeringen och avgränsat arkivet från icke-
arkivhandlingar, kan man få en bild av arkivets innehåll.48 Nu kan även
förteckningsarbetet börja och det är i slutet av denna fas i arbetet, man ”katalogiserar”,
för in uppgifterna om arkivet i den datoriserade katalogen Arkis 2.

3.2.2 Standardisering

Förutsättningarna inom arkivområdet har förändrats markant på grund av den snabba
tekniska utvecklingen, men även på grund av en ökad internationalisering. Ny teknik
och nya metoder har införts och den tekniska delen av arkivverksamheten var svår att få
grepp om. Därför var vikten av regler och normer stor. Att skapa en standard betyder
möjligheter till förenkling, rationalisering, funktionalitet och utbytbarhet.49

Historiskt sett har man uppfattat arkivens centrala uppgift att vara det fysiska ordnandet
i enlighet med proveniensprincipen. Först på 1980-talet har arkivinformationens
metodik kommit i fokus och detta har lett till initiativ för samordning och
standardisering. Före 1990 fanns alltså ingen egentlig standard för hur man
katalogiserar arkiv, men detta innebär inte att det har saknats samordning utan att den
mer har varit ett resultat av en professionell tradition som inte kodifierats.50 1990
tillsatte ICA (International Council of Archives) en kommission vars uppgift var att
                                                                
45 Svenson, Anna 1999. Minnenas trädgård: om att skapa, sköta och använda arkiv. Riksarkivet, s.21
46 Smedberg, Staffan 1991. Att ordna och förteckna arkiv. Saltsjö-Boo, s.8-14
47 Holm, Lars, arkivarie på Landsarkivet i Göteborg
48 Smedberg 1991, s.14
49 Arkivguide: Svensk standard i arkivverksamheten, SIS-STG Handbok 166, 1:a utgåva, 1991,
Stockholm, s.5 (Allmänna standardiseringsgruppen)
50 Ottosson, Per-Gunnar 2000. Internationella standarder för arkivbeskrivning : ISAD(G) och EAD.
Arkiv, samhälle och forskning, 2000:2, s.34
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arbeta fram internationella standarder och regler för beskrivning av arkivredovisning
ISAD (G), General International Standard Archival Description och ISAAR (CPF)
International Standard Archival Authority Record for Croporate Bodies, Persons and
Families. Det sista är ett dokument som innehåller regler för upprättande av
auktoritetsposter för organisationer, personer och familjer inom arkivområdet.51 (Jmf.
KRS del II).

Per-Gunnar Ottosson har skrivit en artikel som ger en översikt över innehållet i de
vanligast använda standarderna, ISAD(G), ISAAR(CPF) och EAD (Encoded Archival
description) och tillämpningen i Sverige.

Först måste klargöras att det år 2000, då artikeln skevs, inte fanns någon ISO-antagen
standard för arkivbeskrivning. Dessa standarder är endast överenskommelser inom
internationella och nationella organisationer för arkivinstitutioner och arkivarier.52

Som redan nämnt är terminologin ett problem. Detta uppmärksammar Ottosson i sin
artikel då han ska förklara begreppet ”archival description”.53

Här föreligger ytterligare ett problem som Ottosson förklarar först. Enligt gällande
svensk arkivterminologi (Arkivteknik – Ordlista SS 62 80 10) motsvarar termen
närmast arkivredovisning, som definieras på följande sätt:

Utarbetandet av hjälpmedel för sökning i och användning av arkiv, till
exempel arkivförteckning och arkivbeskrivning.
Sammanfattande begrepp för olika hjälpmedel för sökning i och användning
av arkiv.

Arkivbeskrivning, som är en av delarna i arkivredovisningen definieras:

Översikt över en arkivbildares arkiv, arkivbildning och arkivverksamhet.
Anm. Innehåller vanligen uppgifter om arkivbildarens organisation och
arbetsuppgifter, samband mellan arbetsuppgifter och viktigare handlingar
och ärendeslag, vilka arkiv som förvaras, sökingångar till arkiv,
inskränkningar i tillgängligheten, gallring och arkivansvarig. 54

Som framgår av texten ovan betecknar termen arkivbeskrivning beskrivningen av en
myndighets roll så som arkivinstitution och inte beskrivningen av ett arkiv och dess
delar, vilket termen ”archival description” gör. Så vad Ottosson gör är att han frångår
den officiella svenska terminologin och använder termen arkivbeskrivning som
översättning på ”archival description”. Han föreslår nedanstående svenska formulering
av den engelska termens definition:

Arkivbeskrivning är en process som innebär inhämtning, analys,
organisation och dokumentation av information, som tjänar till att

                                                                
51 Slutbetänkande 6.6.1. (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html [030328]
52 Ottosson 2000, s.35
53 Ottosson 2000, s.35
54 Ottosson 2000, s.35-36; Arkivteknik – Ordlista, SS 62 80 10, Allmänna standardiseringsgruppen STG,
1995, 3:e utgåvan.
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identifiera, hantera, lokalisera och förklara arkivhandlingar, samt de
sammanhang och system i vilka de tillkommit. Termen avser även
produkten av denna process.55

Flera engelskspråkiga länder började på 1980-talet utforma handböcker och
regelsamlingar för arkivbeskrivning (som åsyftar Ottosons framlagda definition, om
inget annat anges) och det var med denna utveckling som grund som ICA (International
Council of Archives) tillsatte en kommission 1990 för att utarbeta en standard för
arkivbeskrivning: Ad hoc commission on descriptive standards. Den slutgiltiga
versionen ISAD(G) antogs i Stockholm 1993.56 Denna standard är arkivens
motsvarighet till bibliotekens ISBD(G) som är grunden för AACR2 som KRS bygger
på.

ISAD(G) i sig är inte en tillräcklig och komplett standard utan måste kombineras med
en nationell standard. Meningen är att ISAD(G) ska tolkas och kompletteras med en
handbok i ett nationellt regelverk.57 Den finns ju trots allt för att skapa förutsättningar
för internationellt utbyte av arkivinformation. För att utbytet ska fungera rent tekniskt
måste det finnas ett utbytesformat och ett sådant utvecklades i USA och var på förslag
som internationellt format år 2000 då Ottosson skrev sin artikel. Formatet som
presenterades heter EAD Encoded Archival Description58 och är arkivvärldens
motsvarighet till bibliotekens MARC-format (MARC, machine-readable cataloging).
Tidigare hade arkiven i USA anslutit sig till bibliotekens katalogiseringsregler och
MARC-format och man utarbetade en särskild tillämpning för arkivbeskrivning,
MARC-AMC där slutledet står för Archival and Manuscript Control.59 När det
sistnämnda formatet inte uppfyllde arkivens krav längre utarbetade man en ny version
DTD Document Type Definition som fick namnet EAD. 60 Numera finns den senaste
versionen, från 2002, att hämta på Internet.61

3.2.3 Arkis 2

Samtidigt som den första versionen av ISAD(G) blev klar, hade Arkivverket, vars
verksamhet, förvaltning och utveckling leds av Riksarkivet62, utarbetat en
dataelementkatalog som innehåller regler för hur arkiv, kartor och ritningar ska
registreras. Arkivverket är även de som har utvecklat det gemensamma
arkivinformationssystemet Arkis 2 som används bl.a. för att skapa arkivförteckningar
och beståndskataloger. Arkis 2 är alltså en kombination av en databas (gjord efter
ISAD(G):s standard) och EAD-format.

Arkis 2 används av alla statliga arkivmyndigheter och dess element kommer att
presenteras i nästa kapitel.

                                                                
55 Ottosson 2000, s.36
56 Ottosson 2000, s.36-37
57 Ottosson 2000, s.37
58 Ottosson 2000, s.41-42
59 Ottosson 2000, s.36
60 Ottosson 2000, s.42
61 Encoded archival description. http://www.loc.gov/ead/ [030331]
62 RA Riksarkivet. http://www.ra.se [030331]
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3.3 Museum

Vad är egentligen ett museum? Det finns en vardagsförståelse för vad ett museum är.
Man tänker sig i första hand en byggnad, där föremål ställs ut till allmän beskådan, men
museerna är mycket mer än bara utställningarna. Ofta förekommer föreläsningar,
aktiviteter för barn, diskussionsgrupper o.s.v. Det finns även en stor och viktig del av
museerna, som allmänheten aldrig får se - magasinen. Här förvaras stora mängder
föremål, som kanske aldrig kommer att ställas ut. Dessa lagras i forskningssyfte.
Museerna kan lagra flera exemplar av samma typ av föremål, för att möjliggöra
forskning. Exempelvis har man kanske 20 exemplar av romerska oljelampor från
samma period, för att antikhistoriker och arkeologer ska kunna jämföra dem i sitt arbete
med att klarlägga vårt globala kulturarv.

Det finns flera faktorer, som definierar vad ett museum är. ICOM International Council
of Museums, definition ligger till grund för den svenska definitionen, som man slog fast
i museiutredningen 1986. Den lyder:

Med museum avses en institution som bevarar materiella vittnesbörd och
dokumentation om det kulturella arvet och om människan och hennes miljö,
historia och utveckling. Genom förvärv och bevarande, forskning och
dokumentation, förmedling och undervisning skall förståelsen av det
kulturella arvet främjas och kunskaperna om samhällets framväxt och deras
situation idag fördjupas. Samlingar och verksamhet ska ledas av
kvalificerad och ämnesutbildad personal. Museets verksamhet ska vara
öppen för offentlig insyn. 63

3.3.1 Registrering

I detta försök av en allmän beskrivning av museers katalogiseringsprocess utgår jag dels
från Green Bierbaums artikel Records and Access: Museum Registration Methods och
dels från Dorothy H. Dudleys bok Museum Registration Methods.64 Man bör dock vara
medveten om att alla museer inte har den här specifika uppdelningen eller den här
specifika terminologin. Trots detta bör informationen vara representativ nog för att ge
läsaren en uppfattning om vad registrering innebär på museer.

Esther Green Bierbaum jämför registrering på museer och katalogisering på bibliotek.
Hon anser att skillnaderna i hur man organiserar sina poster egentligen har filosofisk
och historisk bakgrund och understryker att det finns likheter i systemen på bibliotek
och museer.65

På bibliotek kallas processen att beskriva ett dokument för katalogisering och att
organisera dokument kallas för klassifikation. Green Bierbaum skriver att beskrivningen
på museer kallas accession (eg. nyförvärv) och själva ”tillverkningen” av en katalog
med poster är registrering och att termen katalogisering betyder klassifikation av

                                                                
63 SOU 1994:51. Minne och bildning . Museernas uppdrag och organisation. Slutbetänkande av
Museiutredningen 1994. Stockholm s.27-28
64 Dudley, Dorothy. H. et alt. 1979. Museum Registration Methods, 3rd ed., rev. (Washington, D.C.:
American Associtation of Museums [AAM])
65 Green Bierbaum, Esther 1988. Records and Access: Museum Registration and Library Cataloging.
Cataloging and Classification Qyarterly, vol. 9 (1), 1988, s.97
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dokumenten/föremålen. Gränsen mellan och definitionen på de olika termerna kan dock
variera, d.v.s. kan t.ex. accession och registrering kallas för bara registrering.

Katalogiseringsprocessen är uppdelad i tre delar: accession, registrering och
katalogisering.

Accession innebär att ett museum tar emot ett föremål i sin samling att vårda och ha
uppsikt över. I detta moment förses först föremålet med ett unikt och permanent ID-
nummer/accessionsnummer/registreringsnummer, sedan beskrivs föremålet på ett
otvetydigt sätt och slutligen etableras ursprunget – källa, historia och bakgrund.66

Beskrivningen på museer är både mer omfattande och mindre strukturerad än
katalogiseringen på bibliotek. När Green Bierbaum skriver sin artikel 1988, finns det
ingen regelbok, ingen standard för hur katalogposten ska se ut.67 Beskrivningen gjordes
förr på en särskild blankett och eftersom man inte hade några gemensamma regler,
använde varje museum sina egna blanketter för katalogisering/registrering. 68 Numera
katalogiseras dokumenten oftast direkt i dator. Man kan snabbt dra slutsatsen att även
dator- ”blanketterna” blev olika, när de började utvecklas.

Olika museer samlar olika dokument: kläder, tyger, möbler, redskap, djur, stenar. Allt
detta ska beskrivas på sitt sätt och att ha en gemensam uppsättning element/termer för
just beskrivningen kan vara svårt, skriver Green Bierbaum. I beskrivningen ingår,
beroende på föremål och typ av museum, element så som namn på föremålet, material,
ankomstdatum, dess historia, storlek o.s.v. Till beskrivningen finns ofta en teckning
eller ett foto på föremålet.69 Nedan exemplifieras med en amerikansk
katalogiseringspost, som de såg ut när man fortfarande använde kortkataloger. I delen,
som Green Bierbaum kallar för registreringen ingår flera steg. Dessutom bör här
klargöras att beskrivningen av ett objekt sker två gånger. Första ledet är att fylla i ett
”work sheet”70 med uppgifter som senare återfinns på själva katalogkortet, detta görs
omedelbart efter att man mottagit objektet. Den andra beskrivningen, som innehåller
samma uppgifter om än några fler detaljer, hör till katalogen. Den andra delen, hos
Green Bierbaum kallad registreringen, innehåller alltså bland annat en beskrivningsdel.
Exemplet nedan visar alltså den första beskrivningen som ingår i den övergripande
registreringsprocessen, de uppgifter, som återfinns på katalogkortet.71

87.3.26 Feb. 01, 1987
Namn på donator

Teaspoon: Coin silver; excellent condition. Rat-tail handle; sharp central
ridge. Initial “N,” Spensertian script, fills bowl. Lenght, 15 cm overall,
bowl, 2.5 cm; width of handle, .5 cm, bowl, 1.9 cm; wt 4 grams. Hallmark,
underside at tip of handle, concentric circles, .3 and .2 cm diam.
Documented to have been in ______ family since 1862. Matches closely the
spoons in Lot 87.3; reputed to have been made by local silversmith, Cyrus

                                                                
66 Green Bierbaum 1988, s.99
67 Green Bierbaum 1988, s.101
68 Dudley, D.H. et alt. 1979, s.167-200
69 Green Bierbaum 1988, s.101-102
70 Dudley, D.H. et alt. 1979, s.23
71 Green Bierbaum, 1988, s.99-104; Dudley, D. et alt. 1979, s.21-39
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Cubberley, as replacement; no order or sale bill available. See probate,
______, 4/5/1878; Cubberley business notice of 9/19/1864. 72

Registrering är processen att skapa, förvärva och hålla museisamlingens poster. ID-
numret är huvuduppslaget och därmed sökelementet. Under momentet registrering ingår
olika steg. Stegen skiljer sig ytterligare, beroende på om föremålet ska behållas av
museet eller om det bara antas som ett lån. Här kommer i korta drag beskrivas hur man
går till väga för att registrera ett köpt eller donerat föremål. När ett museum har mottagit
ett föremål, registreras detta på en särskild blankett. Blanketten innehåller information
som används till accessionskortet och katalogen. Föremålet förvaras på ett särskilt ställe
för kontroll (till exempel om ett föremål i tyg innehåller organisk materia som kan
skada tyget och andra föremål). Under tiden arbetar registratorn eller liknande med
informationen om föremålet, dels den informationen som finns på blanketten och dels
uppgifter som finns i litteratur eller hos specialister. Nästa steg är att noggrant mäta
föremålet och fotografera det tillsammans med sitt accessionsnummer och en mätsticka.
Slutligen förebereds informationen som ska finnas i katalogen. Som nämnt ovan ingår
här elementen för beskrivningen. Informationen som presenteras i katalogen är dock
utförligare än den på accessionskortet.73 Objekt, beskrivning, donator, objektkategori
och ”nuvarande befintlighet” (current location) är vanliga element.74

Även föremål, som inte tillhör ett visst museums samlingar kan katalogiseras, men då
som deposition eller långlån.

3.3.2 Standardisering

Det finns ingen svensk standard rörande museer och registrering av deras
objekt/dokument. Åtminstone ingen standard som finns representerad på SIS
webbplats.75 Det finns en ISO standard (antagen av SIS 2001), men den avser
terminologi.

Många museer använder egna katalogiseringsregler av tradition, men det har skapats
gemensamma regler för katalogisering/registrering eller dokumentation, som används
som en övergripande term. Några av standarderna och hjälpmedlen för museernas
dokumentationsarbete finns idag samlade på webbplatsen REMUS.76 Några av dem
kommer att presenteras närmare nedan. Det bör nämnas att de standarder som finns inte
är antagna av SIS. De är standarder föreslagna av olika statliga utredningar, men ingår
inte i Svensk standard (SIS).

Redan 1965 tog museisakkunniga (MUS 65) upp frågan om föremålsdokumentation,
som en fråga som berörde hela museiväsendet. Då handlade det om att museerna skulle
registrera sina föremål på maskinläsbart medium. Tolv år senare (1977) tillsatte
Kulturrådet en arbetsgrupp, som skulle utreda registrering av museisamlingarna. Detta
resulterade i rapporten Dokumentera! (Rapport från Kulturrådet 1981:2). I denna

                                                                
72 Green Bierbaum 1988, s.102-103
73 Dudley, D.H. et alt. 1979, s.21-32
74 Green Bierbaum, 1988, s.103
75 Nya sis.se http://www.sis.se/DesktopFront.aspx, [030410]
76 Rengman, Hans (2003-05-08) REMUS- resurs för museet. www.remus.meta.se [030328]
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rapport föreslog man att en samordningsgrupp skulle få i uppdrag att ta fram förslag på
enhetligt dokumentationssystem för museernas föremål, ett förslag på standardisering. 77

En av standarderna, som är tillgänglig att användas av alla museer som så önskar,
skapades, på uppdrag av Statens kulturråd, av SAMOREG (Samordningsgruppen för
dokumentationsfrågor vid museerna) som är en utredning och en dokumentationsmodell
(från 1985). SAMOREG bildades 1982 och lade fram sin rapport tre år senare. Statens
kulturråd hade givit ut riktlinjer för SAMOREG, där ett av uppdragen var att utarbeta
anvisningar för registrering/katalogisering. 78 SAMOREG – systemet eller reglerna hade
sin grund i ett internationellt regelsystem, utarbetat av ICOM:s (International Council
of Museums) kommitté för dokumentation CIDOC, International Committee for
Documentation, 79som presenterade en rad rekommendationer för vad ett gemensamt
system skulle innehålla.

SAMOREG-systemet utarbetades i två versioner, en utförlig och en summarisk där den
förstnämnda var avsedd för museer med krav på omfattande dokumentation. Man
utarbetade blanketter för fyra sektorer: arkeologi, konst, kulturhistoria och naturhistoria,
härtill följde även bruksanvisningar. Vid urvalet av uppgifter (element) tog man hänsyn
till de olika sektorernas behov. 80 Enligt uppgift baserar sig praktiskt taget all
dokumentation som utförs på de kulturhistoriska museerna i Sverige på tankarna och
anvisningarna i SAMOREG. 81

Förutom i rapporten från Statens kulturråd finns idag SAMOREG och dess regler för
katalogisering av museiföremål presenterat på INSAMS webbplats, som i sin tur nås via
webbplatsen REMUS.82 Här beskrivs allt från hur katalogen bör underhållas till själva
elementen som bör ingå i beskrivningen. Till exempel har SAMOREG-utredningen
skrivit en rad regler och rutiner, som de anser att varje museiinstitution borde tillämpa i
fråga om katalogisering. 83 Reglerna finns, som ovan nämnt, att hämta på webbplatsen
REMUS – resurs för museerna,84 där elementen finns förklarade. Webbdokumentet är
publicerat 2002-10-20 och utgår från den stencilerade upplagan, som tillhandahålls av
Nordiska museet. Huvudavdelningarna är: ”huvudet” - under denna avdelning ska
information om till exempel namn på museet, föremålets ID-nummer och
klassifikationskod fyllas i, härnäst följer avdelningarna: uppgifter om tillverkningen,
beskrivning av föremålet, historik, anmärkningar, förvärvsuppgifter och person, tid, ort.

                                                                
77 Statens kulturråd 1986. Museiförslag: kulturrådets överväganden och förslag angående de centrala
museernas uppgifter och ansvar för landets museiväsende. (Rapport från kulturrådet 1986:3), Stockholm
s.68
78 Statens kulturråd 1986. Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar.
(Rapport från Statens kulturråd 1985:2), Stockholm, s.65
79 The International Committee for Documentation of the International Council of Museums (ICOM –
CIDOC). http://www.willpowerinfo.myby.co.uk/cidoc/ [030416]
80 Statens kulturråd 1986. Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar.
(Rapport från Statens kulturråd 1985:2), Stockholm, s.7-9
81 Rengman, Hans (2003-05-08). REMUS - resurs för museet. http://remus.meta.se/ [030328]
82 Insams verksamhet lades ned i slutet av 1999. Webbplatsen uppdateras inte längre, men det som finns
kvar kan nås via http://remus.meta.se/
83 Rengman, Hans (2003-05-08). REMUS- resurs för museet. http://remus.meta.se/ [030328] ;
Slutbetänkande, 6.4.2 (1995). Kulturnät Sverige - IT-utredningen.
http://www.norrnod.se/kulturnat/slutkap6.html, [030328]
84 Rengman, Hans (2003-05-08). REMUS-resurs för museet. http://www.remus.meta.se [030328]
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Under huvudavdelningarna finns detaljerade underavdelningar. Avdelningarna är
benämnda med sifferkombinationer, på samma sätt som man ser i MARC-systemet.85

Kulturdepartementet tillsatte 1995 en utredningsgrupp – SESAM – som fick i uppdrag
att utforma förslag till ett handlingsprogram. Projektet fick namnet SESAM - öppna
museisamlingarna. Projektgruppen fick ett antal delmål att utgå ifrån för att utforma
handlingsprogrammet och ett av dessa delmål är av intresse för denna uppsats:

Att utveckla metoder för att professionalisera och effektivisera hanteringen
av samlingarna och upprätta ett så långt möjligt samordnat system för
föremålsregistrering.86

En annan standard lades fram av INSAM (Informationssystem i samverkan vid svenska
museer), som bildades på uppdrag av Nordiska museet 1990. INSAM var ett samarbete,
som skulle underlätta och samordna museernas användning av IT. På SESAMS förslag
fick INSAM i uppgift att utarbeta regler för dokumentation. Grunden tills dessa söktes
internationellt. Reglerna avsåg informationen som skulle registreras i institutionernas
system, men tog även hänsyn till olika typer av samlingar.87

Museer som av någon anledning vill byta system kan hitta ett sådant på Internet.
REMUS är webbplatsen, där museer kan söka upp olika standarder och hjälpmedel för
sina dokumentationsarbeten. Meningen med denna webbplats är att underlätta för
museerna att få tag på och kunna använda de försök till gemensam standardisering som
har gjorts. Materialet publicerat på webbplatsen har tidigare funnits i form av fotokopior
eller i bokform, men har utgått från förlaget.88

Katalogiseringsreglerna som tillämpas på museerna liknar varandra, men är justerade
till att passa just det speciella museets samlingar. Världskulturmuseet har till exempel
ingen manual eller regelbok för hur man katalogiserar. Detta är något man lär sig på
plats.89 Reglerna och tillvägagångssätten liknar varandra trots att
variationsmöjligheterna är många i fråga om typ av element som ingår i själva
regelverket (objekt, mått, ursprungsland o.s.v.).
Världskulturmuseets element kommer att presenteras i nästa kapitel.

4. Presentation av undersökningsmaterialet

4.1 Landsarkivet

Landsarkivet i Göteborg har varit verksamt sedan 1911. Ett Landsarkiv är en statlig
arkivmyndighet och som alla statliga arkivmyndigheter i Sverige använder man sig här
av arkivinformationssystemet Arkis 2, som har varit i bruk sedan år 2000.90

                                                                
85 Rengman, Hans (2003-05-08). Samoreg-Kulturhistoria. http://remus.meta.se/samoreg/samkh.html
[030412]
86 SESAM-öppna museisamlingarna, sysselsättningsinsatser på kulturområdet 1995. (Rapport från
SESAM–gruppen), s.13
87 SESAM 1995, s.51
88 Rengman, Hans (2003-05-08). REMUS-resurs för museet. http://remus.meta.se/ [030328]
89 Amnehäll, Jan, ledare för samlingarna på Världskulturmuseet.
90 Det sistnämnda: Ottosson 2000, s.47
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Ett arkivinformationssystem innebär den tillämpning som används för att förvalta
arkivinstitutionens bestånd. Arkis 2 innehåller data om beståndet som förvaras i
respektive statligt arkiv. Arkis och nu Arkis 2 motsvarar äldre tiders nominalkatalog91

och innehåller administrativa uppgifter om arkiven, bl.a. namn, omfång, tid, förekomst
av förteckningar och register och hänvisningar till dessa och tillgänglighet.92

Landsarkivet i Lund utvecklade arkivförteckningssystemet Arkia parallellt med
arkivbeståndsdatabasen Arkis, som från början var DOS-baserade system. Riksarkivet
tog över ansvaret för systemets fortsatta utveckling 93och för cirka tre år sedan började
man alltså använda den senaste versionen under namnet Arkis 2.94 Arkis 2 är namnet på
både en samling databaser (bl.a. Arkiv, Topografi, Accession, Vård, Auktoritet) och ett
arkivförteckningsprogram. 95 I denna uppsats är framförallt databasen Arkis 2 av
intresse.

Nedan kommer elementen som ingår i registreringsbilden i programmet att presenteras.
Elementen som används för att beskriva arkiven, är i denna presentation inte kompletta,
dels eftersom ”katalogiseringssystemet” är mycket omfattande, dels på grund av att
systemet fortfarande är under utveckling och dels för att alla element som ingår inte
används aktivt.

När man ska ordna och förteckna/registrera/ katalogisera ett arkiv, gör man det i olika
nivåer. Den högsta nivån är Arkiv, de nästföljande är Serie, Dossier, Volym och
Dokument. Detta görs i det så kallade objektläget (se bil.1). Arkis 2 är mycket
omfattande och här finns som nämnt olika beskrivningsnivåer, men även två lägen
objektläget och malläget, varav det sistnämnda är en volym- och dokumentnivå.
Eftersom det vore för omfattande att analysera båda lägena kommer här endast
objektläget att presenteras: 96

Grunddata
Kontext
Innehåll
Ämnesord
Tillgänglighet
Hänvisningar
Anmärkningar och tillägg
Vård
Kontroll

Grunddata:

Referenskod :aktuell nivå (ID-nummer av arkiv, serie, volym eller dokument)
Extra ID
                                                                
91 NAD på Internet. www.nad.ra.se [030401]
92 A2krav_txt. Kravspecifikation (Riksarkivets verksamhet och organisation)
http://www.ra.se/nad/arkis2/Utvardv/A2krav1_txt.htm [030402]
93 Holm, Lars, arkivarie på Landsarkivet
94 Ottosson 2000, s.47
95 Holm, Lars, arkivarie på Landsarkivet
96 Referens till detta stycke och följande information (om inte annat anges) är Lars Holm, arkivarie på
Landsarkivet i Göteborg.
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Status (preliminär, godkänd, icke godkänd o.s.v. betyder, beroende på nivå, att en
arkivförteckning, volym, serie är godkänd eller ej för distribution i NAD Nationella
arkivdatabasen)
Löpnummer
Sortering (serier, volymer o.s.v. sorteras efter till exempel anmärkning, löpnummer eller
referenskod)

Titel (titel på arkiv, serie, volym eller dokument beroende på vilken nivå som
registreras)

Datering:
Typ (tidsomfång – hur länge arkivet har funnits; under detta element finns ytterligare
valmöjligheter)
Fr.o.m.
T.o.m.
Anmärkningar

Omfång:
Antal (hyllmeter eller volymer bl.a.)
Enhet (presenteras i hyllmeter eller volymer bl.a.)
Format (A4, folio (större än A4), storfolio)
Medieterm (ungefär som KRS)
Mediespecifikation
Anmärkning

Placering:
Depå (en arkivinstitution kan ha flera depåer)
Från hylla
Till hylla
Antal
Enhet
Format

Nivåspecifikation:
Förvaring (ja eller nej; se Plats nedan)
Plats (var arkivet finns, d.v.s. på Landsarkivet eller kvar hos arkivbildaren)
Förvaringsmedel (finns arkivet bundet, kartonger o.s.v.)

Kontext: (består av två delar, dels länkar man här till arkivbildaren, arkivinstitutionen
och till andra arkivbildare i auktoritetsdatabasen, dels skriver man in arkivhistoriken.

Arkivinstitution (Landsarkivet, Riksarkivet o.s.v)
Arkivbildare (bl.a. myndighet, privatperson som arkivet upprättas hos)
Arkivhistorik (beskrivning av arkivbildaren)

Innehåll:
Syfte och innehåll (detta element ska möjliggöra den beskrivna enhetens
forskningspotential)97

                                                                
97 Ottosson 2000, s.39
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Ordning och struktur (hur arkivet är ordnat, till exempel efter allmänna arkivschemat,
alfabetisk ordning, kronologisk ordning o.s.v.)
Gallring

Ämnesord:
Topografi (var arkivförteckningen är gjord)
Tesaurietyp o.s.v.

Tillgänglighet:
Förekomst av villkor (tillstånd från familjen; exempelvis att en viss brevsamling inte får
användas förrän om 50 år)
Tillståndsgivare
Sekretess
Upphovsrätt
Personuppgifter enl. PUL
Språk
Villkorsanmärkningar (här finns underavdelningarna Tekniska och Fysiska villkor –
brandskada, mögel o.s.v.)
Deposition (?)

Hänvisningar (som i KRS, men här till och från arkiv eller volym o.s.v.)

Anmärkningar och tillägg:
Inledning (äldre form) o.s.v. (beskrivning av arkivbildaren och dess historik)

Vård (meddelanden till t.ex. bokbindare)

Kontroll (diverse koder)

4.2 Världskulturmuseet 98

Världskulturmuseet är ett statligt museum, vilket innebär att museets uppdrag bestäms
av regeringen i samarbete med Statens Museer för Världskultur. Världskulturmuseets
samlingar består av både etnografiska och arkeologiska föremål och här finns föremål
daterade till 4000 f.Kr., men även moderna från 1999. Samlingarna är avsedda att
användas i museets utställningar, men också i studiesyfte, d.v.s. för forskning. Man
arbetar även på att tillgängliggöra föremål på museets webbplats.99

Företeelsen att beskriva ett föremål på Världskulturmuseet kallas, som på bibliotek, för
katalogisering, detta till skillnad från de ovan nämnda termerna (registrering, accession,
o.s.v.) som är vanligare på andra museer.

Vid förvärv av ett föremål som man ska behålla (annan procedur vid lån för utställning
eller lån för forskning) är det första steget registrering och detta innebär i praktiken att
föremålet får ett registreringsnummer/ID-nummer och en överskådlig beskrivning.
Nästa steg är katalogiseringen. Fram till mitten av 1990-talet användes kort (se bil. 2:3)
för att registrera ett föremål och själva beskrivningen gjordes i en s.k. generalkatalog,

                                                                
98 Referens till Världskulturmuseet är Jan Amnehäll, ledare för samlingarna, om inget annat anges.
99 Världskulturmuseet. http://www.varldskulturmuseet.se/launch_page.asp# [030430]
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som fungerade, som de ovan beskrivna accessionsregistren. I dag görs detta direkt i
dator. Elementen som ingår i katalogiseringen presenteras nedan.

I detta skrivandets skede håller man på att omarbeta katalogiseringsposternas gränssnitt,
men även delar av elementen. T.ex. ska man i stället för bara Land även ange Provins.
Nedan presenteras alltså, de element som ingår i dataposten för tillfället 03-03-21. (se
bil. 2-2:2)

Nummer (registreringsnummer)
Generalnummer (ackvisitionsnummer)
Materialkategori (textil, metall etc.)
Föremålskategori
Användningsområde
Vård
Analyser
Observationer
Objekt
Del
Etnografi; Arkeologi (vilken disciplin föremålet tillhör)
Proveniens (ursprungsort)
Land
Etnisk grupp
Namn på originalspråk
Världsdel
Längd
Bredd
Diameter
Tjocklek
Höjd
Vikt
Insamlare/donator/säljare/byte från (namn på person eller institution)
År (anskaffningsår)
Byte till
Bild (fotografi av föremålet)
Digitalfoto nr
Foto av (namn på fotograf)
Bilddokumentation (?)
Samling (nummer på samlingen föremålet tillhör, om sådan finns)
Skapad (datum)
Senaste ändring (datum)
Registrerad av (namn på person)

För följande element, se bil. 2:1.

Beskrivning och övriga observationer (vetenskapligt kvalificerad beskrivning; om
föremålet är i textil beskrivs materialet, varpen (trådar i längdriktningen av en väv),
vävtekniken och mönstret)
Dokumenterad av
Datum
Fyndomständigheter
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I dataposten finns även texten från kortet från den äldre kortkatalogen. (se bilaga 2:2)

Föremål
Insamlat av
År
Lokal (land, kontinent)
Stam (kultur, etnisk grupp)
Utställt (markerar var föremålet är utställt)
Magasin
Depon. (Deponering - markerar om föremålet är utlånat under en lång tidsperiod)
Byte till
Negativ nr
Teckning nr
Skiopt. (Skioptikon - står för skioptikonbild, nu motsvaras begreppet av diabild)
Kliché (om en bild av föremålet gjorts till kliché för publicering)100

Publ. (publicering)
Skiss eller foto

5. Analys

5.1 Landsarkivet i Göteborg

Först ska här jämförelsen mellan arkivens element i Arkis 2 och KRS kapitel 4
presenteras. Presentationen sker i tabellform, med Arkis 2 element i vänster kolumn och
KRS element i höger kolumn. Nedanför tabellen kommenteras likheter och skillnader.

Man kan föreställa sig att inmatningsbilden i Arkis 2 består av 9 ”blanketter”, eller
bilder (se bil.1). Inom varje ”blankett” finns ett antal beskrivningselement, som ska
ifyllas. På samma sida på ”blanketten” finns utöver huvudrubrikerna även
underrubriker. Huvudrubrikerna kommer att markers med fet stil och underrubrikerna
kommer att kursiveras för att förtydliga läsandet. Elementen kommer att analyseras
systematiskt, alltså i den ordningen de förekommer i inmatningsbilden/”blanketten.” För
innebörd och förklaring av vissa element se presentationen i kapitlet ovan.

Elementen som utgör en sammanhängande enhet presenteras som en sådan. De element
som finns i KRS redogörs för, i tabellerna, med paragrafnummer av rent praktiska skäl.
Paragrafnumren förklaras i kommentarerna. Förekommer inte element i KRS som
förekommer i Arkis 2 lämnas rutan tom. Utgångsperspektivet för jämförelsen och i
kommentarerna är, som tidigare nämnt, KRS. Ordet paragraf syftar på paragraferna i
KRS enbart. Informationen i detta stycke gäller även analysen av Världskulturmuseet.

Den första ”blanketten” eller bilden heter Grunddata och här finns en rad underelement.

                                                                
100 En kliché (tryckplatta) är en på tryckform överförd kopia av en bild avsedd att tryckas i högtryck.
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Tabell 1

Arkiv / Arkis 2 Bibliotek / KRS, kapitel 4
Grunddata
Referenskod (ID-nummer för arkiv, serie,
volym o.s.v.
Extra ID
Status (vilken status ärendet har)
Löpnummer
Sortering

ID-nummer på ovanstående sätt tillämpas inte inom bibliotek, en av anledningarna torde
vara att man på bibliotek inte har unika handlingar på samma sätt som arkiven. ID-
numren är ofta sökelement, vilket skulle kunna jämföras med en titeluppgift, men titel
är, som i KRS, ett eget element inom arkiv. Avsnitt 8 Standardnummer och
Anskaffningsvillkor, som skulle lämpa sig väl här, används inte i kapitel 4.

Elementet Status är inget regelelement i KRS bemärkelse och finns därmed inte
medtaget.
Tabell 2

Titel 4.1B. – 4.1B2., 4.1.D1., 4.1E. – 4.1E2.

Elementet Titel, har stort utrymme i KRS överlag. I kapitel 4 finner man 4.1B, som
föreskriver regler för Huvudtitel. Om en handling inte har en given titel, hänvisas man
vidare till kapitel 1 och anvisningarna i 1.1B. I 4.1B2 finns regler för
handskriftssamlingar, handskrifter eller arkiv som saknar titel. Man uppmanas att göra
suppleringar, d.v.s. att man fyller ut, lägger till en titel utifrån källor som finns att tillgå.
Dessa källor ska anges i anmärkningar. 4.1D1 behandlar parallella titlar och man
hänvisas här till kapitel 1 och paragrafen 1.1D. 4.1E – 4.1E1 handlar om övrig
titelinformation, där man åter hänvisas till kapitel 1, till 1.1E. 4.1E2 ger anvisningar om
vad som ska göras med dokument som saknar uppgifter som föreskrivs för supplerade
titlar.

Tabell 3

Datering 4.4B.
Typ (tidsomfång – hur länge ett arkiv har
funnits)

4.4B. – 4.4B2.

Fr.o.m 4.4B. – 4.4B2.
T.o.m 4.4B. – 4.4B2.
Anmärkningar

Arkivelementen ovan har ingen exakt motsvarighet i kapitel 4. Här finns dock avsnitt 4
som heter Tidsuppgift, där man kan läsa om datering och omslutande datering
(motsvarar fr.o.m. och t.o.m.) av handskrifter, arkiv, och handskriftssamlingar.
Avsnittet Anmärkningar i kapitel 4 är relativt utförligt, men någon anmärkning för just
tid finns inte här.

Tabell 4

Omfång 4.5B.
Antal (hyllmeter eller volymer o.s.v.) 4.5B2.
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Enhet (hyllmeter eller volymer o.s.v.) 4.5B2.
Format (A4, folio o.s.v.) Klassifikationsuppgift
Medieterm 4.1C. hänvisning till 1.1C.
Mediespecifikation 4.1C.
Anmärkning

Under avsnitt 5: Fysisk beskrivning, i KRS finner man 4.5B Omfång, och under
paragraf 4.5B2 regler för hur man anger omfånget för arkiv och handskriftssamlingar.
Informationen i denna paragraf är mycket snarlik den information som ska fyllas i under
elementen Antal och Enhet.

Format är närmast ett klassifikationselement. I SAB-systemet kan man ange om
dokumentet har annat format än till exempel A4. (Folianter o.s.v.)

Medieterm, i Arkis 2 avser samma element som i KRS. Medieterm är i KRS ett valfritt
tillägg. I paragraf 4.1C1 hänvisas man till kapitel 1 och paragraf 1.1C. Här finner man
en förteckning över allmänna medietermer, bland andra kartografiskt material,
ljudupptagning och punktskrift. I 1.1C2 – 1.1C4 anges regler för medietermer som
avviker från de allmänna. Arkivelementen Medieterm och Mediespecifikation går hand
i hand, i KRS söks båda begreppen under ovan angivna paragrafer.

Åter finns ingen särskild paragraf under avsnittet Anmärkningar som skulle kunna vara
lämplig i detta fall.
Tabell 5

Placering
Depå
Från hylla
Till hylla
Antal
Enhet
Format

Uppgifterna ovan är av klassifikationsslag och kommer inte att analyseras. Man kan
dock tillägga att de tre sistnämna (Antal, Enhet och Format) är samma typ av uppgift,
som presenterades i tabell 4, alltså under Omfång.
Tabell 6

Nivåspecifikation
Förvaring
Plats
Förvaringsmedel

Nivåspecifikation, innebär att det under detta element kan registreras flera nivåer, d.v.s.
arkiv, volymer, dossier o.s.v. De första två elementen ovan (Förvaring och Plats) anger
uppgifter om förvaring. Den här typen av uppgifter förekommer i en datapost i en
bibliotekskatalog. Till exempel vid sökning i Libris (den nationella katalogen)
förekommer uppgifter om vilka bibliotek i landet som äger ett visst exemplar av ett
dokument, förslagsvis en bok. Förvaring och Plats åsyftar just den informationen, d.v.s.
var ett arkiv befinner sig.
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Det sista elementet, Förvaringsmedel, beskriver hur arkivet är förvarat, d.v.s. om det är
bundet, om det finns i kartonger o.s.v.

Tabell 7

Kontext 4.7B7.
Arkivinstitution
Arkivbildare 4.1F1. - 4.1F3., 4.7B6., 4.7B7.
Arkivhistorik 4.7B7.

Nästa ”blankett” heter Kontext, och den består av två delar. Här länkar man till
arkivbildaren, arkivinstitutionen och till andra arkivbildare i auktoritetsdatabasen och
skriver in arkivhistoriken. Paragraf 4.7B7 Donator, tidigare ägare, proveniens etc., i
KRS är den paragraf som närmast skulle kunna användas för att beskriva information
som förs in under enheten/”blanketten” Kontext. Eftersom arkivbildaren är en
myndighet, en person o.s.v. är de även källorna till arkivets ursprung – proveniens.

Som ovan nämnt länkar man från Kontext till auktoritetsdatabasen och har man ett fall
med donator, länkar man från arkivets kontextfält till donatorns post i
auktoritetsdatabasen, där det finns utförliga biografier över dem/den som donerat
arkivet.

Elementet Arkivinstitution, har ingen motsvarighet i KRS. Elementet motsvarar närmast
uppgifter som förekommer i bibliotekskataloger som är upplysningar om var (vilket
bibliotek) en viss bok finns. Se ovan Förvaring och Plats.

Arkivbildaren är den som är upphov till arkivet och paragraf 4.1F Upphovsuppgifter,
anger reglerna för hur man återger upphovsuppgifter för personer eller institutioner.
Formuleringen är något underlig, då det står att man ska ange ovannämnda uppgifter om
personer och institutioner som förekommer i handskrifterna. Detta skulle kunna
misstolkas. Beroende på vilken typ av handlig det rör sig om kan många
personer/institutioner nämnas. Primärkällan för framförallt handskrifter är inte alltid lika
tydlig som den är för böcker. I maskinskrivna arkiv finns dock alltid myndighetens
namn eller logotyp, som underlättar identifikationen av källan till upphovet. Även under
Anmärkningar 4.7B6 finns elementet Upphovsuppgifter, men här handlar det om
namnvarianter och andra typer av uppgifter som inte anges i avsnittet Titel och upphov.
I fråga om elementet Arkivhistorik, finns ingen direkt motsvarighet i KRS. Under
Arkivhistorik skrivs uppgifter om arkivbildaren och denna information är då närmast
jämförbar med 4.7B7 om proveniens. Se ovan.

Tabell 8

Innehåll 4.7B18.
Syfte och innehåll 4.7B17., 4.7B18.
Ordning och struktur
Gallring

Under elementet Syfte och innehåll, ska arkivets innehåll beskrivas för att underlätta för
forskare. Om det t.ex. finns kronologiska och alfabetiska register till akterna, ska det
anges här. I KRS ges möjlighet till innehållsbeskrivning i Anmärkningar, paragraferna
4.7B17 Innehållsbeskrivning, och 4.7B18 Innehåll. I den förstnämnda uppmanas
katalogisatören att ge en objektiv beskrivning av handskriftens innehåll (detta måste
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gälla även maskinskrivna handlingar) och enligt den sistnämnda ska man göra en
anmärkning om handskriftens (handlingens) innehåll, selektivt eller fullständigt. Man
uppmanas även att framhäva särskilt viktiga handlingar i ett arkiv/en samling.

Under Ordning och struktur, ges en kort beskrivning av hur arkivet är ordnat. Bland
annat kan det anges att det är ordnat enligt allmänna arkivschemat, kronologiskt,
alfabetiskt o.s.v. Detta element har ingen motsvarighet i KRS.

Gallring, är ännu ett av elementen som finns inom bibliotek, men inte i KRS, eftersom
det inte är en katalogiseringsregel.

Tabell 9

Ämnesord Klassifikationselement
Topografi
Tesaurietyp

Elementen under Ämnesord, har att göra med klassifikation och kommer inte att
analyseras.
Tabell 10

Tillgänglighet 4.7B14.
Förekomst av villkor 4.7B14.
Tillståndsgivare 4.7B14.
Sekretess 4.7B14.
Upphovsrätt 4.7B14.
Personuppgifter enl. PUL
Språk 4.7B2.
Villkorsanmärkningar 4.7B10.
Deposition

Av ovanstående element som återfinns i KRS, hör alla till Anmärkningar. Paragraf
4.7B14 Tillgänglighet uttrycker regeln kort, men kärnfullt. Man ska noggrant ange alla
inskränkningar i tillgängligheten till dokumenten. Ovanstående fyra arkivelement kan
alla beskriva inskränkningar av olika slag och kan därmed placeras under givna
paragraf.

Under paragraf 4.7B2 finns anmärkningen Språk. Här ska i KRS anges dokumentets
språk eller om det är en översättning eller omarbetning.

Under Villkorsanmärkning i Arkis 2 finns bland annat valmöjligheten Fysiska villkor,
där man anmärker dokumentens skick d.v.s. om de är brandskadade, mögliga o.s.v.
Denna typ av anmärkning kan i KRS göras under paragraf 4.7B10 Fysisk beskrivning.

Deposition, är närmast ett klassifikationselement.

Tabell 11

Hänvisningar Kapitel 26

Regler för hur man gör hänvisningar finns i kapitel 26 i KRS. Beroende på vem eller
vad man ska hänvisa till eller från finns en mycket noggrann beskrivning av detta i
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nämnda kapitel. Här finns anvisningar för personnamn, geografiska namn och
institutionsnamn o.s.v. Hänvisningar, i Arkis 2 fungerar på liknande sätt.

Tabell 12

Anmärkningar och tillägg 4.7.
Inledning (äldre form) 4.7B6.

Som vi har sett återkommer elementet Anmärkningar, flera gånger i Arkis 2. Tidigare
anmärkningar har varit bundna till de sammanhängande enheterna. Här i tabell 12
återkommer allmänna anmärkningar och tillägg. Beroende på typ av tillägg eller
anmärkning sätts här enbart ut en referens till hela anmärkningsavsnittet i KRS.

I fråga om Inledning (äldre form), finns en paragraf som återger arkivelementets
innebörd. 4.7B6 Upphovsuppgifter, föreskriver bland annat att man här gör
anmärkningar om personer eller institutioner med anknytning till verket eller
handskriften. Under Inledning (äldre form) ska , som nämnt i kapitel 4, en beskrivning
av arkivbildaren och dess historik skrivas och arkivbildaren är just en institution eller
person.
Tabell 13

Vård 4.7B10.

Under elementet Vård lämnas uppgifter om arkivets, handlingarnas skick o.s.v., till
exempelvis bokbindare. I KRS anges denna typ av information under Anmärkningar,
paragraf 4.7B10, Fysisk beskrivning.
Tabell 14

Kontroll

Under elementet Kontroll, finns olika koder som ska fyllas i. Någon motsvarighet i KRS
finns inte. Nämnda koder är ej heller av klassifikationsart.

5.2 Världskulturmuseet

Härnäst ska jämförelsen mellan Världskulturmuseets element och KRS kapitel 10
presenteras. Presentationen sker, som ovan, i tabellform, med Världskulturmuseets
element i vänster kolumn och KRS element i höger kolumn. Nedanför tabellen
kommenteras likheter och skillnader.

I Världskulturmuseets fall, hädanefter refererat till som VKM, finns tre ”blanketter”
eller inmatningsbilder (se bil. 2 – 2:2). Det förekommer inga nivåer och de
sammanhängande enheterna är något svåra att se. Detta innebär att det inte kommer att
förekomma nivåer i tabellerna och vad gäller de sammanhängande enheterna kommer
de utmärkta grupperingarna på ”blanketterna” att följas. Elementen kommer, som ovan,
att analyseras systematiskt. För innebörd och förklaring av vissa element se
presentationen i kapitel 4.
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”Blankett” nummer 1.
Tabell 15

Museum/VKM Bibliotek/KRS
Nummer 10.7B19. (10.8B2.)
Generalnummer 10.7B19. (10.8B2.)

I paragraf 10.7B19 Nummerbeteckningar, står att andra (ej ISSN och ISBN) viktiga
nummerbeteckningar på objektet ska anges här. I avsnitt 10.8 Standardnummer och
anskaffningsvillkor, ges under paragraf 10.8B2 en hänvisning till 10.7B19.
Tabell 16

Materialkategori 10.5C1.
Föremålskategori 10.7B1.
Användningsområde

Under elementet Materialkategori, ska beskrivas det som i KRS närmast benämns som
Material under paragraf 10.5C1. D.v.s. vilket material föremålet är tillverkat av, textil,
metall o.s.v. Föremålskategori, kan representeras av KRS paragraf 10.7B1 Objektets art,
där man gör anmärkningar angående vilken art objektet tillhör. Exempelvis tillhör en
spjutspets arten vapen.

Elementet Användningsområde, är inte representerat i KRS.
Tabell 17

Vård
Analyser
Observationer

Ingen uppgift.
Tabell 18

Objekt 10.1B1., 10.7B1.
Del 10.1B1., 10.7B1.

Elementet Objekt, har sin motsvarighet i KRS avsnitt Titel och upphov, paragraf
10.1B1, Huvudtitel. Detta kan illustreras med hjälp av följande exempel ur KRS:
[Kvinnodräkt, ca 1830]. Man hänvisas till kapitel 1 och här finner man paragraf 1.1B7
som närmast skulle kunna likna den informationen som ska fyllas i under elementet
Objekt. Här står att läsa att man bör supplera en huvudtitel för objekt som saknar
primärkälla, men inget om föremål som är primärkällan. Det föreligger alltså ett
problem. Problemet är egentligen att man gör en hänvisning till Kapitel 1, trots att det
står klart och tydligt i 10.0B1 att primärkälla för material som omfattas av detta kapitel
är objektet självt o.s.v. Reglerna här verkar oklara.

Även paragraf 10.7B1 Objektets art, skulle kunna tillämpas här. Detta är en anmärkning
och om informationen i 10.1B1 inte skulle vara tillfredställande kan objektet förtydligas
här.

Elementet Del bör passa in under samma paragrafer, då det handlar om en del av ett
föremål/objekt. Exempelvis en skärva från en mykensk kylix (dryckeskärl).
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Tabell 19

Etnografi; Arkeologi
Proveniens 10.4G1.

Elementen Etnografi och Arkeologi saknar motsvarighet i KRS. Även elementet
Proveniens, saknas beroende på hur man ser på föremålet. Paragraf 10.4G:s element
Tillverkningsort, tillverkarens namn, tillverkningstid är inte alltid likställda med
proveniens (ursprungsort), då det finns museiföremål som inte är tillverkade i ordets
hantverksmening. Exempelvis ett Lejon på ett Naturhistoriskt museum. Lejonet är från
någonstans i Afrika och man är följaktligen inte ute efter orten där det stoppades upp,
vem som stoppade upp det och när detta skedde.
Tabell 20

Land 10.4G1.
Etnisk grupp 10.4G1.
Namn på originalspråk
Världsdel 10.4G1.

Även i detta fall får man luta sig mot paragraf 10.4G1. Dessa element har att göra med
Tillverkningsort, tillverkares namn på något sätt. Land respektive Världsdel hör till
Tillverkningsort, d.v.s. om föremålet är av den arten (se ovan) och Etnisk grupp är
Tillverkare.

Någon språkparagraf finns inte här.
Tabell 21

Längd 10.5D.
Bredd 10.5D.
Diameter 10.5D.
Tjocklek 10.5D.
Höjd 10.5D.
Vikt 10.5D.

Alla ovanstående element kan redovisas under paragraf 10.5D Mått. Regeln säger att
om flera mått anges ska dessa presenteras i en viss ordningsföljd, men elementen ovan
är fler än exemplen i KRS. Därför anges här även att man vid behov ska tillägga ord för
att visa vilka mått som anges.
Tabell 22

Insamlare/donator/säljare/byte från Ev. 10.4D.
År Ev. 10.4F.
Byte till

Det är något tveksamt om paragraf 10.4D Namn på utgivare, distributör etc., återger
samma typ av information som är menad att framgå under det första elementet i
ovanstående enhet. Möjligen finns här utrymme i etc. i paragrafen 10.4D. Här handlar
det om unika dokument och det är något märkligt att KRS väljer termen utgivare i detta
sammanhang. Snarare bör här finnas just termer som Insamlare/donator/säljare. Det
framgår som synes inte ur etc. om här avses samma sak, men denna paragraf bör ändå
vara den lämpligaste i sammanhanget.
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Samma problem gäller elementet År. Om man resonerar på samma sätt som ovan, gäller
här paragraf 10.4F Utgivningstid, distributionstid etc.

Elementet Byte till saknar motsvarighet i KRS.
 Tabell 23

Bild 10.7B11.
Bilddokumentation 10.7B11.

Hela kapitel 8 i KRS är avsett för bildkatalogisering, men ovanstående element är inte
föremål som ska katalogiseras, utan bilder på föremålet som ska katalogiseras. Bilderna
bör snarare ses som bilagor till föremålet. Denna typ av information återges under
Anmärkningar 10.7B11.
Tabell 24

Digitalfoto nr 10.7B11.
Foto av 10.7B11.

Se tabell 23 ovan.
Tabell 25

Samling 10.7B19.

Under elementet Samling, ska anges nummer på samlingen som det specifika föremålet
tillhör. I KRS anges nummer av detta slag (som inte är ISSN eller ISBN) under paragraf
10.7B19 Nummerbeteckningar.
Tabell 26

Skapad

Elementet Skapad, innebär datumet, när posten, ”blanketten” är skapad.

Tabell 27

Senaste ändring

Som ovan, gäller detta element när informationen i ”blanketten” senast ändrades.
Tabell 28

Registrerad av

Här anges vem som har registrerat föremålet.

Blankett nummer 2.

Tabell 29

Nummer 10.7B19.

Elementet Nummer avser fortfarande föremålets registreringsnummer. Det är samma
föremål som katalogiseras i blankett 1-3.
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Tabell 30

Beskrivning och övriga observationer 10.5C.
Material 10.5C1., 10.5C2.
Teknik
Mönster 10.7B10.

Elementet Beskrivning och övriga observationer, är indelat i tre större grupper (se bil. X
och ovan). Här ska beskrivningen av föremålets utseende stå. Paragraf 10.5C Övriga
fysiska detaljer, är indelad i flera underavsnitt och här finner man bland annat 10.5C1
Material och 10.5C2 Färg. I VKM:s beskrivning ingår färg under Material.

Elementet Teknik, har ingen motsvarighet i KRS.

Under Anmärkningar 10.7B10 Fysisk beskrivning står att man här anger viktiga fysiska
detaljer som inte redovisats i tidigare avsnitt. Således är paragraf 10.7B10 lämplig för
beskrivning av ett objekts mönster.
Tabell 31

Dokumenterad av
Datum

Elementen ovan är inte regler och återfinns därmed inte i KRS.
Tabell 32

Fyndomständigheter

Även elementet Fyndomständigheter är utan like i KRS. Denna typ av information
skulle möjligen kunna platsa under Anmärkningar, men någon lämplig paragraf finns
inte i KRS.

Blankett nummer 3 är text från den gamla kortkatalogen.

Tabell 33

Föremål 10.1B1.

Här handlar det åter om vad själva föremålet är och KRS-elementet är således
Huvudtitel 10.1B1.
Tabell 34

Insamlat av 10.4D.
År 10.4F.
Lokal

Åter bör här paragraferna 10.4D Namn på utgivare, distributör etc. och 10.4F
Utgivningstid, distributionstid etc. vara lämpligast i fråga om elementen Insamlat av och
År. (Se tabell 22 ovan)

Lokal är ingen katalogiseringsregel och finns inte i KRS.

Tabell 35

Stam 10.1F1.,10.4G2.
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Under Stam, ska upphovsuppgift fyllas i och 10.1F1 under Upphovsuppgifter är regeln
som gäller här. Här ska uppgifter om bland annat personer som ansvarar för föremålets
tillkomst återges. Även paragraf 10.4G Tillverkningsort, tillverkares namn,
tillverkningstid, kan vara aktuell här. Det står dock att om person eller institution som är
ansvarig för tillverkningen av objektet har nämnts bland upphovsuppgifterna ska detta
inte upprepas i 10.4G2.
Tabell 36

Utställt
Magasin
Depon.
Byte till

De första tre elementen ovan finns i ett katalogiseringssystem, representerade av andra
termer, men är alltså inga regler.

Tabell 37

Negativ nr. 10.7B19., 10.7B11.
Teckn. Nr 10.7B19., 10.7B11.
Skiopt. 10.1C., 10.5B.
Kliché
Publ.

På samma sätt som ovan i analysen är Negativnummer och Teckningsnummer nummer
på de bilder/fotografier som finns av föremålet och hör enligt KRS till 10.7B11 Bilagor.
Men så finns även paragraf 10.7B19 Nummerbeteckningar, som skulle kunna gälla här.
Det är svårt att utan någon katalogiseringserfarenhet avgöra hur ovanstående problem
bör lösas, men 10.7B11 bör kunna rymma även bildernas nummerbeteckningar.

Skiopt. står för Skioptikon som är en typ av bild och motsvaras av diabild. Detta är en
Allmän medieterm 10.1C, men kan även passa in under 10.5B Omfång (inkl. specifik
medieterm). Om den senare paragrafen är lämplig är svårt att avgöra, då KRS här är
något oklart. Här står bland annat att man ska ange objektets särskilda benämning, så
om objektet här är en eller flera diabilder, kan paragrafen användas.

De sista två elementen har ingen motsvarighet i KRS på grund av redan tidigare nämnda
orsaker, alltså de räknas inte som regler.
 Tabell 38

Skiss eller foto 10.7B11.

Skiss eller foto avser just skiss eller foto av föremålet och katalogiseras under 10.7B11
Bilagor.
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6. Sammanställning av analysresultat

6.1.1 Likheter mellan arkiv och bibliotek

Nedan presenteras en förteckning av likheterna mellan arkivreglerna representerade av
objektläget i Arkis 2 och KRS katalogiseringselement. Efter varje förteckning följer
systematisk genomgång av likheterna respektive skillnaderna.

Tabell 39

Arkiv/Arkis 2 Bibliotek/KRS
Titel 4.1B. – 4.1B2., 4.1.D1., 4.1E. – 4.1E2.
Datering 4.4B.
Typ (tidsomfång – hur länge ett arkiv har
funnits)

4.4B. – 4.4B2.

Fr.o.m 4.4B. – 4.4B2.
T.o.m 4.4B. – 4.4B2.
Omfång 4.5B.
Antal (hyllmeter eller volymer o.s.v.) 4.5B2.
Enhet (hyllmeter eller volymer o.s.v.) 4.5B2.
Medieterm 4.1C., 1.1C.
Mediespecifikation 4.1C.
Anmärkning 4.7.
Kontext 4.7B7.
Arkivbildare 4.1F1. – 4.1F3., 4.7B6., 4.7B7.
Arkivhistorik 4.7B7.
Innehåll 4.7B18.
Syfte och innehåll 4.7B17, 4.7B18.
Tillgänglighet 4.7B14.
Förekomst av villkor 4.7B14.
Tillståndsgivare 4.7B14.
Sekretess 4.7B14.
Upphovsrätt 4.7B14.
Språk 4.7B2.
Villkorsanmärkningar 4.7B10.
Hänvisningar Kapitel 26
Anmärkningar och tillägg 4.7.
Inledning (äldre form) 4.7B6.
Vård 4.7B10.

KRS är ett mycket omfattande regelverk, som förenklat en stor del av reglerna genom
avsnittet Anmärkningar och dess paragrafer, där mycket som inte passar in under de
”vanliga” avsnitten får plats. KRS är uppdelat på samma sätt oavsett vilken typ av
dokument reglerna föreskrivs åt. D.v.s. titel och upphov o.s.v. finns alltid även om vissa
av elementen i KRS inte alltid är aktuella för dokumenten som beskrivs inom kapitlen 4
och 10. KRS tar alltså inte nämnvärd hänsyn till de institutionsspecifika behoven. De
flesta element i Arkis 2 som inte heter likadant, eller platsar i samma kategori, som
elementen i KRS hamnar i bästa fall under anmärkningar. Det arkivelement KRS tagit
hänsyn till är i första hand Enheter. Elementet Antal, som är förbundet med Enheter,
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finns i fråga om bokkatalogisering i kapitel 2. Enheter, i egenskap av antal hyllmeter,
finns däremot inte i kapitlet om bokkatalogisering. För övrigt har en ansenlig del av
elementen sin motsvarighet i KRS, om även under Anmärkningar.

Elementet Titel finns i ett flertal paragrafer i KRS. Om en handling skulle sakna titel
finns en paragraf även för detta, där man uppmanas att supplera titeln. KRS är här
mycket utförligt, då titel har stor betydelse inom bibliotek. Titelns betydelse kan
likställas med Referensnumren och dylikt inom arkiv, men detta element finns inte
representerat i kapitel 4. Avsnitt 4.8 Standardnummer och anskaffningsvillkor, tillämpas
inte i handskriftskapitlet. Arkiven hade referensnummer på sina handlingar långt före
datoriseringen, men detta har man alltså inte tagit hänsyn till i KRS. I kapitel 10 finns
däremot en paragraf om Nummerbeteckningar, som inte är ISSN eller ISBN-nummer.

Enheten Datering (typ, fr.o.m., t.o.m.) finns representerad under avsnitt 4 Tidsuppgift,
även om man med möda får tolka KRS något kryptiska paragrafer. Omslutande datering
i KRS, har här tolkats som tidsomfång.

Enheten Omfång:s (antal, enheter, medieterm, mediespecifikation) element återfinns
alla i KRS, utom elementet Enheter, som redan har diskuterats ovan. De övriga
elementen i denna enhet finns alla inom kapitel 2, som avser bokkatalogisering, som
fortfarande är den vanligaste typen av katalogisering. Medieterm återkommer i alla
beskrivningskapitel i KRS.

Av elementen i enheten Kontext (arkivinstitution, arkivbildare, arkivhistorik) är
Arkivbildare och Arkivhistorik de element som återfinns i KRS. Dessa motsvarar
Proveniens, som är ett av elementen i paragraf 4.7B7. Arkivbildaren är arkivets
ursprung och under elementet Arkivhistorik ska arkivbildaren beskrivas. Paragraf 4.7B7
täcker inte arkivhistoriken tillfredställande, men här bör finnas utrymme för en kort
beskrivning av arkivets proveniens.

Syfte och innehåll är det elementet som under enheten Innehåll, har en motsvarighet i
KRS anmärkningsparagrafer 4.7B17 Innehållsbeskrivning och 4.7B18 Innehåll.
Informationen som de båda katalogiseringsreglernas element avser framgår på samma
sätt i KRS som i Arkis 2.

Enheten Tillgänglighet (förekomst av villkor, tillståndsgivare, sekretess, upphovsrätt),
är element , som alla ryms inom paragraf 4.7B14 Tillgänglighet. Arkivenheten
Tillgänglighet, tillåter dock större vidd vid beskrivningen av ovanstående element.

Under samma enhet finns även elementen Språk och Villkorsanmärkningar. I fråga om
Språk är innehållet i KRS detsamma som avses i Arkis 2, d.v.s. vilket språk dokumentet
är skrivet på eller översatt till/från. Villkorsanmärkningar, ryms inom 4.7B10 Fysisk
beskrivning. I Arkis 2 lämnas här meddelanden angående dokumentets tekniska eller
fysiska tillstånd, den typen av anmärkning görs alltså även i ovanstående KRS paragraf.

Nästa element är Hänvisningar. Samma element finns som bekant i KRS. Närmare
bestämt hela kapitel 26 föreskriver regler för hänvisningar. Innebörden av elementet är
densamma i Arkis 2 som i KRS. Kapitel 26 hör till del II i KRS och diskuteras inte här
av avgränsningsskäl.
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Anmärkningar och tillägg, motsvaras av avsnitt 4.7 i KRS, som avser just anmärkningar
av olika slag. Elementet Inledning (äldre form), motsvaras närmare bestämt av 4.7B6
Upphovsuppgifter, där man gör anmärkningar om personer och institutioner, vilket i
arkivsammanhang betyder att man beskriver arkivbildaren.

Det sista elementet Vård, (där dokumentens fysiska skick beskrivs för bland andra
bokbindare) motsvaras, liksom Villkorsanmärkningar tidigare, av paragraf 4.7B10
Fysisk beskrivning, där man anger dokumentets fysiska tillstånd.

Av de ovanstående arkivelementen, vars motsvarighet man finner i KRS, finns de som i
bibliotekssammanhang betraktas som katalogiseringsregler, med betoning på regler.
Jämför skillnaderna nedan.

6.1.2 Skillnader mellan arkiv och bibliotek
Tabell 40

Arkiv / Arkis 2 Bibliotek / KRS, kapitel 4
Grunddata
Referenskod (ID-nummer för arkiv, serie,
volym o.s.v.
Extra ID
Status (vilken status ärendet har)
Löpnummer
Sortering
Placering
Depå
Från hylla
Till hylla
Format
Nivåspecifikation
Förvaring
Plats
Förvaringsmedel
Arkivinstitution
Arkivhistorik
Ordning och struktur
Gallring
Ämnesord
Topografi
Tesaurietyp
Deposition
Kontroll

Skillnaderna katalogiseringselementen emellan omfattar i första hand de element som
enligt KRS inte uppfattas som regler. En stor del av arkivelementen som är utan
motsvarighet i KRS är riktade på att visa placering av handlingarna och deras olika
nummer. Här finner man även klassifikationselement, Ämnesord, tesaurietyp m. fl., som
inte analyseras alls på grund av uppsatsens katalogiseringsinriktning.
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Hela Grunddata-enheten, (referenskod, extra ID, status, löpnummer, sortering) hade
kunnat ha sin motsvarighet i KRS, om här fanns en Nummerbeskrivning, som det finns i
kapitel 10 om föremål. Av någon anledning har man alltså inte tagit med detta element i
kapitel 4. Som ovan redan nämnt, kan alla de olika numren under Grunddata ses på
samma sätt som elementet Titel i KRS. Flera handlingar har kanske inga titlar i KRS
bemärkelse, men är i stället utrustade med identifikationsnummer/referenskod. Det är en
brist i KRS att man inte har valt att medtaga anmärkningen Nummerbeteckning, (som
alltså finns i kapitel 10) i kapitel 4.

Arkivelementet Format, är närmast att betraktas som en klassifikationsuppgift. I SAB-
systemet kan alternativa format anges i koden.

Placering-enheten är av klassifikationskaraktär och är närmast jämförbar med var boken
står i biblioteket, vilken hylla eller om den är magasinerad. Detta är naturligtvis
uppgifter som finns i en katalogpost, men de är inga beskrivningsregler.

Samma sak gäller enheten Nivåspecifikation (förvaring, plats, förvaringsmedel). Denna
enhet riktar sig till olika nivåer (arkiv, volymer, dossier, o.s.v.) och var dessa förvaras
och hur (förvaringsmedel).

Arkivinstitutionens motsvarighet är biblioteket. Landsarkivet är en arkivinstitution
precis som Universitetsbiblioteket UB är ett bibliotek.

Elementet Ordning och struktur, där man beskriver hur ett arkiv är ordnat (alfabetiskt,
kronologiskt, o.s.v.), har ingen motsvarighet i KRS. Gallring finns som begrepp inom
bibliotek, men är ingen regel.

Enheten Ämnesord (topografi, tesaurietyp) är klassifikationselement och kommer inte
att diskuteras här.

Elementet Personuppgifter enl. PUL, är inte tillämpbart på bibliotek, eftersom man inte
har den typen av dokument, som kräver uppgifter av nämnda slag.

Deposition, är också ett element som talar om var ett dokument finns och är alltså ingen
regel.

Det sista elementet är Kontroll, som innehåller koder som inte är klassifikationskoder.
Alltså är inte heller detta att betraktas som en regel.

6.2.1 Likheter mellan Världskulturmuseet och KRS

Nu följer en förteckning av likheterna mellan Världskulturmuseets element och KRS
katalogiseringselement.
Tabell 41

Museum/VKM Bibliotek/KRS
Nummer 10.7B19. (10.8B2.)
Generalnummer 10.7B19. (10.8B2.)
Materialkategori 10.5C1.
Föremålskategori 10.7B1.
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Objekt 10.1B1., 10.7B1.
Del 10.1B1., 10.7B1.
Proveniens 10.4G1.
Land 10.4G1.
Etnisk grupp 10.4G1.
Världsdel 10.4G1.
Längd 10.5D.
Bredd 10.5D.
Diameter 10.5D.
Tjocklek 10.5D.
Höjd 10.5D.
Vikt 10.5D.
Insamlare/donator/säljare/byte från Ev. 10.4D.
År Ev. 10.4F.
Bild 10.7B11.
Bilddokumentation 10.7B11.
Digitalfoto nr 10.7B11.
Foto av 10.7B11.
Samling 10.7B19.
Nummer 10.7B19.
Beskrivning och övriga observationer 10.5C.
Material 10.5C1., 10.5C2.
Mönster 10.7B10.
Föremål 10.1B1.
Insamlat av 10.4D.
År 10.4F.
Stam 10.1F1.,10.4G2.
Negativ nr. 10.7B19., 10.7B11.
Teckn. Nr 10.7B19., 10.7B11.
Skiopt. 10.1C., 10.5B.
Skiss eller foto 10.7B11.

VKM:s element har till större del motsvarigheter i KRS än Arkis 2. Fler element passar
in under de ”vanliga” avsnitten även om Anmärkningar och dess paragrafer är
behjälpliga vid flera tillfällen. På samma sätt som i arkivresultaten hamnar många
VKM-element som inte heter likadant, eller platsar i samma kategori som elementen i
KRS, under anmärkningar.

Två sådana element är Nummer och Generalnummer. KRS kapitel 10 har, som tidigare
nämnt, paragrafen 10.7B19 Nummerbeteckningar. Dessa är institutionsspecifika
element, som KRS tagit hänsyn till. Anledningen kan vara att detta element anses så
specifikt för museerna att man inte kunde förbigå det.

Materialkategori, stämmer överens med KRS paragraf 10.5C1 Material, där man
beskriver just föremålets material, vilket är meningen med nämna museielement.
Föremålskategori, berättar vilken kategori föremålet tillhör, exempelvis hör spjutspetsar
till vapen.
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Elementet Objekt, utgör fältet för vad som i KRS motsvaras av 10.1B1 Titel (och
upphov). Titeln på ett föremål är oftast föremålet självt, d.v.s. svartfigurig vas eller
romersk glasflaska. Många föremål har titlar i bemärkelse namn på skapelse, t.ex.
Venus från Melos, men detta är titlar de har givits av arkeologerna som grävt fram dem.
En 3000 år gammal urna från cypriotisk bronsålder, däremot, har knappast ett givet
namn, förutom just – urna. Samma gäller även del av objekt. Man kanske har en
krukskärva med ett unikt mönster, som gör den till ett viktigt föremål, men även här blir
titeln - krukskärva. Om man utöver titeln behöver tillföra information om objektets art
görs detta i paragraf 10.7B1, med samma namn.

Elementet Proveniens, har ingen helt tillfredställande motsvarighet i KRS. Här finns
paragraf 10.4G1 Tillverkningsort, tillverkares namn, tillverkningstid, men som nämn i
det tidigare kapitlet kan detta inte likställas med proveniens i alla fall. Jag har tidigare
argumenterat för att det finns museiföremål, som inte är tillverkade i hantverksmässigt
bemärkelse. Ett bra exempel är dokumentet och numera, vare sig man vill eller inte,
föremålet Bockstensmannen. I detta fall kan man inte tala om tillverkningsort, utan man
måste tala om ursprungsort. Att proveniens inte finns som element i kapitel 10 är
bristfälligt.

Elementen Land, Etnisk grupp, Världsdel finner alla sin motsvarighet i paragraf 10.4G1
Tillverkningsort, tillverkares namn, tillverkningstid. De nämna elementen har att göra
med just var (land, världsdel) föremålet är tillverkat och etnisk grupp är den som har
tillverkat föremålet. För etnisk grupp finns även 10.1F1 Upphovsuppgifter. Den etniska
gruppen är ansvarig för att föremålet tillkommit och är därmed upphovet.

Enheten innehållande måtten katalogiseras enligt KRS under paragraf 10.5D.

Elementet Insamlare/donator/säljare/byte från, kan troligtvis ha sin motsvarighet i
paragrafen 10.4D. Paragrafen heter Namn på utgivare, distributör etc. och frågan är om
en insamlare eller donator passar in här, till skillnad från en säljare som kan vara en
distributör. Vad som avses med etc. i KRS-paragrafen är oklart och själva
regeltillämpningsbeskrivningen ger inget svar på frågan. Måste man göra ett val, verkar
ändå denna paragraf ligga närmast i fråga om information som ska förmedlas här, alltså
namn på personen som har insamlat föremålet eller donerat det.

Elementet år omges med samma problematik. Här skulle paragraf 10.4F Utgivningstid,
distributionstid etc. vara aktuell om man följer argumentet ovan. KRS bör här ha tagit
större hänsyn till det institutionsspecifika och inte utgått från att man i någon större
utsträckning talar om utgivare respektive utgivningstid inom museikatalogisering.

Elementen Bild och Bilddokumentation, kan i KRS beskrivas med hjälp av paragraf
10.7B11 Bilagor. Bilderna är, som tidigare nämnt, komplement till
katalogiseringsposten såtillvida att de är fotografier av föremålen som katalogiseras.
Samma sak gäller följande element: Digitalfotonummer och Foto av. Det första av dessa
två bör utan problem ha sin plats tillsammans med fotot det hör till och vad fotografen
anbelangar är detta en uppgift som egentligen bör vara ett sökelement i form av
biuppslag i en bibliotekskatalog. Dessa regler hör till del II i KRS och avhandlas inte
här.
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Elementet Samling, är ytterligare ett element som hör till 10.7B19
Nummerbeteckningar, då numret på samlingen tillhör ett givet objekt. Även elementet
Nummer (objektets registreringsnummer) hör till nämnda paragraf.

Elementen Beskrivning och övriga observationer och Material motsvaras av KRS 10.5C
Övriga fysiska detaljer, där regler för Material 10.5C1 och Färg 10.5C2 anges. VKM:s
element är utförligare än så. Här beskriver man detaljerat även vävtekniken för bandet
man katalogiserar (se bil. 2:1) och elementet Mönster bör kunna rymmas inom KRS
10.5C, men i stället finns alternativet 10.7B10 Fysisk beskrivning, där man kan ange
viktiga fysiska detaljer som till exempel ett mönster.

Några av de följande elementen upprepar sig, då uppgifterna från det gamla
katalogkortet har tagits med i den datoriserade katalogposten. För elementet Föremål
gäller 10.1B1 Huvudtitel, på samma sätt som för Objekt och Del ovan. Även Insamlat
av och År har redan diskuterats och för elementet Stam, gäller samma som för Etnisk
grupp ovan.

Negativnummer och teckningsnummer är element som hör till 10.7B19
Nummerbeteckningar, eller, om man resonerar som ovan, hör till
bilderna/teckningarna/fotografierna av föremålet, som katalogiseras som Bilagor i
10.7B11.

Skioptikon motsvarar idag en diabild och katalogiseras alltså under 10.1C Allmän
medieterm eller under 10.5B Omfång (inkl. specifik medieterm).

Skiss eller foto, hamnar tillsammans med övriga bildelement under 10.7B11 Bilagor.

6.2.2 Skillnader mellan Världskulturmuseet och KRS
Tabell 42

Museum/VKM Bibliotek/KRS
Användningsområde
Vård
Analys
Observationer
Etnografi; Arkeologi
Namn på originalspråk
Byte till
Skapad
Senaste ändring
Registrerad av
Teknik
Dokumenterad av
Datum
Fyndomständigheter
Lokal
Utställt
Magasin
Depon.
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Byte till
Kliché
Publ.

Skillnaderna katalogiseringselementen emellan omfattar även för VKM:s del i första
hand de element som enligt KRS inte uppfattas som regler. Här är elementen som inte
har någon motsvarighet i KRS av tillverkningsteknisk art eller anger på samma sätt som
Arkis 2 placering av dokumenten.

Under Användningsområde, skrivs information om hur föremålet används eller har
använts. I stället för den något malplacerade paragrafen 10./B14 Målgrupp (alltså vilken
målgrupp objektet riktar sig till) hade KRS kunnat ha en anmärkning om
användningsområde för objektet. Detta hade varit av betydligt större intresse för
allmänheten som kommer att söka och söker i katalogerna.

Elementen Vård, Analys och Observationer, har jag ingen uppgift om, men man kan
sluta sig till att åtminstone under Vård, skrivs meddelanden till konservator.

Elementen Etnografi och Arkeologi, är de alternativ som dokumenten tillhör på VKM.
Antigen är föremålet etnografiskt eller arkeologiskt. Bandet som finns som exempel i
bilaga 2 tillhör disciplinen etnografi, medan en amfora (en kruka med två handtag)
tillhör disciplinen arkeologi.

Elementet Namn på originalspråk, har ingen motsvarighet i KRS. Man har
språkparagrafer i fråga om andra dokument, men har av någon anledning inte med språk
under anmärkningar i kapitel 10.

Byte till, är ett element som mig veterligen inte används inom bibliotek.

Element som Skapad, Senaste ändring och Registrerad av är bra exempel på element
som på något sätt förekommer inom bibliotek, men som inte är regler utan praktiska
upplysningar.

Teknik, är ett element som borde ha fått plats i KRS. Här beskrivs tekniken för hur ett
föremål är tillverkat. I bilaga 2:1 beskrivs vävtekniken för bandet, som katalogiseras och
detta är en viktig uppgift för en forskare på området. Likaså finns det olika sätt att dreja
en kruka på och sådan information kan ha betydelse för forskningen.

Elementen Dokumenterad av och Datum, är praktiska upplysningar för personalen och
inte regler och är av den anledningen inte medtagna i KRS.

Fyndomständigheter, är ett viktigt element i en museikatalog, åter av forskningsskäl.
Vid till exempel arkeologiska utgrävningar dokumenteras i princip varje centimeter av
utgrävningsplatsen för att man i sin forskning senare ska kunna gå tillbaka till
dokumentationsmaterialet och se hur ett visst föremål låg i förhållande till ett visst rum,
en vägg, gatan o.s.v. Om KRS tog större hänsyn till det institutionsspecifika borde man
ha medtagit detta element under anmärkningar.

Lokal, Utställt, Magasin, Deponering, Byte till är åter element som visar var föremålet
finns fysiskt. De är onekligen katalogiseringsuppgifter, men inte regler.
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De sista elementen Kliché och Publicering, har inget samband med bibliotek och finns
av nämnda skäl inte representerade i KRS.

7. Diskussion

7.1 ABM

Inom varje minnesinstitution arbetar man för att tillgängliggöra sina dokument för
användarna. De senaste årens stora uppdrag inom minnesinstitutionerna har varit att
digitalisera sina samlingar och göra dem tillgängliga på Internet. Bara 1999 kunde fler
än 200 digitaliseringsprojekt inom ABM kartläggas.101 Resultat av denna strävan är
bland annat Kulturnät Sverige, som är en elektronisk katalog med länkar till bibliotek,
arkiv och museer, det ovan nämnda NAD, Nationell arkivdatabas102 och ABM-
samarbetet, Namn på nätet.103

Inom varje minnesinstitution har man skapat standarder och dataelementkataloger, som
man hävdar kan användas av alla ABM-institutioner. I KRS finns katalogiseringsregler
för arkiv och museer i kapitlen 4 Handskrifter (jämte arkiv och handskriftssamlingar)
respektive 10 Föremål. Inom arkiv har man skapat NAD, den nationella arkivdatabasen,
där det redan ingår arkivhandlingar från både museer och bibliotek och inom
museiväsendet har man skapat SAMOREG, som enligt webbplatsen Meta – kunskap
om kunskap,104 är till för alla ABM-institutioner.

Tidigt insåg man alltså vikten av samarbete och man bildade ABM-gruppen, som skulle
uppmärksamma nya idéer, initiera samverkan mellan minnesinstitutioner och följa upp
pågående arbete. Man har åstadkommit förändringar, men det finns även problem inom
ABM-samarbetet. Om man ser till ABM-gruppens uppdrag, kan man bli något
fundersam. Det handlar om att man ska uppmärksamma, initiera och följa upp. Vad
betyder detta egentligen i praktiken? Som tidigare framgått i denna uppsats finns kritik
riktad mot de centrala organen inom ABM. Åström anser att det i många fall saknas
samverkan och samordning för att få fram resultat, som uppfyller kraven på ett framtida
Samsök. Man vill ha klara och tydliga mål som når ut till de lokala planen. 105 Kritiken
upphör inte med Åström, utan de flesta rapporter från ABM-konferensen år 2000, är på
ett eller annat sätt kritiska och fundersamma i fråga om ABM-samverkan. Alla är
överens om att man bör samarbeta, men man ställer krav.

Hur ABM-medvetna är institutionerna? Under en s.k. workshop, diskuterades Åströms
framförande och det fördes fram funderingar som att det är lättare att tala om samarbete
än att faktiskt genomföra det och att ett samarbete uppstår först när parter vill
samarbeta.106 Institutionerna är ABM-medvetna, men de prioriterar inte alltid ABM-
samarbetet.107

                                                                
101 Åström, Kenneth 2000. De centrala ABM-organen motorer eller bromsklossar? Ingår i Rapport från
ABM-forum 2000, s.79
102 RA - NAD. http://www.ra.se/ra/NAD/index.html [030321]
103 Kristiansson, Göran 1998. Namn på nätet. www.kb.se/bibsam/bidrag/abmrapport.htm [030320]
104 Rengman, Hans (2003-05-08). Meta – kunskap om kunskap. Indexsida . http://www.meta.se/ [030328]
105 Åström 2000, s.79
106 Westas 2000, s.83
107 Lidman 2000, s.32
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Frågan är varför man inte har försökt skapa ett gemensamt system och regelverk för alla
minnesinstitutioner. Denna fundering kan tyckas något naiv i en ekonomiskt reglerad
värld, men faktum är att ett gemensamt system/regelverk skulle gynna, inte bara
användarna utan även personalen. Vikten av att förstå de andra institutionernas
arbetssätt visar sig framförallt vid gemensamma projekt, som digitalisering och Samsök.
Detta går i linje med rekommendationerna som utfördes på konferensen ABM, IT och
forskningen108, där man konstaterade att man behöver använda samma standarder,
systemlösningar o.s.v. för en långsiktig samverkan på digitaliseringsområdet.

Katalogisering är en del av digitaliseringsprocessen. Denna undersökning visar att de
renodlade beskrivningselement har många likheter. Även Arkis 2 och VKM:s
katalogisering har liknande element, vilket kan konstateras utan en större jämförelse.
Denna uppsats presenterar en möjlighet till att i framtiden skapa ett gemensamt
regelverk för katalogisering inom ABM. Den avhandlar en liten del i den stora helheten
och bakom jämförelsen låg idén om att man borde framhäva de olika
minnesinstitutionernas arbetssätt, däribland katalogisering, redan på utbildningsnivå,
men även för personalen, eftersom denna kunskap förenklar samarbete vid t.ex.
digitalisering och med förståelsen för de andra institutionernas arbetssätt infinner sig
även intresset och viljan.

Arkiven, biblioteken och museerna arbetar i grunden för samma sak – att organisera och
bevara dokument. Om man känner till de andra institutionernas arbetssätt ökar, som just
nämnt, förmågan och viljan att samarbeta, vilket i framtiden skulle kunna ha stor
betydelse för minnesinstitutionerna. Ett ABM-samarbete kan i framtiden vara rent
avgörande för vissa minnesinstitutioners överlevnad. Men, som Bo Westas skriver,
måste man vilja samarbeta109 och för att viljan ska infinna sig, måste man dels i ett
övergripande perspektiv förstå vikten av ett samarbete och dels i ett lokalt perspektiv
känna till varandras arbetssätt. Att se hur de respektive institutionernas
katalogiseringssätt ser ut, är en början.

7.2 Katalogiseringsregler

För att påvisa de likheter som finns mellan arkiv, bibliotek och museer har i denna
uppsats presenteras bakgrunder till de olika minnesinstitutionernas katalogiseringssätt
och det har redogjorts för de element som finns där. De enligt KRS definition renodlade
beskrivningselementen har definierats som likheter och element som enligt KRS
definition inte har varit beskrivningselement har definierats som skillnader.
Skillnaderna i arkiv- och musei - ”systemen” som framgår tydligast är element, som inte
skulle framstå som särskilt malplacerade om jämförelsen skedde mellan de ovannämnda
”systemen” och en bibliotekskatalog med allt sitt innehåll.

Om man bara ser till beskrivningselementen, så har det framgått av jämförelsen att det
finns KRS paragrafer, som täcker både Arkis 2 och VKM:s element. Många av dessa
element har sin motsvarighet i KRS Anmärkningar. Vissa andra element har varit svåra
att finna i KRS. Hade min katalogiseringserfarenhet varit större, hade detta kanske
påverkat resultatet. D.v.s., då hade jag kanske bättre kunnat avgöra huruvida elementen

                                                                
108 Lidman 2000, s.31
109 Westas, B. ”Det krävs en politisk vilja” Rapport från ABM-forum 2000, s.83
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Insamlare/Donator/Säljare/Byte från och År, kunde tillämpas i form av paragraf 10.4D
Utgivare, distributör etc., respektive 10.4F Utgivningstid, distributionstid etc.

De olika minnesinstitutionerna har olika tillvägagångssätt i fråga om katalogisering som
är anpassat till typen av dokument som förvaras här och i detta avseende har det
framkommit brister i KRS. Även om KRS har varit utgångsperspektivet i denna
uppsats, så har det inte betraktats som det ”rätta” regelverket. KRS är i första hand riktat
till bibliotek, men man har vid översättningen och bearbetningen av reglerna ändå tagit
på sig arbetsbördan av att medtaga regler för både arkiv och föremål. Under de
allmänna reglerna 4.0A1 och 10.0A Tillämpningsområde, framgår tydligt vilka typer av
dokument som beskrivs under respektive kapitel, men trots det är själva paragraferna
något för biblioteksinriktade. Ett exempel på arkivelement som inte har tagits hänsyn till
i KRS är alla nummerbeteckningar på arkiven/serierna/volymerna o.s.v., som är minst
lika viktiga inom arkiv som Titel är i KRS. Även Fyndomständigheter är ett
museielement som inte finns i KRS. Information som återges under detta element, kan
vara av stor betydelse för forskning.

Det bör göras ändringar inom både kapitel 4 och kapitel 10. Har man dessa kapitel,
antar man att de används och bör då rikta reglerna mer mot det institutionsspecifika.

Skulle man i framtiden vilja göra ett universalsystem, med tillhörande regler, vilket
skulle vara genomförbart, måste man ta hänsyn till institutionernas speciella behov.

8. Slutsatser

I detta kapitel kommer svaren på frågeställningen att presenteras.

 - Förekommer skillnader mellan de olika minnesinstitutionernas katalogiserings-
element, i så fall vilka?

Det finns likheter och skillnader bland elementen i de respektive institutionernas
katalogiseringssätt. Dessa har det redogjorts för i denna uppsats. Kontentan är att de
element som i KRS betraktas som regler återfinns som paragrafer, medan element som
andra institutioner uppfattar som katalogisering enligt KRS inte hör till
beskrivningsregler. Detta är inte konstigt på något sätt, då resultatet hade blivit ett annat
om man hade jämfört Arkis 2 och VKM:s katalogiseringselement med en
bibliotekskatalog. KRS beskrivningselement kunde, som tidigare nämnt, inte jämföras
med motsvarande regelverk inom Landsarkivet eller Världskulturmuseet, då de båda
studieobjekten inte har regelverk i KRS bemärkelse. Att använda KRS som jämförande
regelverk beror dock på att bibliotekskatalogers regler är uppbyggda på AACR2, som
KRS i sin tur bygger på. Bland de renodlade beskrivningselementen i de tre
tillvägagångssätten fanns relativt stora likheter, men det förekommer dock element
inom både Arkis 2 och Världskulturmuseets katalogiseringssätt, som är viktiga element
i alla arkiv och på alla museer, som KRS kunde ha tagit fasta på vid omarbetningen av
AACR2.

- Skulle det vara möjligt att skapa ett gemensamt regelverk för minnesinstitutionerna
och är detta i så fall önskvärt?
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Svaret på frågeställningen om det skulle vara möjligt att skapa ett gemensamt
regelverk/system för bibliotek, arkiv och museer är positivt. Det är möjligt. Det som
krävs är att man tar hänsyn till de institutionsspecifika behoven. Delfrågan, om detta är
önskvärt kan dock diskuteras. Tidigare i denna uppsats har det presenterats olika
problem som avser ABM-samarbetet och inget av dessa berör direkt gemensamma
katalogiseringsregler, men Lidman påpekar vikten av samma standarder o.s.v. vid
digitaliseringssamarbeten, vilket i denna uppsats genererade frågan om ett gemensamt
katalogiseringssystem. Det är tyvärr omöjligt att svara på denna delfråga på ett
tillfredsställande sätt, eftersom en sådan diskussion inte finns inom ABM ännu. Man
kan dock tänka sig att många röster skulle höjas om frågan blev aktuell. Med tanke på
de tidigare presenterade problemen som finns inom ABM idag, de centrala organens
egenintresse, skilda åsikter om varför man bör samarbeta och om vad o.s.v. framgår det
ganska tydligt att vägen till ett gemensamt system är lång, ännu längre till en ”detalj”
som katalogisering.

9. Sammanfattning

Denna magisteruppsats ändamål är att i första hand granska och jämföra Landsarkivets
och Världskulturmuseets (båda i Göteborg) katalogiseringselement med
Katalogiseringsregler för svenska bibliotek, KRS. Jämförelsen som sker i tabellform är
till för att påvisa likheter och skillnader mellan de tre katalogiseringssätten på
elementnivå, med avsikt att klarlägga denna typ av data för personalen i de olika
minnesinstitutionerna, men även för studenter på utbildningarna, som berörs av ämnet, i
syfte att skapa förståelse institutionerna emellan i fråga om katalogisering, som en del
av, till exempel, digitaliseringsprocesserna som pågår och kommer att pågå. Förståelse
skapar vilja att samarbeta och samarbete krävs i många avseenden. Anledningen till
undersökningen är även att se om det är möjligt att skapa gemensamma
katalogiseringsregler inom ABM.

Samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer har förekommit länge och 1992 bildades
ABM-gruppen (Arbetsgrupp för utökad samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer).
Deras uppdrag är att uppfölja samarbeten som pågår, uppmärksamma nya idéer och
initiera samverkan. Det finns dock problem inom ABM generellt sett. Dessa är av olika
slag, men de som uppmärksammas i denna uppsats avser framförallt problematiken
kring varför man bör samarbeta och om vad. I samband med detta presenteras rapporter
som tillkom efter ABM-forums konferens år 2000. På nämnda konferens var man
överens om att man bör samarbeta och man föreslog lämpliga områden. Bland annat
kom man fram till att man måste samarbeta i fråga om digitalisering och som en del i
digitaliseringsprocessen blir katalogisering aktuellt. Tanken i denna uppsats är att
undersöka hur tre minnesinstitutioners katalogiseringselement ser ut, dels i syfte att
skapa förståelse i fråga om elementen för alla intresserade och dels för att se om det
finns en möjlighet att skapa gemensamma katalogiseringsregler inom arkiv, bibliotek
och museer.

Undersökningen presenteras i tabellform eftersom likheter och skillnader framgår
tydligast på så vis och elementen kommenteras nedanför varje tabell. Jämförelsen utgår
från KRS, eftersom denna uppsats skrivs inom Biblioteks- och informationsvetenskap.
Arkis 2 (Landsarkivet) och Världskulturmuseets (VKM) katalogiseringselement jämförs
alltså med KRS.
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Kontentan av undersökningen är att de enligt KRS renodlade beskrivningselementen
definieras som likheter och övriga katalogiseringselementen i Arkis 2 och VKM, som
betecknar annat än beskrivning av dokument, ses som skillnader. Det uppmärksammas
att resultaten, i fråga om skillnaderna, hade blivit annorlunda om man jämfört Arkis 2
och VKM med en bibliotekskatalog. Poängen är dock att klargöra elementen för att
påvisa den gemensamma riktningen i tanken vid organisering och bevarande av
dokument inom minnesinstitutionerna, som behövs om man vill kunna samarbeta.

Förståelse för andra minnesinstitutioners arbetssätt och tankeriktning genererar viljan att
samarbeta, vilket är en förutsättning för framtiden inom ABM.

10. Vidare forskning

Med denna uppsatsidé som grund skulle man kunna:

• Jämföra ett arkivs och ett museums katalogiseringselement med en
bibliotekskatalog. Denna jämförelse skulle troligtvis påvisa fler likheter bland
minnesinstitutionernas element, vilket är av intresse om man skulle skapa ett
gemensamt system och gemensamma regler för organisering av dokument.

• Lägga fram en konkret idé för ett gemensamt system eller/och gemensamma
regler inom ABM.

• Undersöka ABM och ABM-samarbetets vara eller icke vara ur ett politiskt
perspektiv.
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