
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN

2003:63

Förändringar inom kunskapsorganisation
vid ett museibibliotek

Etnografiska museets bibliotek i Stockholm
(under 1900-talet och i början av 2000-talet)

ZSUZSANNA MÜLLER
ELISABETH NORLANDER

© Författaren/Författarna
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



Svensk titel Förändringar inom kunskapsorganisation vid ett museibibliotek: Etnografiska museets
bibliotek i Stockholm (under 1900-talet och i början av 2000-talet)

Engelsk titel  Changes in the organization of knowledge at a museum library: Library of the Museum of
Ethnography in Stockholm (in the 20th and the early 21st century)

Författare Zsuzsanna Müller och Elisabeth Norlander

Färdigställt 2003

Handledare Miguel Benito Kollegium 2 Kunskapsorganisation

Abstract The purpose of this master’s thesis is to investigate the organization of knowledge at the
Library of the Museum of Ethnography in Stockholm during the 20th and the early 21st
century.

The investigation is focusing on the development of the organization of knowledge, of the
catalogues, of the classification system and of the information retrieval. The thesis
examines the factors which force the development of the activity at the library and of the
organization of knowledge.

The study uses a qualitative approach which is based on investigations of different types of
catalogues, of the electronic database, of the classification system, of the subject indexing
and on interviews. A describing analysis is used. The development of the organisation of
knowledge is described as part of the activity at the library. The thesis investigates certain
periods in the history of the library and describes some possibilities for the future. The
study also gives an account of the process to choose a new system of classification for the
new card catalogue during the late years of 1970 (Outline of World Cultures OWC and
Outline of Cultural Materials OCM). The investigation shows that the older database
program functioned very well, but now, during the year 2003 it is time for a new program
adapted to the changes needed at the library. By the planned connection to LIBRIS the
library will be more accessible on the Internet. The planned co-operation with the libraries
at the National Museums of World Culture points to the possibility of access through
common catalogues on the home page.

The history of the development of organization of knowledge at the Library of the Museum
of Ethnography is also a description of how the collection and the knowledge of the
museum library have become more and more accessible.

Nyckelord museibibliotek, specialbibliotek, kunskapsorganisation, kataloger, hylluppställning,
klassifikation, ämnesordsindexering, digitalisering



Förord

Först och främst vill vi tacka vår handledare Miguel Benito. Han gav oss råd och det
stöd vi behövde för att genomföra uppsatsen. Vi vill också tacka våra lärare och
studiekamrater för de råd vi fått vid seminarier. Vi tackar även de personer som har
ställt upp med sin tid och har låtit sig intervjuas.



2

INNEHÅLL

1.   INLEDNING..........................................................................................................................................................3

1.1   DISPOSITION ....................................................................................................................................................3
1.2   UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................................................................................3
1.3   SYFTE, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH AVGRÄNSNINGAR ................................................................................5

2.   LITTERATURGENOMGÅNG........................................................................................................................7

2.1   TIDIGARE FORSKNING....................................................................................................................................7
2.2   MUSEIBIBLIOTEK OCH DESS KUNSKAPSORGANISATION ...........................................................................8
2.3   KLASSIFIKATION...........................................................................................................................................14
2.4   KATALOGER – KATALOGTYPER.................................................................................................................15
2.5   SAMBANDET MELLAN KLASSIFIKATION OCH HYLLUPPSTÄLLNING.......................................................16
2.6   INDEX OCH INDEXERING..............................................................................................................................16

2.6.1   Ämnesordsindexering ....................................................................................................................... 17
2.7   DIGITALISERING AV SAMLINGAR ...............................................................................................................19

3. MATERIAL OCH METOD..................................................................................................................... 21

3.1   MATERIAL .....................................................................................................................................................21
3.2   METOD ...........................................................................................................................................................22

4.   ETNOGRAFISKA MUSEET OCH DESS BIBLIOTEK ....................................................................... 25

4.1   ETNOGRAFISKA MUSEETS OCH BIBLIOTEKETS HISTORIA........................................................................25
4.2   ETNOGRAFISKA MUSEETS BIBLIOTEK – KORT PRESENTATION...............................................................26
4.3 PERSONAL ..................................................................................................................................................27
4.4   VERKSAMHET OCH ANVÄNDARE................................................................................................................28
4.5   BESTÅND .......................................................................................................................................................29
4.6   SAMMANFATTNING OCH DELANALYS AV KAPITEL 4...............................................................................33

5.   KUNSKAPSORGANISATION VID ETNOGRAFISKA MUSEETS BIBLIOTEK ...................... 34

5.1   KATALOGER OCH DESS UTVECKLING........................................................................................................34
5.1.1   Kataloger – katalogtyper ................................................................................................................. 35
5.1.2   Behovet och proceduren att välja ett nytt katalogs- och klassifikationssystem...................... 38
5.1.3   Datorisering ....................................................................................................................................... 42
5.1.4 Sammanfattning och delanalys av kapitel 5.1........................................................................ 43

5.2   KLASSIFIKATION...........................................................................................................................................44
5.2.1   Klassifikation ..................................................................................................................................... 44
5.2.2   Hylluppställning ................................................................................................................................ 49
5.2.3   Sammanfattning och delanalys av kapitel 5.2 .............................................................................. 51

5.3   DEN LOKALA ELEKTRONISKA DATABASEN...............................................................................................51
5.3.1 Kort beskrivning av systemet .................................................................................................... 51
5.3.2   Ämnesordsindexering ....................................................................................................................... 53
5.3.3   Möjligheter och svårigheter med Internet..................................................................................... 58
5.3.4 Sammanfattning och delanalys av kapitel 5.3........................................................................ 59

6.   ANALYS OCH DISKUSSION....................................................................................................................... 60

7.   SAMMANFATTNING..................................................................................................................................... 69

8.   KÄLLFÖRTECKNING................................................................................................................................... 71

TRYCKTA KÄLLOR.................................................................................................................................................71
ELEKTRONISKA KÄLLOR ......................................................................................................................................74
OTRYCKTA KÄLLOR..............................................................................................................................................74
BILAGA 1.................................................................................................................................................................76
BILAGA 2.................................................................................................................................................................77
FÖRKORTNINGAR...................................................................................................................................................78



3

1.   Inledning

Här presenteras vår magisteruppsats vid Institutionen för Biblioteks- och
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I uppsatsen undersöker och beskriver vi
hur kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek i Stockholm
förändrades och hur den fortfarande utvecklas. Resultatet av undersökningen är en
beskrivande studie av kunskapsorganisation vid ett museibibliotek under 1900-talet och
i början av 2000-talet.

1.1   Disposition

För att ge en yttre ram för vår uppsats blir vår disposition följande:
Det första kapitlet är en inledning med beskrivning av utgångspunkter och syftet med
uppsatsen. Problemställning presenteras, dess bakgrund och de avgränsningar vi har
gjort.
I det andra kapitlet redogörs tidigare forskning, använd litteratur samt de
litteraturstudier vi har gjort som ligger till grund för uppsatsen. Här förklaras även ett
antal termer och begrepp.
I det tredje kapitlet presenteras material utöver de ovan nämnda litteraturstudierna som
har legat till grund för uppsatsen samt de metoder vi har använt.
I de näst följande två kapitlen, 4 och 5 redovisar vi vår undersökning. Redovisningen
består av två delar varav kapitel 4 behandlar Etnografiska museet, dess biblioteks
historia och verksamhet. I kapitel 5 undersöks kunskapsorganisationen.
Analysen i uppsatsen sker efter två principer, dels presenteras en kortare delanalys i
slutet av vissa avsnitt av uppsatsen, dels en sammanhängande analys i kapitel 6.
I kapitel 7 sammanfattas uppsatsen.
Kapitel 8 innehåller källförteckning av tryckta, elektroniska och otryckta källor.
Slutligen följer bilagor och förkortningar.

1.2   Utgångspunkter

Digitalisering och tillgängliggörandet av kulturarvet via samarbete mellan arkiv,
bibliotek och museer förkortas eller sammanfattas ofta som ABM samarbetet. Med
digitalisering menar man att samla, katalogisera och även klassificera de samlade
kunskaperna, olika sorters material och dokument i egna elektroniska databaser och via
gemensamma auktoritetsregister skapa länkning till varandras databaser. (Lindh 1998,
s.12-15)
Digitalisering och tillgängliggörandet av kulturarvet är två viktiga förhållanden i
bakgrunden av vårt ämne. Vi redovisar vår förförståelse av ämnet och beskriver hur en
förutsättning i omvärlden som ABM ger en grund till problematiseringen i uppsatsen.
Vårt val av ämne påverkades av det intresse som väcktes vid det fältarbete och den B-
uppsats vi skrev under våra pågående studier vid Institutionen för Biblioteks- och
informationsvetenskap vid Högskolan i Borås under åren 1999-2000. Fältarbetet bestod
av att göra besök vid några specialbibliotek och ett av de bibliotek vi besökte var
biblioteket vid Etnografiska museet som då hette Folkens museum Etnografiska. Vi
skrev en B-uppsats om Arkitektur museets bibliotek och Etnografiska museets bibliotek.
(Müller & Norlander 2000)
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Det vi såg var att det fanns ett stort material, donationer m.m. som inte var
katalogiserade eller indexerade vid biblioteken. I praktiken blir resultatet att detta
material inte är återvinningsbart. Informationen och den kunskap som finns i materialet
är okänd. Vi vet inte ens vad det är för material som finns. Detta läge ökar risken för att
materialet kan skingras eller rent av att förstöras. Med utgångspunkt från detta
förhållande började vi fundera frågan hur samarbetet mellan arkiv, bibliotek och museer
skulle kunna ge samordningsvinster? Vinst i meningen här är dels ur
återvinningssynpunkt och dels även ur ekonomisk synpunkt. Ett exempel ur
återvinningssynpunkt skulle vara om katalogisering på ett bibliotek skulle göra
katalogposterna återvinningsbara i elektroniska kataloger som är nåbara för sökning via
Internet.

En medverkande kraft i omvärlden av vikt för vårt ämnesval är ABM som står för arkiv,
bibliotek och museer och dessa institutioners samarbete.
ABM-gruppen bildades i början av 1990-talet och är en grupp med representanter från
arkiv, bibliotek och museer. Syftet för gruppen är att arbeta med samarbetsfrågor
sinsemellan. Peter Almerud ger en allmän definition av ABM-gruppen i sin artikel ABM
eller A, B och M? Låt innehållet avgöra. Författaren räknar inte upp vilka institutioner
som ska samarbeta i sin definition men han menar att ABM-institutionerna är i vissa
avseenden likartade institutioner som finns i en gemensam sektor. (Almerud 2002, s.
13) Almerud ger också exempel på förhållanden som ger skäl till ett samarbete mellan
institutionerna. Dessa förhållanden är att de samlingar som finns på de olika
institutionerna kompletterar varandra och att IT-utvecklingen underlättar åtkomsten av
material som finns hos dessa. (Almerud 2002, s.13)  Almerud anser också att den höga
kompetens hos institutionernas personal och att de gemensamma uppgifter som
institutionerna har också ger anledning till samarbete. De gemensamma uppgifterna är
att samla, ordna, sammanställa, tillgängliggöra och förmedla information. Ibland även
att tolka informationen och sätta in den i ett större sammanhang motiverar samarbetet.
(Almerud 2002, s. 13)

För att visa på den diskussion som förts om ABM som är en relativt ung företeelse,
drygt ett decennium på nacken, återger vi vad en del av de ledande personerna inom
området kommit fram till. Texterna presenterades i en bok utgiven 2001 redigerad av
Peter Almerud med titeln Arkiv bibliotek museer: rapport från ABM-forum 2000. De
ger en mer grundläggande bakgrund av vad ABM är för något. Keith Wijkander ställer i
sin artikel ABM –avvaktande på central nivå också frågan varför ska arkiv, bibliotek
och museer samverka? Det svar författaren ger är, att de har likartad verksamhet och att
de kan överföra erfarenheter och kunskaper till varandra. Han ger också en definition på
vad han ser som en likhet mellan dessa institutioner ”att arkiv, bibliotek och museer är
institutioner som alla sysslar med att lagra, systematisera och tillhanda information”.
(Almerud 2001, s.25)
Magdalena Gram framför den åsikten att det finns enorma informationsbanker på de
centrala museerna och att det vore ett nationellt slöseri att inte ta vara på dessa
informationsbanker. De större mer tekniskt avancerade museerna har möjlighet att ge de
svagare museerna råd, hjälp och stöd och hon tycker att det vore illa om de inte klarade
det. (Almerud 2001, s.37)

Bibbi Olson ger en bakgrund till relationen mellan museerna och de ökade kraven på
delaktighet från besökarna:

Det är uppenbart att speciellt arkiv och museer måste reflektera över var de har
förlagt fokus i sitt arbete. Som vetenskapliga institutioner har de naturligt sett sig
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som förmedlare av källmaterial och av den kunskap som vunnits ur materialet.
Med det brukarperspektiv som följer av de kulturpolitiska målen om tillgänglighet
och delaktighet förväntas institutionerna bli mer öppna för besökarnas frågor och
önskemål. Det kräver också öppenhet för samverkan i olika former. Resursbrist
skapar idag problem liksom skolans tidsbrist. (Almerud  2001, s. 49)

Björn Lindh visar på vikten av egna databaser för institutionerna, gemensamma
auktoritetsregister och länkning till varandras databaser. Författaren skriver också att det
är tre områden som är viktigast för samarbete för institutionerna. För det första är det
den samverkan som den moderna informationsteknologin ger åt kulturinstitutionerna.
Det andra området är att IT ska användas för att effektivisera verksamheten och öka
tillgängligheten. Det tredje området är till sist att samarbetet ska resultera även i att
museer och bibliotek ska vara tillgängliga för nya grupper. (Lindh 1998) Det är de här
tre omständigheterna, dels att det finns en stor mängd lagrad kunskap hos
institutionerna, dels diskussionen om samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer och
dels hur stort behov och tryck på dessa institutioner som det ökade kravet på delaktighet
från besökarna kommer att ge, som utgör en del av bakgrunden till vårt uppsatsämne.

1.3   Syfte, frågeställningar och avgränsningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka och beskriva hur kunskapsorganisationen vid
Etnografiska museets bibliotek i Stockholm förändrades och hur den fortfarande
utvecklas. Vi presenterar en beskrivande studie av kunskapsorganisation vid ett
museibibliotek, Etnografiska museets bibliotek under 1900-talet och i början av 2000-
talet. Vi beskriver utvecklingen av kunskapsorganisationen som en del av verksamheten
inom institutionen.

Inom ämnet kunskapsorganisation kommer vi att undersöka följande delområden:
bestånd, kataloger, katalogisering, klassifikation, klassificering, placering, indexering
samt den elektroniska databasen.
Vi kommer att beskriva kunskapsorganisationens utveckling genom åren på
Etnografiska museets bibliotek.  Vi redogör för katalogernas utveckling från enkel
lappkatalog till elektronisk databas, och för klassifikationens utveckling, för pågående
förändringar, för datoriseringens påverkan samt för möjligheter inför framtiden. Efter en
beskrivning av museibibliotek som institution i allmänhet i litteraturgenomgången,
kommer vi att presentera Etnografiska museets biblioteks verksamhet samt
kunskapsorganisationen i synnerhet. Vi kommer att undersöka vissa perioder i
bibliotekets historia, samt att formulera några framtidsmöjligheter.

Vår utgångspunkt för uppsatsens uppbyggnad är Birger Hjørlands begreppsformulering.
Kunskapsorganisation handlar om, hur information/ vetenskap/kunskap skall
representeras och organiseras, så att den kan återfinnas, när den skall användas till
att besvara frågor. (Hjørland 2001, s.51)

När vi undersökte de olika delarna och processerna av kunskapsorganisationen vid
Etnografiska museets bibliotek, försökte vi hela tiden tänka på helheten, på samspelet
mellan de olika delarna samt på främsta målen för dem. Ett bibliotek är ett
informationssystem där de samlade kunskaperna ska göras tillgängliga för besökare,
användare eller informationssökare.
En aspekt som vi hela tiden bör ha som bakgrund är vad målsättningen blir för
bibliotekets verksamhet och i samband med dess för kunskapsorganisationen.
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Frågeställningar:
1.   Hur utvecklades kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek? Hur
utvecklades katalogerna, klassifikationen, sökmöjligheterna och återvinningen?
2.   Vad var det som styrde utvecklingen av verksamheten och kunskapsorganisationen?
3.   Vilken är den möjliga utvecklingen av kunskapsorganisationen vid biblioteket vid
Etnografiska museet och vilka utmaningar finns i framtiden?

Avgränsningar:
Vi beskriver museibiblioteket som institution inom en större moderinstitution och
kunskapsorganisationen som en viktig del av verksamheten. Vi undersöker inte
organisationen. Vi har därmed  avgränsningar från institutions- och organisationsteorier.
Vi gör ej heller en undersökning av personalsituationen vid Etnografiska museets
bibliotek. Vi skriver om personalen vid biblioteket i samband med vår beskrivning av
utvecklingen av kunskapsorganisationen.
Även användarstudier faller utanför våra avgränsningar. Vi koncentrerar oss i första
hand på bibliotekets kunskapsorganisation och gör ej någon användarundersökning.
Men vissa beröringspunkter finns, t.ex. när vi söker svar på hur kunskapsorganisationen,
katalogerna, klassifikationen och sökmöjligheterna motsvarar biblioteksanvändarnas
förväntningar och behov, eller vilket samband finns mellan bibliotekets utnyttjande och
utvecklingen av kunskapsorganisation vid ett museibibliotek. Dessa är viktiga frågor
som inte går att undvika när man undersöker kunskapsorganisationen på ett bibliotek.
Vi utgår ifrån de viktigaste egenskaperna för ett museibibliotek och undersöker
biblioteket inom institutionen/museet.
Vi fördjupar oss inte i organisationsfrågor men vi måste kort beröra hur
omorganisationer inom institutionen påverkade bibliotekets verksamhet.
Vi avgränsar vårt ämne även mot klassifikationsteorier. Men nämner upp några
konkreta exempel angående relationen mellan politiska, ideologiska och sociala
förhållanden och de enskilda klassifikationssystemens utformning. Vi ska ge en allmän
beskrivning samt några konkreta exempel angående klassifikationssystemet vid
Etnografiska museets bibliotek utan att fördjupa oss i klassifikationsteorier eller i det
konkreta speciella klassifikationssystem som Etnografiska museets bibliotek använder.
Vi gör inte någon jämförelse mellan kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets
bibliotek eller andra museibibliotek. Vi avgränsar vårt ämne även mot undersökningen
av situationen av kunskapsorganisation vid museibiblioteken i Sverige, i Europa eller i
världen.
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2.   Litteraturgenomgång

I detta kapitel av uppsatsen går vi igenom tidigare forskning och den litteratur som
ligger till grund för vår undersökning. Texterna har relevans för problemställning och
för frågeställningar. Vi ger också en definition av vad ett informationslagrings- och
återvinningssystem. Vi presenterar tidigare forskning för att få en inblick i den tidigare
forskningen om museibibliotek. Vi hänvisar här till de avgränsningar vi gjorde tidigare
kapitel om syfte.
Vi ger även exempel på källor för litteratur för utveckling angående ABM samarbetet
som pågått sedan början på 1990-talet. Den här utvecklingen berör framtidens
möjligheter för digitalisering av institutionernas samlingar. Vi visar även på några
källor för den utveckling som pågått och pågår de senaste tre åren när det gäller
framtidens möjligheter för digitalisering av institutionernas samlingar. Arbetet ofta sker
i projektform.

2.1   Tidigare forskning

Vi har inte funnit någon forskning som direkt handlat om kunskapsorganisationens
utveckling vid Etnografiska museets bibliotek men däremot finns forskning som allmänt
tar upp museibibliotek. Det är sex magisteruppsatser som vi i mer eller mindre i någon
mån eller inte alls lagt till grund för vår uppsats. Anders Claesson (1997) tar upp
biblioteksfunktionen vid Arkitekturmuseet. Uppsatsen undersöker museibiblioteket ur
ett organisatoriskt perspektiv. Eftersom vi i vår avgränsning har uteslutit
organisationsteori, har denna uppsats inte legat till grund för vår uppsats. Malin Prytz
och Lena Österberg (1996) skriver om några kommunala museibibliotek i Göteborg. De
undersöker grundligare museibiblioteken vid Stadsmuseet, Röhsska museet och
Göteborgs Konstmuseum. Syftet med deras uppsats är att visa på museibibliotekets
uppgifter. Författarna har gjort en fältstudie med intervjuer och beskriver de olika
biblioteken. Den här uppsatsen har hjälpt oss att hitta litteratur som varit av relevant för
vår uppsats. Annika Englund (1997) har undersökt hur tre bibliotek skaffar
bibliotekssystem. De redovisar för hur syften, krav och de olika bibliotekens storlek har
påverkat inköpen av respektive biblioteks bibliotekssystem. Eftersom hon behandlar
hela bibliotekssystemet och vi begränsar oss till ett biblioteks kunskapsorganisation är
inte den uppsatsen av intresse för våra frågeställningar. Dessutom undersöker vi ett
museibibliotek.
Vi har koncentrerat oss på den forskning som tar upp kunskapsorganisationen vid
biblioteket. Följande två uppsatser behandlas senare. Annika Olsson och Kerstin Olsson
(2002) har genom en fältstudie undersökt hylluppställning. De frågor som Catharina
Arvidsson och Magdalena Janson (2001) söker svar på är hur bibliotekskatalogen har
utvecklats från medeltid till nutid. Det är en beskrivande uppsats och de har valt att
beskriva ett fåtal kataloger.
Helena Salzer (1998) studerade med hjälp av ett fältarbete vilken service ett
museibibliotek erbjuder och hur museitjänstemännen utnyttjar den här servicen. Det
museibibliotek hon studerar är Vitterhetsakademins bibliotek i Stockholm. Det är
användarperspektivet som är utgångspunkten för uppsatsen. Den här uppsatsen har varit
av intresse för vår uppsats eftersom den undersöker museibibliotekets och dess
personals roll samt dess förmåga att ge tjänster.
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2.2   Museibibliotek och dess kunskapsorganisation

För att ge en mer uttömmande bakgrund för vår undersökning redovisar vi hur
författarna i litteraturen ser på museum, museibibliotek och dess kunskapsorganisation.
Vidare har vi i någon begränsad omfattning beskrivit hur de ser på de roller som
museibibliotekens personal har, dels de behov och då användargruppers behov har av
museibibliotekets tjänster, klassifikationssystem, kataloger, hylluppställning,
indexering. Vi visar också på hur kunskapsorganisationen för museer och
museibibliotek förändras nu i Sverige med att ge exempel på några av de projekt som
pågår när det gäller digitalisering av museer och bibliotek när det gäller deras påverkan
på kunskapsorganisationen hos dessa och den slutrapport om ABM som en projektgrupp
vid Kungliga biblioteket har levererat.
Lagring och organisation av information hänger ihop med möjligheten av återvinning.
Ett informationssystems främsta uppgift är att tillgängliggöra de samlade kunskaperna,
informationerna för informationssökande och för användare. Informationssystem är en
mötesplats för kunskap och människor med sina informationsbehov.
Informationslagrings- och återvinningssystem består av olika processer:
Dels integrering av det enskilda dokumentet i systemet via formell- och innehållsanalys
(ämnesanalys) av dokumentet, via skapande av poster (dokumentsurrogat), och via
konstruktion av index (katalogisering, klassificering, formatering, indexering).
Dels återvinning av information.
Vid formell analys beskrivs dokumentets formella egenskaper (författare, utgivningsår,
språk, etc.). Klassificering är ämnesanalys med koder. Indexering är ämnesanalys med
ämnesord. Vid ämnesanalys är det nödvändigt med auktoritetslistor. Sådana är
klassifikationssystem för klassificering och indexeringsspråk för indexering.
En post är resultatet av den formella och innehållsmässiga analysen av dokumentet,
boken eller tidskriftsartikeln. En post är t.ex. ett katalogkort. Katalogiseringen
bestämmer postens struktur (hur många fält och delfält, etc.). Poster integreras efter
bestämda regler i databaser. (Soergel 1985)

Vi har valt att visa på hur författare ser på olika aspekter på t.ex. museibibliotekets
roller i litteraturen. Två böcker handlar om museibibliotek i allmänhet, de redovisar inte
någon forskning och de är Esther Green Bierbaums Museum librarianship: A guide to
the provision and management of information services (1994) och John C. Larsens
Museum librarianship (1985). Vi har också valt att kasta ljus på utvecklingen i
framtiden för bl.a. museibibliotekets roll när det gäller bl.a. digitalisering av samlingar
med en artikel Museum librarians as information strategist av Geer-Jan Koot (2001)

Museum som institution, dess roll och övergripande mål

Bierbaum jämför bibliotek, museer och arkiv. Det gemensamma drag som hon ser hos
de tre institutionerna är att samlingarna är samhällets gemensamma minne. Att de
förvaltar världens kultur och historia och visar på vår plats i denna. (Bierbaum 1994,
s.5)
William B. Walker visar på en av museets roller och ett av dess övergripande mål det
vill säga att samla, katalogisera och klassificera föremål. (Larsen 1985, s. xi) Juanita M.
Toupin skriver i sin artikel The library and its parent organization att alla museer
oavsett storlek, ämnesområde eller när det grundats har ett gemensamt syfte. De strävar
efter att presentera föremålen i sina samlingar på det mest professionella sättet och
försöker på detta sätt bidra till allmänt skaffande av kunskap och samtidigt vara
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upplysande. För att nå detta mål har museerna utvecklat olika stödfunktioner och
biblioteket är den viktigaste stödfunktionen. Detta har tydligt uttryckts i ett uttalande
från UNESCO. (Toupin 1985, s. 1-2)
Identifieringen av föremålen som kommer till museet kräver i första hand expertis och i
andra hand ett bra bibliotek med referensmaterial. Av detta följer att ett museum måste
ha ett bra referensbibliotek med alla de standardverk som rör samlingens ämnesområde.
(ibid)

Museibibliotekets roll och målsättning

Ett museibibliotek är ett specialbibliotek (ofta ett vetenskapligt specialbibliotek) som är
knutet till ett museum. Museibibliotek har i allmänhet ett nära samarbete med sin
institution och biblioteket understöder museet i dess verksamhet. (Bierbaum 1994, s. 8-
9)
Författaren ser inte museibiblioteket som en lagringsplats utan mer som en interaktiv
organisation med då betoning på vad som händer där mer än på organisationen i sig
själv. (ibid, s.7)
I det optimala fallet finns en positiv växelverkan mellan biblioteket och museet samt
mellan museet som institution och samhället.  Specialbibliotek är en kategori som
inkluderar alla bibliotek som inte är allmänna, vetenskapliga eller skolbibliotek. (ibid, s.
9) Den ger den yttre ramen för bibliotekets verksamhet till exempel när det gäller hur
boksamlingen ska utvecklas och för bibliotekets öppettider. Den här principen att stödja
museets uppdrag och mål gör beslutsfattandet enklare för museibibliotekarien.
Bibliotekarien skapar målsättningar för utvecklingen av samlingen och
informationstjänsterna och bestämmer sådana praktiska detaljer som öppettider,
lånepolicy och organiserande av samlingarna med hänvisning till museets fastlagda
ändamål. (ibid, s.15)

Författaren beskriver processen hur man bygger upp och organiserar en samling.
Dessutom ger Bierbaum en beskrivning av de allmänna funktioner som ett bibliotek i ett
museum har.
Precis som museet, har specialbiblioteket i museet flera allmänna funktioner med
hänsyn till samlingen:
§ att förvärva och samla lämpligt material, både tryckt och otryckt,
§ att beskriva och organisera detta material så att det kan lagras och återvinnas

från lagringen,
§ att ge ut information och informationstjänster som grundar sig på samlingen och

som grundar sig på användarnas behov,
§ att utforma en instruktion för användandet av media och material.

Ytterligare en funktion är att konservera och bevara de katalogiserade katalogposterna
för mänskliga tankar och på det sättet även skapa möjligheter för framtida användning.
(ibid, s.18)

En policy för utvecklingen av bibliotekets samlingar bör finnas och ska avspegla
ledningsbesluten hos museet angående samling och bevarande. (ibid, s. 22) Det måste
finnas en skriven policy för gåvor med bestämmelser om bibliotekets rätt att utnyttja
dokumentet. (ibid, s. 23)
Larsen förklarar skillnaden mellan museibibliotek och andra bibliotek med att
museibiblioteket är beroende av mål och målsättningar samt ämnet för
moderorganisationen det vill säga museet. (Larsen 1985, s. XII. Preface)
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Det primära syftet för museibiblioteket är enligt Toupin att kunna skaffa publicerad och
opublicerad information. Detta material ska göra det möjligt för intendenter och andra
personalgrupper vid museet att utföra sina uppgifter. Dessa uppgifter är enligt Toupin
att forska, göra utställningar, undervisa, att publicera och ge en tolkning av museets
samling till publiken. Författaren skriver vidare att det som skiljer ett museibibliotek
från andra specialbibliotek är att det även vänder sig till allmänheten, inte bara sin
moderorganisation. (Toupin 1985, s. 1-2)

Museibibliotekets personal

Författarna ger exempel dels på vilket material personalen vid museibiblioteket har att
arbeta med, dels vilka uppgifter museibibliotekets personal har, t.ex. att skapa ordning i
biblioteket och vilka hinder de kan stöta på. Bierbaum går in på den viktiga roll som
bibliotekarien har när det gäller att från ett kaos på ett museum skapa ett fungerande
bibliotek. Om den tidiga historien av ett museibibliotek skriver författarinnan vidare
dels om de uppgifter som en bibliotekarie förväntas klara av och hon ger en beskrivning
av hur ett museibibliotek i från starten ska byggas upp.
Bierbaum diskuterar sedan organisering av samlingen och dess praktiska genomförande.
Hon skriver om hur man skapar, förbereder eller framställer katalogposter och de
moment som tas upp för att skapa katalogposter, bibliografiska data, att klassificera och
att förse katalogposten med koder. (Bierbaum 1994, s. 32-33) Här gäller det rollen hos
museibibliotekets personal som katalogisatörer och hon ger exempel på vad det är för
typ av kunskap som behövs. Toupin skriver vidare att personalen i museibiblioteket kan
upprätthålla sina roller om de blir uppmärksammade och får stöd från
museiadministrationen, vilken i sin tur har behov av att känna sig övertygade om att
bibliotekets målsättningar och tjänster upprätthålls. (Toupin 1985, s. 5)
Enligt Baker är det en viktig roll katalogisatören spelar vid museibiblioteket på det
sättet att han/hon måste förstå det behov som personalen vid museet har och därigenom
stötta aktiviteter i museet. (Baker 1985, s. 35)

Museibibliotekets tjänster och användargrupper

Även biblioteken lever i en föränderlig omvärld, det är en fråga om överlevnad att ha en
verksamhet och kunskapsorganisation som motsvarar användarnas behov.
Sven Nilsson menar att biblioteket ska ses "som en organisation vilken som helst i en
föränderlig omvärld". (Nilsson 1992 , s. 21.) Detsamma gäller för museer och
museibibliotek.

[Museer]… samlar in, dokumenterar, bevarar och levandegör föremål och andra
vittnesbörd om människors kultur och miljö. … utvecklar och förmedlar
kunskap… (Minne och bildning 1994, s. 30)

Om bibliotekets samlingar och vilka som har behov av ett museibibliotek skriver
Toupin så här:

Because of the range and depth of subject coverage in its collection of books,
periodicals, and other materials, the museum library is frequently in a uniqe
position to offer resources not duplicated in other institutions. Public libraries rely
on museum library resources for information beyond the scope of their own
collections. Secondary schools, colleges, and other teaching institutions also rely
heavily on the specialized holdings of the museum library as well as on the various
collections and artifacts in the museum to support adequately their degree granting
program. (Toupin 1985, s. 10-11)
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I första hand är bibliotekets användare museets personal vilket kan skilja i antal från ett
stort till ett litet bibliotek. Det stora ansvaret för biblioteket är att svara på behoven hos
museets personal. Det är tre faktorer som är avgörande här. Dels en effektivt ordnad
samling, dels ett omdömesgillt inköpsprogram och till sist att biblioteket är medvetet
om de samlingar som finns i andra institut och var man lokaliserar, hittar informationen.
(ibid,  s.10)

Geert-Jan Koot placerar museibiblioteket i den övergripande informationsstrukturen hos
dess moderorganisation och analyserar den aktuella elektroniska utvecklingen som en
del av museets informationsmodell. Författaren koncentrerar sig på biblioteket som en
del av museets informationstjänst, museer som naturliga väktare av kunskap, ledandet
av samlingens information, integrerad tillgång till information i museer, museers
informationscenters, gemensamma ansträngningar att förbättra tillgången till
informationen i museer.
Han skriver om försök att fläta samman dessa olika trådar för att nå fram till idén om
effektiviteten hos museibibliotekarier som informationsstrateger. (Koot, 2001)

Samlingens bevarande och utveckling samt dess organisation

Nu går vi vidare till hur författarna ser på hur ett museibibliotek i från starten ska
byggas upp.
Storleken på samlingen har också sin betydelse. Det finns enligt författaren en gräns när
en samling av dokument som är spridda över hela museet kräver att någon börjar
katalogisera den. Detta sker ofta enligt något standardsystem.

Once the collection occupies more than a dozen shelves, cupboards, or drawers, the
identity and location of a specific item or a group of items cannot be carried in the
librarian’s head; a standard system for identifying and locating library material
must be used, a system that is familiar, even intuitive to users, and one that can
grow and develop with the collection. Adherence to a carefully constructed set of
technical processes helps ensure a functionally sound library and information
service. (Bierbaum 1994, s. 32)

I det bästa scenariot kastar bibliotekarien bildligt sett ut ett nät och försöker fånga upp
materialet som finns på museets olika avdelningar, men kan dock mötas av territoriella
krav. (ibid, s.19) Davenport ger ett skäl till varför det kan vara svårt att samla ihop
materialet från museibibliotekets olika avdelningar. Insamlandet sker i konkurrens och
det är svårt för ägarna att skiljas från sitt material. (ibid) När det gäller samlingens
utveckling så skriver Donahue om urval av material till museibiblioteket och vilka
tekniska system som samlingen kräver för sin utveckling. Författaren skriver också om
behov av analys för att få ett adekvat urval till biblioteket, behov av en samlingsanalys
och en samlingspolicy. Dessutom tar hon upp förvärv, arkiveringspolicy,
hylluppställning, val av katalog, säkerhetsaspekter vid val av databas. (Donahue 1985)
Till sist kommer Baker också in på val av klassifikationssystem och uppkoppling via
Internet till andra museibibliotek. (Baker 1985)

Donahue ger en bakgrund i sin artikel Building museum library collections till de
olikheter som kännetecknar urval av material för museibibliotek gentemot urval för
andra bibliotek. De tekniska systemen skiljer sig inte från dem som andra bibliotek har
men den filosofi som leder till urval av böcker och annat material som hänger samman
med syftet och målet som moderinstitutionen har. Som de flesta andra specialbibliotek
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så ägnar sig museibiblioteket i första hand åt behoven hos de interna kunderna,
klienterna det vill säga museipersonalen. (Donahue 1985, s. 21)
För att få ett adekvat urval till biblioteket ska en analys ske:
1. Till vem ger biblioteket  mest  service till?
2. Minst service?
3. Hur mycket av tiden är avsedd för att vara en forskningsresurs för intendenterna?
4. Vilket ansvar vilar på intendenterna?
5. Är biblioteket inblandat i offentliga program som utåtriktad utbildning?
6. Har biblioteket egna samlingar som kräver intendenternas uppmärksamhet? (ibid, s.

22)

En samlingspolicy tjänar två syften:
• Det definierar ämnesområdet som biblioteket köper in material för.
och det fastställer bibliotekets ansvarsområde och procedurer för inköp och förvärv
inom dessa ämnesområden. (ibid, s. 23)
• Det andra syftet med policyn är att ge en klart uttalande för urvalsansvaret och

auktoriteten hos biblioteket. (ibid)
Material införskaffas genom bl.a. inköp, donationer, byten och en del material skapas i
museet. (ibid, s. 26) Författaren ger också tips om hur man håller sig informerad om vad
som är tillgängligt inom intresseområdet för museet. Tidskrifter som tipsar om inköp,
annonser med nya boktitlar, att förlag e-postar inköpsförslag via e-post. Personal vid
museet tipsar om olika sätt att utöka samlingen. De material och metoder hon visar på är
till exempel bokinköp, litteraturförteckningar, bokaffären i museet, Books in prints
(BIP). (ibid, s. 27)
Angående byten gäller att:

”Many museums maintain a publications program consisting of a scholarly and /or
popular series, including magazines. Besides their original purpose, these
publications are also valuable to the museum library in another way- they form the
basis of an exchange program.” (ibid, s.28)

Författaren rekommenderar att museibiblioteket har en arkiveringspolicy som är lämplig
för det material som museet producerar själv. Det kan vara korrespondens,
pressmeddelanden, rapporter, budgetmaterial, ritningar m.m. (ibid, s.29)
En policy som författaren föreslår är också en gåvo- eller donationspolicy. Donahue
skriver att museibibliotekarien har att inpränta i resten av museets personal att det är
biblioteket som måste ta det slutliga beslutet när det gäller att ta emot och acceptera
böcker som gåvor och övrigt biblioteksmaterial. Alla gåvor ska värderas med hänsyn till
sitt bidrag till den existerande samlingen, med hänsyn till hur samlingens policy är. Och
frågan om materialet tillför någon ny information eller är det material som redan finns i
biblioteket. (ibid, s. 30)

Oberoende av storlek på museet, om det har en hylla eller många hyllor så blir inte
samlingen ett bibliotek förrän innehållet har arrangerats på systematiskt sätt. Dessutom
måste innehållet, materialet gjorts tillgängligt via en katalog. Enligt Baker är den stora
utmaningen med att organisera ett bibliotek att arrangera både tryckt och otryckt
material och att beskriva materialets innehåll på ett sätt som gör det möjligt för
användarna att återvinna det behövda materialet. Det är också precis som syftet med
museibiblioteket är att stötta aktiviteter i museet så är för katalogisatören i biblioteket
att förstå det behov som personalen vid museet har. (Baker 1985, s.35)
Storleken på samlingen har också sin betydelse. Det finns enligt författaren en gräns när
en samling av dokument som är spridda över hela museet kräver att någon börjar
katalogisera den. Detta sker då ofta enligt något standardsystem.
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Författaren säger att när det gäller att välja den mest passande formen av katalog ska
man ta hänsyn till följande kriteria:
1. det ska vara flexibelt att lägga till eller ta bort titlar och göra rättelser
2. antalet användare som samtidigt oberoende av varandra kan söka i katalogen
3. säkerhet i katalogen för att inte material ska förloras, skadas, för att undvika kaos i

katalogen och kostnader. (ibid, s.36)
Baker anser också att: de särskilda behov som museibibliotekets användare har är
ämnesord som går djupare än de ämnesord som finns i universella
klassifikationsscheman. (ibid, s. 38)
Klassificering av böcker sker enligt Library of Congress LC eller Dewey Decimal
classifications DDC. Även The Universal Decimal classification UDK används men
främst i Europa. Författaren skriver att Library of Congress klassifikationssystem
rekommenderas för klassificering vid museer, vilket kräver djup klassificering inom
deras ämnesområden. (ibid, s. 39-40)
För att underlätta inventering så bör man ha en särskild hyllförteckning för särskilda
avdelningar med speciella ämnen.
Enligt Baker finns det två vägar att arrangera bibliotekets periodika:
• periodika kan klassificeras med aktuell klassifikationskod och ställas tillsammans på

hyllan tillsammans med monografier och annat material inom samma ämne.
• eller är att arrangera periodikan alfabetiskt utifrån titel på hyllor skilda från

monografierna. (ibid, s. 41-42)
Baker rekommenderar två ämnesordslistor. De två standardiserade ämnesordslistorna är
Sears List of Subject Headings och Library of Congress Subject Headings (LSCH) som
är lämpliga för museibibliotek. (Baker 1985, s. 42) Författaren rekommenderar dels
tillägg till ämnesord och dels för att uppnå konsekvens så är det bra med en kontrollerad
ämnesordslista. i katalogen (ibid, s. 43).
Katalogisatörer i museibiblioteket är medlemmar i ett bibliografiskt system som gör det
möjligt för sökning via terminaler. Denna sökning ger det möjligt att få tag i
information om
en titel som de önskar att katalogisera. Och när katalogposten finns den centrala
databasen då är den möjlig att exportera. (ibid, s.46)
Man bör också ha en separat hylluppställningslista för otryckt material.
Bindning av periodika och att låta binda böcker på nytt är en del av organiserandet och
bevarandet av samlingen. (ibid, s. 47)
Den slutsats som Baker drar är att  organiserandet av ett museibiblioteks samlingar är en
process som hela tiden pågår.

Nina J Root  skriver i sin artikel Preserving and maintaining museum library collections
att  för de människor som arbetar i museet är att konservera och bevara äldre material i
samlingen lika betydelsefullt som det är för vetenskapsmännen och andra
personalgrupper att skaffa nytt material till museet. (Root 1985, s. 51)

For museum professionals, the responsibility to preserve older materials in the
library collection is as great as that of acquiring the current materials relied upon
by scientists, curators, artists, restores, designers, historians, and other museum
professionals staff members. Collections take many forms in a museum library,
and often include such nontraditional materials as museum, memorabilia, archives,
records of exhibits, artifacts, and works of art. Museum librarians are expected to
maintain and preserve these diverse collection. (Root 1985, s. 51)
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2.3   Klassifikation

Utgångspunkten för vår undersökning är Birger Hjørlands begreppsformulering.
Kunskapsorganisation handlar om, hur information/vetenskap/kunskap skall
representeras och organiseras, så att den kan återfinnas, när den skall användas till
att besvara frågor. (Hjørland 2001, s.51)

Vi har tagit lärdom av Joacim Hanssons bok, Klassifikation, bibliotek och samhälle: En
kritisk hermeneutisk studie av ”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” Han menar
att sättet ”som ett bibliotek organiserar sitt bestånd på är inte slumpmässigt.” (Hansson
1999 s. 11) Ett bibliotek delar in sitt bestånd med hjälp av en eller flera systematiska
ämnesindelning via ett eller flera klassifikationssystem. Sättet som ett biblioteks
klassifikationssystem utformas på står i nära relation till flera kontextuella faktorer inom
vilka biblioteket fungerar. Ett klassifikationssystem har olika utformning beroende på
vilket sorts bibliotek som ska använda det för att organisera sitt bestånd på. Hansson
jämför folkbiblioteket med det vetenskapliga specialbiblioteket. Det sist nämnda har
andra behov än ett modernt folkbibliotek. När det gäller ett vetenskapligt
specialbibliotek är klassifikationssystemets kontext relativt avgränsad och det är ganska
tydligt hur ett sådant bibliotek påverkar systemets utformning och funktion. Ett
vetenskapligt specialbibliotek är oftast inordnat i en övergripande organisation, som
sätter ramar för dess verksamhet. Detta har också betydelse för beståndsuppbyggnaden
på biblioteket. Hansson menar att beståndet i ett vetenskapligt specialbibliotek styrs av
de behov som finns inom dess övergripande organisation. (Hansson 1999, s. 11)
Hansson skriver om relationen mellan politiska, ideologiska och sociala förhållanden
och klassifikationssystemens utformning. Ett klassifikationssystem är dels ett verktyg
för rationell organisering av bibliotekets bestånd. Men systemet är även en intellektuell
produkt. I texten av ett klassifikationssystem speglas den tid inom vilken den skapas
och systemets text förmedlar även en egen bild av denna tid. Klassifikationssystemet är
dels ett verktyg för organisation av samlingar i ett bibliotek och även ett medel för
biblioteket att förmedla en bild av samhället. (Hansson 1999, s. 12)

Klassifikation är enligt Miguel Benitos formulering:
…indelande i klasser av ting och företeelser efter en princip eller indelningsgrund.
Den vanligaste indelningsgrunden för all klassifikation är likheten. Likhet
uppträder mellan ting med gemensamma egenskaper. (Benito 1995, s. 56)

Hansson pekar på Birger Hjörlands definition av den bibliografiska klassifikationen.
Grunden för en bibliografisk klassifikation är ”ämnen eller ämnesområden som är
tänkta att fungera som representation för ett kunskapsinnehåll samlat i enskilda
dokument”. (Hansson 1999, s. 14-15)

De två viktigaste klassifikationssystemen är det ämnesavgränsade klassifikationssystem
(eller specialsystem) och det universella klassifikationssystemet. Det ämnesavgränsade
klassifikationssystemet eller specialsystemet har ett preciserat och avgränsat antal
ämnesområden (t.ex. en eller några vetenskapliga discipliner). Vetenskapliga
specialbibliotek använder sådana system. Där finns det behov av en mycket preciserat
och djupgående klassifikation. Det universella klassifikationssystemet är anpassat för att
klassificera alla ämnen och kunskaper utan någon yttre gräns för antal ämnen. (Hansson
1999, s. 15)
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Vi anser utan att vilja gå in i klassifikationsteorin att det är viktigt för vår uppsats att
sammanfatta de viktigaste skillnaderna mellan två de kategorierna av klassifikation:

Enumerativt system:
• De hierarkiskt uppbyggda enumerativa systemen innehåller huvudavdelningar och

underavdelningar. Enkla och även komplexa ämnen har sin egen plats i systemet.
Indelningsprinciperna är tydliga, men enligt kritikerna ofta inkonsekventa.

• Det negativa med systemet är inflexibiliteten som innebär att det är svårt att föra in
nya ämnen i systemet.

• De flesta stora klassifikationssytemen är enumerativa. (Rowley 1994, s.179-183,
Olsson & Olsson 2002, s. 19-20)

Facetterat system:
• Det facetterade klassifikationssytemet med sin flexibilitet erbjuder en mera lämplig

metod för vår tids snabba kunskapsutveckling. Detta system är lättare att hålla
uppdaterat än det enumerativa klassifikationssystemet.

• Nya, sammansatta ämnen får lättare sin plats i detta system.
• Det facetterade klassifikationssytemet används inom ett kunskapsområde.
• Det facetterade systemet bör vara uttömmande och heltäckande för det respektive

ämnesområdet.
• Det facetterade klassifikationssystemet utgår från olika aspekter av ett ämne.
• De olika facetterna kombineras. Man skapar klasser via kombinering av

klassymboler från flera olika klasser. Regler bestämmer facetternas ordningsföljd.
•  Det facetterade klassifikationssystemet har haft stor betydelse för utvecklingen av

de kontrollerade vokabulärerna. (Rowley 1992, s. 179, 183-187, Olsson & Olsson
2002, s. 20)

I Etnografiska museets bibliotek används som arbetsmaterial vid klassifikation och
ämnesordsindexering följande handböcker:
Murdock, George P. (1983), Outline of World Cultures. – New Haven, Connecticut:
Human Relations Area Files, Inc.
och
Murdock, George P. (et. al.) (1987), Outline of Cultural Materials. – New Haven,
Connecticut: Human Relations Area Files, Inc.
De här böckerna presenteras i kapitlet om klassifikationssystemet för de hör ihop med
det praktiska arbetet med klassifikation och ämnesordsindexering

2.4   Kataloger – katalogtyper

De följande två magisteruppsatserna är relevanta för vår uppsats:

Arvidsson, Catharina & Janson, Magdalena (2001), Bibliotekskatalogens utveckling i
Sverige från medeltid till nutid – sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv. //
Magisteruppsats i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan. –
2001:12. – Högskolan i Borås

Arvidsson & Jansson beskriver i sin magisteruppsats hur den svenska
bibliotekskatalogen har utvecklats från dess tillkomst fram till idag. De har valt att
beskriva ett fåtal kataloger. I andra hand har de undersökt förändringarna i katalogen
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från ett institutionellt perspektiv. Med utveckling av bibliotekskatalogen menar
författarna i första hand bibliotekens utveckling av olika metoder för att lagra
dokumentsurrogat i någon form av katalog. (Arvidsson & Jansson 2001)

2.5   Sambandet mellan klassifikation och hylluppställning

Olsson, Annika & Olsson, Kerstin (2002), Alternativ hylluppställning: En undersökning
av hylluppställning och biblioteksmiljö på Västerviks stadsbibliotek. // Magisteruppsats
i Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan. – 2002:33. –
Högskolan i Borås

Olsson & Olsson undersökte Västerviks stadsbibliotek som i stället för SAB systemets
traditionella hylluppställning skapade en alternativ hylluppställning. De tar upp frågor
angående förhållandet mellan ämnesindelning, hylluppsättning och förändringar i
biblioteksmiljön ur bibliotekspersonalens synvinkel. De avgränsar uppsatsen till
biblioteket och dess personal och gör inte någon användarundersökning. Författarna
använder sig av en semistrukturerad intervjuform som metod och förutom deras egen
undersökning använder de sig av lärdomarna av några andra undersökningar. För vår
del är det inte själva undersökningen som de gör det intressanta men frågeställningarna
omkring sambandet mellan ämnesindelning, hylluppsättning och förändringar i
biblioteksmiljön.
I underkapitlet om Begreppet ”alternativa hylluppställningar” nämner författarna att det
finns olika ”beteckningar för de förändringar ett bibliotek gör när det förändrar sin
hylluppställning och/eller ämnesindelning” (Olsson & Olsson 2002, s.10).
Förändringarna vittnar ofta om ett förändringsbehov från bibliotekspersonalens sida. En
av frågorna författarna ställer är vilka förändringar kan uppstå i ämnesuppställningen
och vilka blir konsekvenserna för biblioteksmiljön. Där det ansetts möjligt har
bibliotekspersonalen skapat egna avdelningar som kan vara unika för just det biblioteket
eller mer generella avdelningar som många bibliotek använts sig av. Nya
intresseområden (…) har svårt att hitta sin plats i ett enumerativt klassifikationssystem
och där har bibliotekspersonalen skapat nya avdelningar där dokumenten samlats i
stället för att spridas, som resultatet blir om SAB-systemets ämnesindelning följs. (ibid,
s. 56)

Viljan att förbättra biblioteksmiljön var avgörande. ”På bibliotek som prövat alternativa
hylluppsättningar har personalen utgått från sina användare …” (ibid).
Författarna nämner i slutet av uppsatsen utan att gå in i detaljer att det finns även
problem och svårigheter med att använda alternativa hylluppställningar och att det är
viktigt att vara medveten om det. Ett av problemen är avsaknaden av
användarundersökningar och detta leder till ”för mycket antaganden från
bibliotekariernas sida om vad användarna behöver” (ibid).

2.6   Index och indexering

Index till de olika posterna till en databas är t.ex. titelindex, ämnesordsindex,
författarindex, etc. Indexering är innehållsbeskrivning med hjälp av ämnesord eller
nyckelord. Innehållsbeskrivningen har två funktioner. Den ena är identifiera och välja ut
poster som behandlar ett speciellt ämne (indexeringssystem). Den andra är
klassifikationssystem som grupperar poster som behandlar liknande ämnen.
Innehållsbeskrivningen kan ha olika formaliseringsgrader. I fallet av fulltext är det
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själva språket som gäller. Varje ord är sökbart, utan någon inskränkning.
Formaliseringsgraden är lika med 0. Nästa grad är när man via selektivt urval väljer ut
nyckelord t.ex. från titeln, från den bibliografiska beskrivningen, från referat eller från
innehållsförteckningen. Man talar om fria ämnesord när indexeraren själv, ur det egna
huvudet, bestämmer sig för vissa ämnesord med vissa grammatiska inskränkningar
(t.ex. plural eller singular). När man använder en kontrollerad, standardiserad
ämnesordslista, en tesaurus då arbetar man med bundna ämnesord. Här måste man
räkna med semantiska och grammatiska inskränkningar. I fallet med
klassifikationskoder råder det total formalisering. (Chambert 1986)

Indexeringssystem eller indexeringsspråk är de ord som används för att beskriva ett
specifikt dokument. De här orden används även för att formulera en sökfråga
tillsammans med de regler som talar om hur termerna ska användas och i vilken relation
de står varandra. (ibid)

En boks eller ett dokuments innehåll kan beskrivas på olika sätt. Vi skiljer mellan
specifik indexering och uttömmande indexering, med andra ord vi skiljer mellan antalet
ämnesord och antalet ämne. Målet är att hålla balansen mellan fråge- eller
användarorienterad indexering och mellan dokument- eller objektorienterad indexering.
Prekoordinering och postkoordinering. Prekoordinering innebär att koordinering mellan
begreppen görs vid indexeringstillfället genom att man tilldelar dokumentet ett
sammansatt begrepp eller kod. T.ex. biblioteksklassifikationssystem (SAB, UDK,
Dewey etc.). Prekoordinering gäller för alla former av tryckta index. Ökar precisionen
vid sökningar. Postkoordinering görs vid söktillfället. Användaren själv kombinerar de
termer han ska söka på. Postkoordinerade index är basen i de flesta IR system.
Användaren, sökaren är i dialog med datorn. Nackdelen är att det kan vara svårt att hitta
de rätta termerna. Fördelen är flexibiliteten via möjlighet att kombinera termer. (ibid)

Tillgången till information i databaser sker via olika typer av index som är en
förteckning över sökbara element i databasen som t.ex. ord, termer eller fraser.

2.6.1   Ämnesordsindexering

Ett hjälpmedel i indexeringsarbetet är handledningen skriven av Unn Hellsten och
Margareta Rosfelt. Boken heter Ämnesordsindexering: en handledning och är utgiven
av Kungl. Biblioteket. Författarna skriver om indexering och den bästa möjliga
återvinningen. (Hellsten & Rosfelt 1999)

Vi kan fastställa att vårt ändamål med ämnesordsindexering är finna den bästa möjliga
återvinningen vid litteratursökning. Med den bästa möjliga återvinningen menas att dels
de titlar som blir resultatet av sökning på kontrollerade ämnesord är relevanta, d.v.s. de
handlar om precis om det som man har sökt efter. Men den bästa möjliga återvinningen
betyder även att så många som möjligt av det totala antalet relevanta titlar i katalogen
eller databasen kommer fram i sökningen. På grund av att indexeringen görs ofta på
dokumentets nivå lyckas man inte så bra med det andra målet. (ibid, s. 15)
När Hellsten & Rosfelt sammanfattar indexerarens arbete då understryker de att
uppgiften är inte bara att ge katalogposten sådana ämnesord som täcker verkets,
dokumentets ämne, det är lika viktigt att sökare ska kunna komma på idén att använda
just de ämnesord som sökord. Det är svårt att indexera så att de olika behoven uppfylls.
Olika indexerare kan skilja sig i sina bedömningar och samma indexerare kan göra olika
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bedömningar vid olika tidpunkter. Hellsten & Rosfelt tar upp en allmängiltig erfarenhet
som innebär att alla verk eller dokument måste indexeras så noggrant som möjligt redan
vid första indexeringstillfället. Vanligtvis finns det aldrig tid att gå tillbaka och göra
genomgångar. (ibid, s. 15-16)

De konkreta indexeringsprinciperna beror även på de tänkta målgruppernas
kunskapsnivå. Användarnas informationsbehov varierar. Indexeraren måste försöka
förutse de möjliga sökbehoven redan vid indexeringen. De två ytterligheterna är behov
av sökresultat med hög precision eller med hög återvinningsgrad. Med hög precision
menas att man får som sökresultat få titlar av varierande kvalitet men med relevant
ämnesinnehåll. Hög precision passar sökare som vill ha ett litet men mer exakt
ämnesinnehåll. Den andra ytterligheten är låg precision men hög återvinningsgrad. Det
betyder att man får som sökresultat många titlar, med varierande kvalitet men blandat,
bara till en del relevant ämnesinnehåll. Hög återvinningsgrad passar de som vill få en
överblick över litteraturen om ett ämne. Även hög återvinningsgrad kan medföra bra
kvalitet i sökresultat t.ex. när sökaren vill veta vad ett biblioteks bestånd har angående
ett ämne. Indexeraren ska använda tillräckligt specifika ämnesord och tänka även på
klassifikationen med dess hierarkier och nivåalternativ. (ibid, s. 16)

Indexeringen görs ofta på dokumentets nivå. Det innebär att man ger sådana ämnesord
till dokumentet som beskriver dess helhetsinnehåll. Ämnesordsindexering och
klassifikation på dokumentets nivå gör att ämnesbeskrivningen blir ojämn. Användarna
får problem vid sökning. Systemet utgår ifrån att sökarna är medvetna om hur
ämneshierarkierna och nivåerna i systemet fungerar. Indexeraren behöver komplettera
ämnesorden som beskriver verkets helhetsinnehåll. Via s.k. djupindexering ger
indexeraren flera andra indexeringsord till dokumentet. De här sistnämnda ämnesorden
är menade att t.ex. beskriva de enskilda kapitlens ämnesinnehåll. Djupindexering
innebär högre precision än indexering på dokumentets nivå, men innebär även mycket
mera arbete för indexeraren. Bibliotekets samlingar utnyttjas bättre via djupindexering.
Djupindexering är den självklara metoden för ett specialbibliotek för att göra sitt
bestånd tillgängligt för sökare. (ibid, s. 17-19)

Indexeringsspråk är en mer eller mindre systematiserad förteckning över kontrollerade
och godkända ämnesord, ofta även över preliminära ämnesord. Preliminära ämnesord är
sådana ämnesord som så småningom kanske blir godkända ämnesord. Kontrollen
innebär även kontrollen av ordens yttre form (bl.a. singular- eller pluralform,
grammatisk bestämdhet, stavning), och av deras innehåll (bl.a. betydelse, synonymi och
homonymi) och funktion (bruklighet). (ibid, s. 22-23)

Två grundläggande principer för ämnesordskontrollen:
1. Ordens betydelse i det naturliga språket begränsas för användning som ämnesord
2. När samma begrepp kan uttryckas på flera sätt (med t.ex. synonymer) väljer man ut

ett av uttryckssätten som föredraget ämnesord
(ibid, s. 29-30).

I någon from av auktoritetsregister för ämnesord gör man t.ex. alla nödvändiga
hänvisningar. I auktoritetsregistret hänvisar man t.ex. från synonymerna till det
föredragna ordet. (ibid, s. 23)
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A posterioriprincipen tillämpas i de flesta indexeringsspråk. Denna princip innebär att i
ämnesordslistan införs bara sådana ämnesord som verkligen använts i de bibliografiska
posterna. Annars kan det hända att sökaren använder ett sökord från listan som inte ger
någon träff över huvud taget. A prioriprincipen betyder att man inför lämpliga ämnesord
i registret redan innan man använde det vid ett dokuments indexering. (ibid)

Nya ämnesord blir först ofta s.k. preliminära ämnesord tills de, efter kontroll, kan föras
in i auktoritetsregistret som godkända. En del av de förblir okontrollerade ämnesord
som kanske hänvisar till de kontrollerade ämnesorden eller dubbleras i posten med
något bättre ämnesord. (ibid)

En tesaurus eller annat slags auktoritetsregister över ämnesorden (dvs. någon form av
ordbok över indexeringsspråket) är nödvändigt för att veta vilka ämnesord är
kontrollerade. Här finns även hänvisningarna. (ibid)

2.7   Digitalisering av samlingar

ABM gruppens slutrapport från projektet Bilddatabaser och digitalisering – plattform
för ABM-samverkan finns att läsa på Kungliga bibliotekets hemsida. Internetadressen
är:
http://abm.kb.se/akt4cd/slutrapporten/slutrapport.htm
Rapporten behandlar hur projektet har bedrivits, här finns redovisning i detalj av
direktiv, beskrivning av projektet och hur det har genomförts. Det är Kungliga
biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet som under åren
2001-2002 samverkade i projektet Digitalisering av bild. Syftet med projektet var att
skapa gemensam terminologi. För vår del är det samverkan mellan dessa olika
institutioner som är av intresse.

Det pågår en del inom området utanför Sverige. Det material vi redovisar är olika
organisationers sätt att dels bygga det digitala museet och dels försöka få fram underlag
för att skapa standarder vid organiserandet av det digitala museet.
Europeiska museers informationsinstitut EMII håller på att utreda vilka standarder som
ska gälla för digitalisering av samlingarna inom EU. På institutets hemsida kan man läsa
om den undersökning de har utfört. Informationsinstitutet har frågat ett antal europeiska
länder däribland Sverige om vilka behov som finns. Den undersökningen kan beskrivas
som en  lägesbeskrivning för de länder som svarat på den. Det här är utredande
verksamhet som inte direkt berör vår uppsats. (European Museums’Information Insitute,
EMII (a) URL http://www.emii.org/map/index.htm)
Här går att läsa om Sveriges svar på undersökningen och då framför allt hur man ser på
framtiden: det svar Sverige lämnade innehåller en redovisning av läget i Sverige, t.ex.
antal museer, bibliotek, använda kataloger mm. Det är en splittrad bild som svenskarna
ger. Det önskemålet kommer fram att det är standarder som behövs för att öka
tillgängligheten till de kataloger som redan finns. Det är inte ett enhetligt katalogsystem.
(European Museums’Information Insitute, EMII (b) URL 
http://www.emii.org/map/se.htm)
Liz Bishoff beskriver ett samarbetsprojekt The Colorado Digitization Project med
Colorados arkiv, historiska sällskap och bibliotek och museer. Målet för projektet är att
öka tillängligheten till specialsamlingar och unika källor ur kulturarvssynpunkt via
digitalisering av samlingarna. Här redovisar författaren arbetet med riktlinjer och
standards för att utveckla antalet digitala källor som länkas samman och som utvecklats
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av CDP (The Colorado Digitization Project). Man skapar också en modell för
samarbetet mellan museer och bibliotek som kan spridas till andra stater. Ett annat
område som projektet arbetar med är inskanning av bilder av de objekt som finns i
museet. (Bishoff 2000) Det här projektet är inte aktuellt för oss då vi inte i detalj går in
på standarder eller digitalisering av de föremål i vår uppsats.



21

3. Material och metod

3.1   Material

Vi har genom litteratursökningar i elektroniska databaser och på Internet sökt fram
referenser till litteratur inom ämnet museibibliotek och kunskapsorganisation
(Bibliotekets katalog vid högskolan i Borås samt Lisa i Dialog bl.a.). Tryckta källor är
böcker och tidskriftsartiklar. Tidigare magisteruppsatser se i avsnitt om tidigare
forskning. Vi har även använt litteraturhänvisningar i tryckta källor, relevanta böcker
och tidskriftsartiklar. De otryckta källorna är i första hand olika dokument och
anteckningar som handlar om händelser och förändringar inom kunskapsorganisationen
vid Etnografiska Museets bibliotek. Vi har studerat olika dokument tillgängliga på
Etnografiska museets bibliotek, t.ex. om bibliotekets historia och bibliotekariens
nedtecknade funderingar angående val av klassifikationssystem och elektronisk databas.
Intervjumaterialet skrevs ut efter bandinspelningar gjorda i maj och juni 2002 samt
nedtecknad under intervju i mars 2003. Utskrifter av intervjuerna finns med i vårt
material. Vi har presenterat en intervjuguide för informanterna som vi återger i två
bilagor i uppsatsen.
Grundtexter för avsnittet om bestånd är dels olika anteckningar av bibliotekarien och de
uppgifter som finns i den elektroniska databasen, t.ex. statistiken, men först och främst
bibliotekets bestånd, samlingar och dels intervjuer.
Utgångspunkter till kapitlet om katalogerna är olika dokument om biblioteket men de
viktigaste källorna är de faktiska katalogerna som finns på Etnografiska museets
bibliotek och intervjuerna med Informant 1 och 2.
Källor för avsnittet om att välja nytt klassifikationssystem är: dåvarande bibliotekariens,
Dagmar Frölands anteckningar, olika dokument som finns i museets bibliotek om
perioden, och även studiet av själva den gamla och den nya kortkatalogen, deras
beskrivning och analys och intervjuer med informant 1 och 2 (otryckta källor).
Grundtexter för avsnittet om klassifikation är: bibliotekariens anteckningar från den
tiden, studie av olika dokument, undersökning av kortkatalogen, av den tillhörande
klassifikationen och av den elektroniska databasen samt manualer för klassifikation
OCM och OWC och intervjuer med Informant 1och 2.
Materialet till avsnittet om den lokala elektroniska databasen är i första hand
undersökning av databasen och kunskaper förvärvade under arbetet med den lokala
elektroniska databasen.
För vår text om ämnesordsindexeringen ligger dels relevanta texter angående indexering
och ämnesordsindexering till grund men framför allt själva ämnesordsregistren i den
elektroniska databasen vid biblioteket. En nödvändig källa för undersökningen är även
egna erfarenheter skaffade under arbetet med dessa register. Målet är här att dels med
hjälp av relevanta texter och egna undersökningar samt erfarenheter beskriva i stort
utformningen av ämnesordsindexeringen i den lokala elektroniska databasen och dels
peka på några problem angående indexeringsarbetet och även se vilka framtida mål kan
vara aktuella.
Litteraturstudie samt erfarenheter och lärdomar under arbete på biblioteket och intervju
med Informant 1 har legat till grund för vår text om Internet.
En primär källa för vår undersökning är själva biblioteket och dess bestånd, databaser,
kataloger, klassifikationssystem och hylluppställning. En annan källa för oss är egen
erfarenhet förvärvad under arbetet på biblioteket. I det följande kapitlet om metod
beskriver vi varför vi valt dessa källor, urval för intervjuer och databaser och teoretiska
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grunder för vårt metodval. Vi återkommer i det kapitlet om analys och diskussion om
vilka erfarenheter vi fått av vårt val av material och våra metoder.

3.2   Metod

I detta kapitel förklarar vi hur vi har genomfört vår undersökning. I början av arbetet var
det viktigt att strukturera det vi redan visste/vet eller som vi trodde oss veta. Vi skrev
ner denna struktur och det är den förförståelse som vi har bl.a. genom den tidigare
fältstudie och B-uppsats som vi genomfört i samband med studier vid Institutionen för
biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. (Müller &
Norlander 2000) Anteckningar förda vid Etnografiska museet ligger också till grund för
förförståelsen. Vi fick också tips från lärare och vår handledare. Det andra steget för oss
blev att göra litteratursökningar i Bibliotekshögskolan i Borås bibliotekskatalog,
databaser DIALOG i första hand LISA och vi gjorde även sökningar på Internet och i
första via Google.

När vi formulerade problemställningen gick vi vidare via litteraturstudier och analyser
byggda på de teoretiska kunskaperna.

För oss har det varit naturligt att välja att arbeta med en kvalitativ metod. Enligt Idar
Magne Holme och Bernt Krohn Solvang ”kännetecknas kvalitativ metod av en närhet
till forskningsobjektet” (Holme 1997, s. 92)
Det är en fördel enligt författarna att arbeta med den kvalitativa metoden om materialet
består av olika sorters material och den möjliggör en mer djupare förståelse av det vi
undersöker. Då materialet består av olika sorters material så kräver materialet en större
flexibilitet hos oss som undersöker. Metoden möjliggör att man kan gå tillbaka för att
kontrollera fakta som vi fick under undersökningens gång. (ibid, s. 80) En nackdel med
vårt val av kvalitativ metod kan vara att vi minskar vår möjlighet till att dra generella
slutsatser. Det finns även en risk för styrning.
Vi undersökte databasernas utveckling och när de kom till och vilket
användningsområde de har. Vi undersökte hur bibliotekets bestånd var uppbyggt genom
att gå igenom och kartlägga vilka olika typer av material som finns i biblioteket. Några
exempel är boksamlingen, periodika, utställningskataloger mm. Undersökning av det
nuvarande bibliotekets kataloger, klassifikationssystem och elektronisk databas.
Vi har därför undersökt de kataloger som finns i biblioteket och när man började
katalogisera i dessa. Katalogerna har olika karaktärer. Vi har kartlagt vilka katalogerna
var samt när de kom till. Vi jämför deras användningsområden och vad som
katalogiserats. Vi har också tittat på vilka begrepp som använts vid katalogiseringen.
Metoden här har varit att direkt fysiskt granska katalogerna på plats och vi redogör för
katalogernas utveckling genom åren på Etnografiska museets bibliotek. Katalogernas
utveckling beskrivs från en enkel lappkatalog och accessionskatalogen till den
elektroniska databasen. Vi söker via våra metoder svar på frågan vad det är som driver
utvecklingen och vad är målet med förändringarna. Det här kapitlet baseras i första hand
på studiet och analysen av de här konkreta katalogerna.
Nästa steg var naturligt att därefter sedan studera klassifikationssystemets utveckling
över tid på biblioteket på Etnografiska museet. Där har vi tittat på det schema för
klassificering som finns i biblioteket och när det kom till och varför det valdes.
Vi undersökte också till sist utvecklingen över tiden för hylluppställningarna i
museibiblioteket. För att få fram fakta så bidrog de samtal/intervjuer vi hade med våra
informanter till att vi fick en överblick om var museibiblioteket funnits under olika
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perioder och hur samlingarna var ordnade. Den nuvarande hylluppställningen
undersöktes på plats i biblioteket. I det här avsnittet undersöker vi förhållandet mellan
ämnesindelning, hylluppställning och förändringar i biblioteksmiljön ur
bibliotekspersonalens synvinkel.
Vi har också genomfört intervjuer/samtal, med tidigare anställda och anställda för att få
ytterligare information om förändringar i kunskapsorganisationen vid biblioteket och för
att ge en bakgrund. Intervjuerna har genomförts med hjälp av bandspelare. Valet att
arbeta med intervjuer/samtal var att det var en bra metod att ställa skriftligt material om
hur kunskapsorganisationen skulle ske vid Etnografiska museets bibliotek i jämförelse
med muntligt material som ofta får med en ytterligare dimension nämligen hur det i
praktiken blev. Vi gjorde även anteckningar. Den tredje intervjun antecknades.
Anonymitet garanterades. På grund av det begränsade urvalet av möjliga informanter
har vi uppgifter om kön och ålder inom vår ägo. För den som är intresserad finns de
bearbetade intervjuer att tillgå. Bearbetningen har endast bestått i att avidentifiera
intervjuerna. Då en av oss arbetar på Etnografiska museets bibliotek har intervjuer
(bandinspelningar) och utskrifter av dessa skett av den som inte har någon anknytning
till museet eller biblioteksvärlden. Bandinspelningarna förvaras också hos densamme.
Intervjun med informant 3 var av annan art. De två första var djupare intervjuer och den
sista intervjun var en intervju som gjordes för att kontrollera vissa särskilda
förhållanden. Intervjun varade i ca 30 minuter och varav mer begränsad art. Detta är ett
metodologiskt problem som vi är medvetna om och vi har strävat efter ett material som i
efterhand går att kontrollera. Vi har en och samma intervjuguide för de båda första
intervjuerna. (bilaga 1) Tyngdpunkten varierar från informant till informant angående
vilka frågor som poängteras mera och vilka frågor som bearbetas mera djupgående än
andra. Detta beroende var på informanternas bakgrund, kunskaper och intresse. Den
tredje intervjun (bilaga 2) bestod mer av begränsade frågeställningar och nedan visas
den tidsperiod som intervjuerna handlade om.
Informant 1, om tiden från och med 1980. Datum för intervjun 2002-05-16,
ca 1,5 tim. Vi är båda närvarande vid intervjun
Informant 2, om tiden före 1980. Datum för intervjun 2002-05-22,
ca 1 timme och 45 minuter. Vi är båda med vid intervjun.
Informant 3, om tiden före 1980. Datum för intervjun 2003-03-18,
ca 30 minuter. En av oss är närvarande vid intervjun.

Metoden att arbeta med bandinspelningar av intervjuer var helt ny för oss. Det var första
gången som vi använde en bandspelare för ljudupptagning. Vi strävade efter att våra
intervjuer skulle vara öppna så att informanten själv fick berätta och vi utgick från en
intervjuguide. Avbrott undveks. Det utskrivna materialet är totalt 12 sidor för intervjun
med informant 1 och totalt 16 sidor för informant 2. Intervjuerna varade i ca en och en
halv timme. Intervjun med informant 3 antecknades. Intervju med informant 1 och 2
karakteriserades av att de intervjuade själva valde att mer utförligt behandla vissa teman
utifrån intervjuguiden. Vi gjorde själva några mindre inlägg med frågor för att få
förklaringar på vissa omständigheter. Informanterna drev själva intervjuerna framåt.
Allmänt kan sägas (för att inte röja den sekretess vi ovan redogjort för) att de har varit
anställda under lång tid vid museet och har stor erfarenhet av utvecklingen av
kunskapsorganisationen vid museibiblioteket. De har också erfarenhet av ledande
tjänster/befattningar. Både män och kvinnor är representerade. Utskriften av
intervjuerna har tagit två veckor totalt i tid.
Resultatet blev en deskriptiv analys utifrån det samlade materialet via de olika metoder
som beskrivs ovan, litteraturstudier och egna erfarenheter. Vi eftersträvade ett
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beskrivande resultat. I stället för ett eget underkapitel för termer och begrepp förklarar
vi använda termer och deras innehållsliga sida, det tillhörande begreppet i den löpande
texten, i de respektive kapitlen.
Sammanfattningsvis kan sägas att vi undersökte biblioteket som en del av
institutionen/museet.

Det finns vissa aspekter av vårt val av material och metod som vi sammanfattningsvis
vill ge några kommentarer till. En första aspekt är åldern på det material vi använt, den
ligger jämsides med den tidsperiod vi skriver om. Dels är de ursprungliga källor som t.
ex. kataloger, anteckningar förda i museibiblioteket och intervjuer med personer som
varit eller är anställda vid museet och dess bibliotek. Det är en stor spännvidd när det
gäller dess tillkomst. För den forskning och den litteratur vi utgått i från gäller att det
huvudsakliga materialet är från 1985 och framåt i tiden till intervjuerna och de
elektroniska källorna går att tillgå på Internet. Vi har haft tillgång till ett stort material
och sorterat en del i materialet. Det material vi funnit har varit lämpligt att utgå i från i
vår magisteruppsats för den passar den kvalitativa metoden som utgår från en mångfald
av olika sätt att belysa ett ämne på. Med den kvalitativa metoden strävar man inte efter
ett generaliserbart material. Det går inte att dra några allmänna slutsatser. Vi tycker
därför att vi med det material och den metod vi valt nått vårt syfte med uppsatsen att
beskriva förändringar i kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek. Vi
har pekat på problem som finns men samtidigt har vi också visat på det som fungerat.
Vi fick en helhetssyn på hur ett museibibliotek fungerar och för ämnet i stort. Det vi sett
i litteraturen är att det finns ett behov av bl.a. användarstudier för utveckling av bestånd
och för enkäter om hur material hanteras vid museibiblioteken i Sverige. Vårt förslag
till framtida forskning ligger i linje med detta. Men vi vill också tillägga att vi genom de
intervjuer vi har så har vi fått ett intressant material om museet i historiskt perspektiv
det är många kompetenta, kreativa och även äventyrliga människor som har del i museet
och dess biblioteks historia. Det skulle leda för långt att räkna upp dessa vilket också
ligger utanför ämnet för vår uppsats. Detta kan också ge uppslag till ny forskning utifrån
många olika teoretiska perspektiv.
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4.   Etnografiska museet och dess bibliotek

4.1   Etnografiska museets och bibliotekets historia

Etnografiska museets bibliotek är ett specialbibliotek och institutionsbibliotek.
Museibiblioteket har en nära relation till sin moderinstitution, Etnografiska museet i
Stockholm.  Bibliotekets historia har nära samband med museets historia och med dess
samlingars historia. Biblioteket först och främst tillhör museipersonalen samt bidrar till
museets olika verksamheter och samarbetar med museets olika avdelningar. Å andra
sidan är det viktigt att biblioteket är tillgängligt för studenter och forskare utifrån och
även för allmänheten. (Informant 1)

Europas flesta etnografiska museer bildades under 1870- och 1880-talet. Etnografiska
museets samlingar går tillbaka till 1700-talet.

[Etnografiska museets historia börjar] … genom de föremålssamlingar som
skänktes till Kungliga Vetenskapsakademien vid dess grundande 1739 och som
härefter även blev förvaltare av samlingarna (Svensson 1997).

Naturaliakabinetten som låg inom Vetenskapsakademien bildades på 1700-talet och
utvecklades så småningom till Naturhistoriska Riksmuseet som blev en egen
organisation under Kungliga Vetenskapsakademien. De etnografiska samlingarna låg
under det sk Avdelningen för ryggradsdjur, Vertebratavdelningen [fr.o.m. 1841].
(Informant 1)

Vid slutet av 1860-talet framfördes för första gången offentligt behovet av ett
separat etnografiskt museum. (Svensson, 1997)
Först år 1900 inrättades en avdelning för samlingarna likställd med riksmuseets
övriga avdelningar – den etnografiska – och med en föreståndare Hjalmar Stolpe.
(ibid)

Lokalerna låg på Wallingatan i Stockholm. Riksmuseets etnografiska avdelning flyttade
1930 till f.d. Kungliga Livregementets Dragoners kasernområdes lokaler på
Ladugårdsgärdet på norra Djurgården i Stockholm. 1935 avskildes Riksmuseets
etnografiska avdelning, alltså museets samlingar från Naturhistoriska Riksmuseet och
blev Statens etnografiska museum och därmed en självständig institution.
Vetenskapsakademien var fortfarande huvudman. (Informant 1)

Sambandet med Vetenskapsakademien och Naturhistoriska Riksmuseet upphörde
[…] 1966, då museet blev en egen institution med namnet Etnografiska museet,
med en styrelse utsedd av Kungl.Majestät. (ibid)

På samma plats, på Ladugårdsgärdet i Stockholm, höll också en längre tid Institutionen
för allmän och jämförande etnografi vid Stockholms Universitet till. [1966] skildes
institutionen och museet åt och universitetsämnet blev social- eller kulturantropologi, i
Uppsala kulturantropologi, i övriga landet socialantropologi. Några år senare revs det
gamla museet och ersattes av den nu existerande museibyggnaden. (Fröland, 1989)

Planerna på att riva de gamla kasernbyggnaderna och bygga ett modernt museum
hade funnits sedan inflyttningen på 30-talet. (Svensson, 1997)

Fram till 1935 hade de olika regionala avdelningarna (för Afrika, Asien, Amerika m.fl.)
varit spridda på olika håll på stan och det bidrog till att det dröjde tills biblioteket
bildade en enhet. (Fröland, 1989) 1966 blev museet en egen myndighet.

I den nya museibyggnaden på Gärdet, som invigdes 1980, utgör biblioteket en central
samlingspunkt för museets personal, forskare och andra besökare. Bibliotekets samling
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är tänkt att vara ett arbetsredskap för alla som arbetar i museet. I anslutning till
bibliotekslokalen ligger intendenternas tjänsterum. (Informant 1, 2)
Biblioteket fick en samordnad och central funktion. Bibliotekslokalen kallades
studiegalleriet. Böckerna – i möjligaste mån – placerats på öppna hyllor. (Fröland,
1989) Ett allmänt mål för bibliotekets verksamhet är att vara öppet och den unika
samlingen ska vara tillgänglig så gott det går även för allmänheten. (ibid)

Etnografiska museet hette Folkens Museum Etnografiska fr.o.m. 1988 t.o.m. febr 2001.
Fr.o.m. mars 2001 heter museet Etnografiska museet. Fr.o.m. januari 1999 ingår
Etnografiska museet i Statens Museer för Världskultur (fyra museer ingår i
myndigheten, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska museet  i
Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg. Statens Museer för Världskultur är en
statlig myndighet som lyder under kulturdepartementet. Etnografiska museet i
Stockholm var tidigare egen myndighet och ansvarsmuseum för etnografi. Nu är det
Statens museer för världskultur som är ansvarsmuseum för etnografi. (Informant 1)

Etnografiska Museet samarbetar enligt tradition med museer, forskningsinstitut och
universitet från alla hörn i världen. (Informant 1)

4.2   Etnografiska museets bibliotek – kort presentation

Etnografiska museets bibliotek har en lång historia och traditioner för samarbete med
sin institution.

I första delen av 1900-talet fanns böcker och tidskrifter utspridda på hyllor i kontorsrum
och arbetsrum, i korridorer, i gömda ytrymmen, i lådor och skåp. (Informant 1, 3)
Basen för bibliotekets bestånd var de olika samlingarna, både böcker och tidskrifter hos
de enskilda intendenternas tjänsterum.
På 1960- talet hade biblioteket en egen lokal enligt Informant 3. Museet låg i ett antal
byggnader på Norra Djurgården. Tjänsterummen och biblioteket fanns i
kanslibyggnaden. Informant 3 berättade att han minns höga skåp och bokhyllor fyllda
med böcker och tidskrifter.
Biblioteket hade vuxit fram sakta under 1900-talet. Det var ett stöd i arbetet för
intendenter och forskare. (Informant 1, 2,)

På 1960-talet arbetade två personer på biblioteket. En av dem hade även flera andra
arbetsuppgifter inom museet. 1975 packade man ner biblioteket och flyttades till andra
sidan Gärdet. 1976 anställdes den förste bibliotekarien. Man packade upp lådorna och
började organisera samlingen. Sedan packades allt ner igen och flyttades till den nya
museibyggnaden. (Informant 3) Visionerna för ett bibliotek kom i samband med den
nya museibyggnaden 1980.  (Informant 1, 2,)

Etnografiska biblioteket är ett museibibliotek i nära samarbete med sin institution,
museet. Det finns ca 40 anställda i museet och de flesta använder biblioteket i olika
grad. Inför varje utställning planeras av bibliotekarien hur biblioteket kan bidra till
arbetet.  Aktuellt är nu i museet en ny utställning, Med världen i kappsäcken som
öppnades i oktober år 2002. Ny, relevant litteratur köptes in efter förslag från
intendenterna och andra museianställda. Litteraturlistor med anknytning till den aktuella
utställningen sattes ihop.
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Samarbete planeras på olika nivåer med andra museibibliotek. Biblioteksgrupp har
bildats med de fyra biblioteken som ingår i Statens museer för världskultur. (Informant
1)

Etnografiska biblioteket har en låg nivå angående marknadsföring och en av orsakerna
är personalbrist. På museets hemsida www.etnografiska.se har biblioteket en
presentation. Där finns enbart en kort text, men på sikt ska bibliotekets databas vara
nåbar även via hemsidan.

4.3    Personal

I början likt för andra museibibliotek var personer med olika arbetsuppgifter som tog
hand även om biblioteket. Att ta hand om biblioteket var en av deras arbetsuppgifter.
Ofta var det så kallade nyckelpersoner som var inblandade i flera olika verksamheter,
t.ex. administrationen av museiverksamheten, registrering och organisation av föremål
etc. Museets intendenter har alltid haft en stor roll i bibliotekets verksamhet. Deras
ämneskunskaper har alltid varit ett stöd för bibliotekspersonalen.

Det var två personer vars arbete betydde mycket för utvecklingen av biblioteket vid
Etnografiska museet.

Ingeborg Törnblom var 18 år när hon började arbeta som museibiträde vid museet 1924.
Hennes far var vaktmästare där, så hon hade vuxit upp i museet. Hon hade sitt hem på
museet och deltog kontinuerligt i museiarbetet. Under hennes tid hade museet få
anställda. Hon arbetade först som kansliskrivare sedan som assistent. Hon blev en
sammanhållande kraft i museiarbetet. Hon hade kunskap om museirutiner, lärde sig
hantera museets dokumentation, föremålssamlingar, bilder samt arkivhandlingar. Det
var hon som började samla böckerna och tidskrifterna från olika lokaler i huset och det
var hon som började dess organisation. Förmodligen var det hon som skapade den
gamla lappkatalogen. Under hennes tid började man använda accessionskatalogen
fr.o.m. 1966. Hon arbetade vid museet till hennes pensionering 1972. (Informant 2)

Kravet på att utföra arbetet professionellt i biblioteket växte fram under 1970-talet.
Dagmar Fröland kom in till museet via en arkivarietjänst 1976 och snart blev den första
bibliotekarien vid Etnografiska museets bibliotek. Även hennes studier i antropologi
bidrog till den högre kompetensen i biblioteksarbetet. Professionalism och stort
personligt engagemang präglade hennes arbete. Det var hon som skapade museets
bibliotek så som det ser ut idag, det var hon som organiserade samlingarna enligt ett
nytt system och införde ett nytt katalogs- och klassifikationssystem. Tillsammans med
museets dåvarande chef planerade hon den nya bibliotekslokalen med dess öppna hyllor
i det nya museet som öppnade sina portar 1980. Då öppnades även biblioteket för
allmänheten. Hon arbetade vid biblioteket till sin bortgång år 2001. (Informant 1, 2)

Assistenter som arbetade vid biblioteket under olika perioder hade högre utbildningar,
de var lärare, eller hade utbildning i ämnena t.ex. antropologi, konstvetenskap och även
kunskap i flera språk.
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4.4   Verksamhet och användare

Bibliotekets samling är arbetsredskap för alla som arbetar i museet. Det viktigaste
verksamhetsmålet är att biblioteket förblir museipersonalens bibliotek och bidrar till
museets olika verksamheter. Det ska vara ett bibliotek som samarbetar med museet i
dess verksamhet. Bibliotekets profil och nyförvärv har självklart ett samband med
museets inriktning och kulturområden. Nyförvärven är i hög grad knutna till museets
ämnesområden och aktuella projekt. (Informant 1)

Förutom att vara ett referensbibliotek för i första hand studenter och forskare är
Etnografiska museets bibliotek även öppet så gott det går för allmänheten, för museets
besökare. Nedskärningarnas konsekvens blev bl a den förkortade öppettiden. Tidigare
hade biblioteket öppet  tis - fre kl 14.00 – 16.00. Nu: ons – fre kl 14.00 – 16.00.

Om vi undersöker vilka är som använder biblioteket då ser vi en ganska stor
överensstämning mellan målgrupperna och de faktiska användarna av biblioteket.
En del av museets anställda använder biblioteket nästan varje dag. Intendenterna
upplever biblioteket som ett ”eget arbetsrum”. Tidskrifterna, böckerna, uppslagsverken,
utställningskataloger används dagligen. Bibliotekets bestånd fungerar som
arbetsredskap för intendenterna, konservatorer, museipedagoger, för de som arbetar
med utställningar etc. (Müller & Norlander 2000)

Intendenter påverkar även prenumerationer av seriella publikationer. De bevakar det
egna ämnesområdet och ger råd till bibliotekarien angående inköpsplanering. Nyförvärv
bestäms i samarbete mellan bibliotekspersonalen och intendenterna (se mera om detta i
kapitlet om bestånd och resurser). Den speciella samlingen av utställningskataloger från
museer i hela världen hjälper dem som arbetar med registrering av föremål och även
intendenterna att klassificera föremål. De som arbetar med utställningar hämtar ofta
inspiration därifrån. Bibliotekets lokal fungerar som arbetsrum även i den meningen att
många av museianställda tar emot sina besökare här. (ibid)

Museianställda vid Etnografiska biblioteket tycker att bibliotekets fysiska närhet är
mycket viktig i det dagliga arbetet. Det är bara några steg från arbetsbordet till hyllorna.
(ibid)

Nya besökare bedömer som mycket positivt den första, personliga rundvandringen i
biblioteket med bibliotekarien. Det behövs verkligen en introduktion i hur man hittar
rätt bland hyllorna, i kortkatalogerna. (Se mera om problematiken i kapitlen om
klassifikation, hylluppställning och användarvänlighet.)
Studenter och forskare vet att mycket av litteraturen i ämnena etnografi och antropologi
som finns utlånade på de större biblioteken i Stockholm, kan de hitta här. Etnografiska
biblioteket som referensbibliotek uppskattas av de här användargrupperna. De här
användargrupperna återkommer, använder biblioteket som läsesal ofta även utöver den
ordinarie öppettiden.  Universitets- och högskolestudenter som har stor datorvana
saknar möjligheten att söka själv i den lokala databasen. (Müller & Norlander 2000)
Det mesta av litteraturen finns på engelska. Biblioteket köpte in viss litteratur som
passar även för gymnasieelever. Tidskrifter är en annan möjlighet för gymnasister att
hitta relevanta uppgifter. Den här målgruppen bedöms som viktig av personalen och
även ungdomarna upplever biblioteket positivt i de flesta fall. (ibid)
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Det är viktigt att bibliotekarien är medveten om bokbeståndets nivå i förhållande till
användarnas önskemål. När det gäller ett museibibliotek med sina speciella
ämnesområden och djup vad gäller bokbeståndet är det nödvändigt att besluten tas med
hänsyn till dessa önskemål. Personalen måste ta även beslut över graden av låneservice,
direktutlån och fjärrutlån gentemot de externa användarna. Personalbristen, de knappa
ekonomiska resurserna påverkar även de här besluten. (Informant 1)

4.5   Bestånd
  

Beståndsstyrning är ett verktyg. Den beror på hur man vill arbeta.
Beståndsstyrning hör ihop och påverkar verksamhetens andra områden t.ex. förvärv,
magasinering, gallring, utlåning och marknadsföring.

I biblioteket finns ca 60 000 böcker. Dessutom finns här ca 450 löpande tidskrifter.
Bibliotekets budget är 100.000 kr per år (år 2002). Tidskriftsprenumerationer kostar ca
60 000 kr per år. Bokinköp kostar ca 30 000 kr per år. (Informant 1)

Följande information finns om biblioteket på Etnografiska museets hemsida:
… ett referensbibliotek för etnografi och antropologi och omfattar litteratur om
främst utomeuropeiska kulturer […] Biblioteket har dessutom ca 450 löpande
tidskrifter inom antropologi och religion. Många finns inte på annat håll i Sverige.
(www.etnografiska.se [2003-02-28])

Etnografiska museets bibliotek är ett specialbibliotek för etnografi och antropologi och
omfattar litteratur om främst utomeuropeiska kulturer av såväl teoretisk som deskriptiv
natur. Samlingen av utställningskataloger är högt prioriterad. Den här samlingen byggs
vidare kontinuerligt. Många av tidskrifterna finns inte på annat bibliotek i Sverige.
Unika bokdonationer finns här som är av stort värde för museiarbetet. Det mesta av
beståndet är tillgängligt på öppna hyllor. (Fröland, 1989)
Bland särskilda boksamlingar kan nämnas Sigvald Linnés bibliotek med arkeologi och
förkolumbiansk konst från Centralamerika samt Björn Strands boksamling om
nordamerikanska indianer. (Fröland, 1989)
Större samlingar som donerades till biblioteket under 1990-talet och i början av 2000-
talet är t.ex.Camilla Hollanders boksamling (Indonesien, Sydostasien), Otto Wigardts
boksamling med litteratur om te och Karl-Erik Larssons donation (Oceanien, Afrika bl.
a.).
I bibliotekets bestånd ligger alltså tyngdpunkten på deskriptiv litteratur, d.v.s. som
beskriver och förklarar museets eller andra föremål i bruk och på utställningskataloger.
Förutom böcker och tidskrifter finns en särskild avdelning för särtryck. Nuförtiden finns
även några CD. (Informant 1)

Böcker

Ca 60 000 volymer.
Registrerad nyaccession  år 1998: 783 titlar

                   år  1999: 409 titlar
                   år  2000: 1233 titlar

                                         år  2001: 1346 titlar
                   år  2002: 77 titlar
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Under år 2000 och 2001 har biblioteket flera nyaccederade titlar p.g.a. bokdonationer
(källa: bibliotekets elektroniska databas). Donationerna varierar från några få böcker till
flera tusen böcker per samling. Antal nyregistrerade titlar per år är beroende även av
personalresurserna. (källa: bokkatalogen i bibliotekets elektroniska databas)

Tidskrifter

I tidskriftsbeståndet finns litteratur inom området antropologi, materiell kultur (kunskap
om föremål), religion och kulturhistoria.

I utbyte mot Ethnos erhåller biblioteket ca 250 st olika tidskrifter och även
utställningskataloger via 191 institutioner från olika håll i världen (Ethnos: Journal of
Anthropology, National Museum of Ethnography, Stockholm. – Published by
Routledge Journals, Taylor & Francis Ltd).
Tyvärr har biblioteket p.g.a. språket (svenska) inte kunnat använda museets
utställningskataloger på bytesbasis. Det är viktigt för bibliotekets bytesrelationer att
Etnografiska museet ger ut utställningskataloger även på engelska. (Informant 1)

Förutom byten får biblioteket tidskrifter via prenumeration, 116  tidskrifter och det
erhåller även tidskrifter som gåva.

Tidskriftsbeståndet förändras med Internet. Fysiska samlingar kan, ska kompletteras
med elektroniska tidskrifter. Flera och flera tidskrifter ges ut under en övergångsperiod
parallellt både i pappersform och i digitalform. Så småningom blir det flera och flera
tidskrifter och tidningar som ges ut bara i digitalform. T.ex. Antropologiska studier
utgiven av Socialantropologiska Institutionen vid Stockholms Universitet, fr.o.m. nr.
68-69, 2000 har uppehåll i sin utgivning. Alla prenumeranter kommer att kontaktas när
utgivningen börjar igen, antingen i pappersform, eller som en internettidning.
(Uppgifterna är fr.o.m.2001-02-28, källa: bibliotekets elektroniska databas.)

Bibliotekets elektroniska databas omfattar än så länge ca 10700 poster i Bokkatalogen
och 1150 olika poster i Tidskriftsregistret (1150 olika tidskrifter varav ca 450 löpande
tidskrifter.) (Läs mera om den elektroniska databasen i eget underkapitel.)

Förvärvsplanering

Det finns inte något utarbetad förvärvsplan. Vid ett så här relativt litet bibliotek behövs
kanske inte ett väl utarbetat förvärvsplan. Förvärven påverkas mycket av de aktuella
utställningarna, av de olika intendenternas speciella önskemål. Bibliotekarien
sammanställer beställningarna i samråd med de olika museianställda (intendenter,
konservatorer…).  Det är bibliotekariens uppgift att se bibliotekets bestånd som helhet.
Att det inte finns någon utarbetad förvärvsplan betyder inte att det inte finns någon
planering. Vilka tankegångar finns bakom förvärvsplaneringen? Efter vilka principer
sker förvärven av litteratur? Det finns vissa speciella bevakningsområden som beror på:
inriktningen av specialbiblioteket som är etnografi, antropologi, arkeologi, materiell
kultur, religion och utomeuropeiska kulturer. Bibliotekets bestånd ska vara även ett
verktyg för intendenterna i deras arbete att beskriva, klassificera museets och bevara
museets föremål. (Informant 1)
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I Etnografiska museets bibliotek finns det speciella samlingar som har anknytning till
museets verksamhet och föremålssamlingarnas historia. Sådana är t.ex.
Utställningskataloger, Institutioner (dokument om Etnografiska museets och andra
museers verksamhet, historia, samt även dokument om viktiga institutioner som i sin
verksamhet har anknytning till museer), Museologi, Konservering …

I verksamhetsplanen för år 2002 står följande beskrivning angående förvärv:
Förutom de traditionella bevakningsområden finns det speciella bevakningsområden vid
inköp:

Utställningskataloger – Utställningslitteratur.
Vi redan nämnde att samlingen av utställningskataloger är
betydelsefull för biblioteket. Utställningskataloger är en mycket
högprioriterad och välbevakad kategori.

Litteratur angående de aktuella, nya utställningar. Sådan var och är
fortfarande t ex litteratur om upptäcktsresor -  Det är angeläget för
biblioteket att kunna bevaka de tidiga upptäcktsresarnas litteratur.
[Angående den planerade och redan utkomna boken (Östberg) och
utställningen Med världen i kappsäcken]

Museologi

Textil – klädedräkt – angående en ny planerad utställning (år 2004?)
(Müller, 2002)

Förvärvsplaneringen är beroende av de knappa ekonomiska resurserna.
Utställningskatalogerna är prioriterade i förvärvsplaneringen. Det är museets
verksamhetsplanering samt utställningsplanering styr i stort förvärvsplaneringen på
biblioteket. Inför utarbetandet av en ny utställning alltid är det nödvändigt att se igenom
bokbeståndet och planera för inköp av aktuell litteratur. Förvärvsplanering i samband
med ansvar för budgeten hör till bibliotekariens arbetsuppgifter. Det är bibliotekariens
som avgör hur pengarna delas upp per ämnen, om det har tillkommit nya ämnen,
alternativt vilket eller vilka ämnen får kosta mindre för att få in nya ämne.

Intendenter som arbetade och har arbetat vid museet under museets historia präglar
bibliotekets bestånd. T.ex. man har bra täckning av områdena som intendenterna var
intresserade av: t.ex. Amerika och Centralasien men det finns mycket mindre om
Australien och Oceanien. Det är bibliotekariens uppgift att dels tillfredställa
användarnas informationsbehov, dels skapa balans mellan de olika ämnesområdena i
beståndet. Sista åren har mycket litteratur har köpts in t.ex. om det Cirkumpolära
området och om Nya Zeeland, om maorier samt även om Australien och om aboriginer.
Detta är ett exempel hur museets historia, de tidigare anställdas verksamhet och intresse
har präglat och fortfarande präglar biblioteket.

Arbetssättet utkristalliserades under årtionden. Samarbetet mellan bibliotekarien och
intendenterna fungerar väl. Bibliotekarien sköter inköp efter inköpsförslag av
intendenterna. Bibliotekarien planerar och försöker hålla balansen mellan de olika
ämnesområdena. Det är hon som har ett överblick över samlingen. De enskilda
intendenterna bevakar sitt eget ämnesområde. Bibliotekarien i sin tur lämnar de olika
informationsblad och kataloger från olika förlag till berörda forskare samt
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museipersonal, för att hjälpa dem att informera sig om nya böcker. Nya
prenumerationer diskuteras med berörda museipersonal. Samma gäller gallring av
litteraturen. De användargrupper som kommer utifrån de får sitt informationsbehov
representerat av bibliotekarien. Bibliotekspersonalen vet av erfarenhet vilka ämnen
efterfrågas oftast.

Museianställdas (intendenter, konservatorer, museilärare, utställningsplanerare etc.)
informationsbehov bestämmer i första hand museibibliotekets planering vad gäller
förvärv, inköp och byte…  Andra intressen som spelar in i förvärvsplaneringen är
forskares, studenters på olika nivåer, som kommer utifrån till biblioteket.
Bibliotekaries uppgift är att göra planeringen i vetskap om att bibliotekets budget tillåter
ej att tillfredställa alla informationsbehov. Det är bibliotekarien som har en helhetsbild
om beståndet och det är dennes uppgift att balansera mellan de olika krav,
informationsbehov. Bibliotekariens uppgift är även att se till den långsiktiga
planeringen av utbyggandet av beståndet.

Biblioteket får information i pappersform (en så länge) från olika förlag. Det dröjer inte
länge innan sådan informations material ska komma via Internet. Vissa förlag skickar
redan nu sina listor via e-post. Bibliotekarien samlar in och sorterar det här materialet,
förlagskatalogerna i olika tidskriftssamlare som är ordnade i en allmän del och enligt de
större geografiska områdena, plus vissa viktiga speciella ämnesområden t ex arkitektur,
textil. Intendenter och alla intresserade får information om de nya utgivningarna och de
får hjälp att planera sina inköpsförslag.

Bibliotekets lokaler

Bibliotekets bestånd är placerad i 5 olika platser/lokaler i museet. Förutom biblioteks
lokal på museets andra plan finns det tidskrifter och böcker magasinerade i två olika
lokaler, dels i ett arkiv i magasinet och dels i ett separat hus bredvid museibyggnaden, i
den s.k. Röda stugan. Enligt planerna ska allt som finns i det lilla arkivet i magasinet,
för det mesta tidskrifter, föras över till Röda stugan. En del av tidigare donationer är
placerade på hyllor eller ligger nerpackade i kartonger på avskilda platser i museet. En
del av dessa är redan registrerade i den elektroniska databasen men är ej klassificerade.
Orsaken är personalbrist. Registrering i den elektroniska databasen sker även i samband
med flyttningen till Röda stugan. Ambitioner angående registrering i databasen och
klassificering måste anpassas till personalens kapacitet.
Det råder akut platsbrist i bibliotekets lokaler. Hyllorna är överfyllda. Gallring och
magasinering är oundviklig. Den nuvarande personalbristen begränsar planeringen av
dem. (Informant 1)

Gallring och magasinering

Specialbibliotekets funktion är att bevara, dokumentera och tillgängliggöra den samlade
kunskapen. Intendenter betraktar biblioteket som sitt eget. De vill ogärna gallra eller
placera böcker, tidskrifter i Magasinet. Allt ska finnas nära till hands. Men platsbristen
gör det nödvändigt både det ena och det andra. Den nödvändiga gallringen och
magasineringen sker med hjälp av intendenterna. Intendenternas ämneskunskaper är till
stor hjälp. (Informant 1)
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4.6   Sammanfattning och delanalys av kapitel 4

Författarna i litteraturen och Informant 1 och 2 är överens om att museibibliotekets
uppgift är att stödja museets uppdrag och mål och bidra på så sätt till att museet uppnår
sina mål.

Vi har sett att som institutionsbibliotek har det här museibiblioteket en nära relation till
sin moderinstitution, Etnografiska museet i Stockholm.  Bibliotekets historia hör ihop
med museets historia och med samlingarnas historia.

I bibliotekets bestånd ligger tyngdpunkten på deskriptiv litteratur, d.v.s. litteratur som
beskriver och förklarar museets eller andra föremål i bruk och på utställningskataloger.
I Etnografiska museets bibliotek finns det speciella samlingar som har anknytning till
museets verksamhet och föremålssamlingarnas historia. Sådana är t.ex.
Utställningskataloger, Institutioner, Museologi, Konservering …

Förvärven av litteratur sker efter vissa principer. De speciella bevakningsområden beror
på: inriktningen av specialbiblioteket som är etnografi, antropologi, arkeologi, materiell
kultur, religion och utomeuropeiska kulturer. Förutom de traditionella
bevakningsområden finns det speciella bevakningsområden vid inköp i samband med de
planerade utställningarna. Utställningskatalogerna är prioriterade i förvärvsplaneringen.
De prioriterade användarnas inflytande över förvärven är stor. Museipersonalens
ämneskunskaper är även ett tillgång för bibliotekarien. De knappa ekonomiska
resurserna påverkar förvärvsplaneringen.

Samlingspolicy, beståndsstyrning och förvärvsplanering hör ihop. Museibiblioteket
även i detta sammanhang präglas av museets verksamhetsplanering. Vårt samlade
material om förvärv vid Etnografiska museets bibliotek överensstämmer väl med vad
Donahue skriver i sin text Building museum library collections om de olikheter som
kännetecknar urval av material för museibibliotek gentemot urval till andra bibliotek.
De tekniska systemen skiljer sig inte från de som andra bibliotek har men den filosofi
som leder till urval av böcker och annat material  hänger samman med syftet och målet
som moderinstitutionen har. Som de flesta andra specialbibliotek ägnar sig
museibiblioteket i första hand åt behoven hos de interna kunderna, klienterna,
museipersonalen. (Donahue 1985, s. 21)

Eftersom Etnografiska museets bibliotek har stora problem med platsbrist i sina lokaler
är utvecklingen och  möjligheten av elektroniska tidskrifter förblir i framtiden ett
intressant alternativ. I ramen av den här uppsatsen har vi inte möjlighet att fördjupa oss i
den här problematiken. Tillgänglighet och användarvänlighet är viktiga aspekter.

Bibliotekets bestånd är inte fullständigt katalogiserat. I första hand är det donationer
som står på undangömda hyllor eller är nerpackade i kartonger och väntar på
katalogisering eller/och klassificering. Personalen har knappt resurser att registrera all
nyinkommen litteratur, böcker och tidskrifter. Antal nyregistrerade titlar per år beror på
personalresurserna.

Enligt informanterna är det viktigt att biblioteket är tillgängligt även för allmänheten
och i första hand för studenter och forskare. Även den intresserade allmänheten är
välkommen. Minskade personalresurser påverkar i första hand det här senare målet.
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5.   Kunskapsorganisation vid Etnografiska museets
bibliotek

I uppsatsen fokuserar vi på kunskapsorganisation, på lagring och återvinning av
information. Vi tar som utgångspunkt för vår undersökning Birger Hjørlands
begreppsformulering.

Kunskapsorganisation handlar om, hur information/ vetenskap/kunskap skall
representeras och organiseras, så att den kan återfinnas, när den skall användas till
att besvara frågor (Hjørland, 2001, s.51).

Vi har även hela tiden haft i vårt minne Soergels Structure of Informationsystem, hans
Structure of an ISAR system. Lagring och organisation av information är i nära
samband med möjligheten av återvinning. Ett informationssystems främsta uppgift är att
tillgängliggöra de samlade kunskaperna, informationerna för informationssökande, för
användare.
Informationssystem är en mötesplats för kunskap och människor med sina
informationsbehov. (Soergel s. 58)

Under tiden vi undersökte Etnografiska museets kunskapsorganisation hade vi flera
grundtankar i vårt minne som utgångspunkter för vårt arbete och för vår analys.
Joacim Hansson menar att ”det sätt som ett bibliotek organiserar sitt bestånd på är inte
slumpmässigt (Hansson, 1999, s. 11).

Bibliotekariens traditionella uppgifter är att bevara, organisera och  tillgängliggöra
information.

Vare sig … [katalogen] … består av ett otal kort, ordnade efter huvuduppslag, eller
är tillgänglig för allmänheten via ett www-gränssnitt är det den tilläggsinformation
bibliotekskatalogen innehåller som gör det möjligt att orientera sig i samlingarna,
söka och strukturera, men även exempelvis beställa och gallra. Med hjälp av
katalogen och det katalogiseringsformat den bygger på upprätthåller vi
bibliotekarier det kanske finaste vi har att erbjuda mänskligheten: den
bibliografiska kontrollen. (Björkhem & Lindholm 2001 , s. 5.)

En katalogsida, vare sig kortkatalogens maskinskrivna kort eller en post i en katalog på
webben kan gemensamt beskrivas som information om information, eller metadata.
(Björkhem & Lindholm 2001)

Här följer vår undersökning av hur Etnografiska museets bibliotek har löst problemet
med att ordna och strukturera sina samlingar under de olika perioderna i sin historia.

5.1   Kataloger och dess utveckling

I detta kapitel redogör vi för katalogernas utveckling genom åren på Etnografiska
museets bibliotek. Katalogernas utveckling beskrivs från en enkel lappkatalog och
accessionskatalogen till den elektroniska databasen. Vi söker svar på frågan vad är det
som driver utvecklingen och vad är målet med förändringarna.

Arvidsson & Jansson menar att utveckling av bibliotekskatalogen i första hand är
bibliotekens utveckling av olika metoder för att lagra dokumentsurrogat i någon form av
katalog. (Arvidsson & Jansson 2001)
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Katalogerna vid Etnografiska museets bibliotek förändrades och utvecklades under
1900-talet.

…katalogstrukturen anpassas efter de behov man har. (Björkhem & Lindholm
2001, s.10)

Nedan följer en samling av definitioner över de olika katalogtyper som har anknytning
till de kataloger som finns på Etnografiska museets bibliotek:
• Accessionskatalog, förvärvskatalog är en katalog i en bokform där böcker registeras

i kronologisk ordning.
• Lappkatalog i form av lösa blad placerade i kapslar
• Nominalkatalog, alfabetisk katalog: katalog sorterad i alfabetisk ordning efter

författare eller titel
• Realkatalog, systematisk katalog: en katalog där böckerna är sorterade i

ämnesordning. Den systematiska katalogen kan vara sorterad i alfabetisk ordning
efter ämnesord eller/och den kan också sorteras efter ett klassifikationssystem. Den
systematiska katalogen är den äldsta formen av katalog och i äldre tider stämde den
ofta överens med hur böckerna var uppställda på hyllorna.

• Slagordskatalog: en typ av ämneskatalog som kan uppträda både som supplement
till den systematiska katalogen. Slagordskatalogen är uppbyggd så att man beskriver
ett verks innehåll med hjälp av flera enskilda ord.

(beskrivningen av definitioner av de olika katalogtyper finns hos Arvidsson & Janson
2001, s. 12-13, 35)

5.1.1   Kataloger – katalogtyper

Registrering av böcker
Bilden av Hjalmar Stolpes katalog över litteratur om myror finns återgiven i ett avsnitt i
boken Med världen i kappsäcken. (Svensson, s. 65) Den är en lappkatalog med
handskrivna, lösa lappar i en liten katalogkapsel. Hjalmar Stolpe var skaparen och
grundaren av Etnografiska museet i Stockholm (kapseln finns i Etnografiska museets
arkiv).
De äldsta katalogerna är handskrivna lappkataloger sammanställda för egna mål av
enskilda forskare. (Informant 1)

Accessionskatalogen

Den handskrivna accessionskatalogen användes fr.o.m. hösten 1966 t.o.m. december
1996. Då börjades registreringen i den elektroniska databasen. Den ansvarige för
biblioteket, biblioteksassistenten eller bibliotekarien registrerade kronologiskt de
nyinkomna böckerna i accessionskatalogen, förvärvskatalogen. Man började tilldela
accessionsnummer till den nyinkomna registrerade litteraturen år den 11 oktober 1966.

En post i accessionskatalogen innehöll:
• accessionsnummer: årtal + nummer (man började från 1 varje år)
• upphov: författare eller utgivare
• titel
• utgivningsår
• utgivningsort
• institutionsnamn om det fanns sådan
• förvärv: byte, köp eller gåva
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• rubrik för datum för framtida gallring
• placering/signum
• anmärkningar (inköpskälla, givarens namn etc)

I accessionskatalogen finns bara en enda sökingång, accessionsnumret, som består av
årtal och nummer. Ett accessionsnummer ser ut så här t.ex. 1980/0056. Om en bok fick
ett accessionsnummer då finns det även inskrivet i verket på titelbladets andra sida
längst ner under bibliotekets stämpel.

Parallellt med accessionskatalogen i biblioteket använde man först en gammal
lappkatalog, för katalogiserad litteratur före 1979 och en ny kortkatalog som gäller för
litteraturen som blev katalogiserad och klassificerad från och med 1979-80. En del av
litteraturen återfinns i båda katalogerna.

Lappkatalogen

Ingen av informanterna (inte heller någon annan ) kunde ge information om när den s.k.
gamla lappkatalogen började man utarbeta och använda.
Det måste ha varit Ingeborg Törnblom, en riktig ”trotjänare vid Etnografiska” som
arbetade vid museet från 1924 till 1972 som skapade den gamla lappkatalogen.
(Informant 2)
Lappkatalogen innehåller böcker registrerade t.o.m. ca 1978. Den är en lappkatalog som
består av lösa blad placerade i mindre kartongkapslar. Lapparna är maskinskrivna.
Bibliotekets lappkatalog består av 66 kapslar för böcker. Det finns även 3 kapslar för
tidskrifter och 2 kapslar för utställningskataloger.
Den innehåller poster även med och utan accessionsnummer.
Lappkatalogen är en alfabetisk katalog. I den kan man söka efter poster enligt författare
eller titel (om det finns flera författare än tre), ibland även efter institutionsnamn (t.ex.
museinamn vid utställningskataloger, eller institutionsnamn vid monografier som är en
del av en serie utgiven av en institution). Katalogbladen möjliggjorde vissa
sökmöjligheter, fast sökmöjligheterna var begränsade.
Före 1980-talet var det den ansvarige biblioteksföreståndaren, museets anställda och
några forskare som använde den här lappkatalogen.

En post i lappkatalogen innehåller följande delposter:
• upphov: författare eller utgivare, ibland institutionsnamn (då finns lappen även vid

författare eller titel)
• titel
• serienamn
• utgivningsort
• utgivningsår
• placering/signum
• accessionsnummer (om det finns sådant. Många av posterna saknar

accessionsnummer.)

Om accessionsnummer i lappkatalogen

Ursprungligen fanns det inga accessionsnummer inskrivna i lappkatalogen.
Accessionsnummer fanns iförda bara i accessionkatalogen. De flesta poster i
lappkatalogen saknar fortfarande accessionsnummer i katalogposten. En del av
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beståndet från lappkatalogen blev registrerad och även klassificerad i den nya
kortkatalogen av den första bibliotekarien (som blev anställd 1976). Då skrev man in
det gamla accessionsnumret från accessionskatalogen.
(Senare även vid registreringen av beståndet från lappkatalogen i den elektroniska
databasen började man ge ett accessionsnummer till de här posterna, s.k. äldre
nummer.)

Lappkatalogen saknar klassifikation och ämnesindexering. Enda klassifikation av
litteraturen är bokens placering efter geografiskt område, efter kontinent eller region.
Man skrev in placering/signum även i varje bok på titelbladets första sida högt upp till
vänster.

I anslutning till lappkatalogen finns en speciell katalog, bestående av två kapslar, som
skapades för museets, användarnas speciella behov.  Den här är en specialkatalog för
utställningskataloger. Vi berättade i kapitlet om beståndet att utställningskatalogerna är
högt prioriterade vid inköpsplaneringen. De äldsta utställningskatalogerna i biblioteket
är från 1800-talet. Posterna, katalogbladen är sorterade i alfabetisk ordning efter de
olika städernas namn där utställningarna ägt rum. Den första sökingången är stadens
namn där utställarmuseet ligger. Inom en stad är bladen ordnade alfabetiskt efter de
olika museernas namn. Vid ett museum är lapparna ordnade efter de olika
utställningarnas namn.

Tidskriftsregistrering
3 kapslar i lappkatalogen innehåller kataloglappar för tidskrifter registrerade t.o.m.
1979. Innehållet överfördes till ett nytt kortkatalog för tidskrifter fr.o.m. 1980.
Tidskrifterna registrerades för hand på speciella förtryckta kort fr.o.m. 1979 t.o.m. 1996
(när registreringen i den elektroniska databasen började).

Ett kort, en post innehöll följande delposter i kortkatalogen för tidskrifter:
• tidskriftsnamn
• utgivande institutions namn
• förvärvsform: byte, köp, gåva
• namn och adress på institution man bytte med
• prenumerationsställe, oftast ett institutionsnamn och adress
• från vilket datum finns tidskriften på biblioteket
• årgång, nr och datum för ankomst
• Placering/signum

Alla nyinkomna exemplar är inskrivna på kortet med ankomstdatum.
Tidskrifterna stämplades, placeringen skrevs in i varje exemplar på titelsidans högra
övre hörn. Tidskrifterna vanligtvis har inte något accessionsnummer. Undantag är
tidskrifter som har ett genomgående tema i ett nummer. De registreras nuförtiden även
som böcker i bokkatalogen (fr.o.m. 1980-talet) och då får de ett accessionsnummer.
Sökbarheten i tidskriftsbeståndet är otillräcklig på grund av den bristande
ämnesindexeringen under 1900-talet.
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5.1.2   Behovet och proceduren att välja ett nytt katalogs- och klassifikationssystem

Situationen på 1970-talet: …litteraturen saknar klassifikationssystem. Enda
klassifikation är bokens placering efter geografiskt område.

År 1980 då biblioteket öppnades för allmänheten förändrades i viss mån även
användargruppen. Förutom bibliotekarien och biblioteksassistenten, museets anställda
och forskarna började även allmänheten hitta till Etnografiska museets bibliotek. I och
med även det ställdes nya krav på bibliotekets kunskapsorganisation. Tiden var mogen
för en ny katalog med flera sökingångar och med ett nytt klassifikationssystem.

År 1976 så här skriver den nyanställde bibliotekarien Dagmar Fröland i ett PM
angående behovet av ett nytt katalogiserings- och klassifikationssystem samt eventuell
anslutning till Accessionskatalogen (AK), (adressaten är förmodligen museichefen):

Etnografiska museets bibliotek har tills vidare inte varit anslutet till AK. Detta har
inte varit möjligt eftersom biblioteket haft sina egna katalogiseringsprinciper och
dessutom saknat personal, som behärskat de av AK tillämpade katalogiserings- och
klassifikationsreglerna enligt SAB-systemet. […] Rent praktiskt innebär AK-
anslutning att bibliotek, som vill vara anslutna till AK, skickar in dubbletter av sina
katalogkort helst enligt SAB-systemet (eller med motsvarande uppgifter).
Förpliktelserna mot AK är således inte särskilt betungande särskilt om man
betraktar det värde det har att på ett snabbt och smidigt sätt lämna/sprida uppgifter
om bibliotekets bestånd. […] En revidering av bibliotekets bestånd vore lämplig
bl.a. inför flyttningen till det nya museet; vad ska ingå i referenslitteraturen?, vad
ska gallras ut och/eller placeras i magasin? I samband med denna revidering vore
det ett lämpligt tillfälle att övergå till SAB:s katalogiserings- och
klassifikationssystem. Detta innebär att såväl en alfabetisk katalog, där titlarna
förtecknas på författare eller annat huvudord, och en systematisk katalog upprättas.
Korten är identiska. […] Bibliotekets avsaknad av en differentierad systematisk
katalog skulle härigenom kunna lösas. På ett lätt och smidigt sätt skulle man snabbt
kunna uppsöka samhällsfrågor med närmare differentiering för etnisk grupp, land
(område) och tidsepok, t.ex. Mt zigenarnas etnografi, Mtc zigenarnas etnografi i
Sverige, Cme indiska religioner etc.
En sådan katalogisering och klassificering av bokbeståndet vore önskvärd, ju
snarare desto bättre. […] (Fröland 1976)

Vi ser att det första målet är att berika biblioteket med en differentierad systematisk
katalog. Observera att ett av målen är att på ett snabbt och smidigt sätt sprida uppgifter
om bibliotekets bestånd.
Men det nya katalogiserings- och klassifikationssystemet utarbetades inte enligt SAB-
systemet (Svenska allmänna biblioteksförening).
Ett annat dokument som handlar om den här problematiken heter PM ang.
klassifikationsprinciper. (Fröland, utan datum) I den här texten formuleras nackdelen
med SAB-systemet. (texten var skriven någon gång mellan 1976 och tiden för beslutet
att välja Outline, det nya katalogisering- och klassificeringssystemet, ca 1979.
(Angående Outline, se Murdock)
I slutet av 1970-talet ville bibliotekarien bygga upp en alfabetisk katalog och en
ämnesordskatalog. Det är lärorikt att följa hennes tankegångar. Hon skriver så här:

Den alfabetiska katalogen är given i sig. Jag har varit i valet och kvalet om jag
utöver denna skall upprätta en ämnesordskatalog eller en systematisk katalog och
anser att en ämnesordskatalog har klara fördelar för vårt vidkommande. Här kan
man nämligen med större frihet precisera ämnesorden […]. För upprättandet av
adekvata ämnesord har jag för avsikt att rekvirera ämnesordskataloger från andra
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etnografiska museer. Dessutom har den systematiska katalogens
klassifikationssystem, upprättat enligt […] SAB:s  principer den nackdelen att det i
första hand är tänkt för bibliotek med en stor bredd, inte specialbibliotek. Det
skulle för vår del innebära att vissa områden t.ex. M = etnografi, I = konst, O =
samhällsvetenskap, C = religion skulle få en stark koncentration och vara svåra att
på ett lättöverskådligt sätt specificera. […] Uppläggningen av ämneskatalog har i
grova drag två möjligheter: en hierarkisk uppbyggnad med över- och underordnade
begrepp eller en mycket finfördelad ämnesordsindelning. Angående uppläggningen
av en finfördelad ämnesordkatalog har jag för avsikt att studera Karolinska
sjukhusets bibliotek. Detta anses nämligen vara det bibliotek, som mest konsekvent
utvecklat en finfördelad ämnesordskatalog i stället för en systematisk katalog, inte
som så ofta utöver en systematisk katalog. (Fröland, utan datum)

Det var inte klassifikation enligt SAB-systemet som blev lösningen för Etnografiska
museets bibliotek. Bibliotekarien insåg att SAB-systemet inte tillgodosåg
museibibliotekets/specialbibliotekets behov.
I SAB-systemet står M för Etnografi, socialantropologi, etnologi. Många adekvata
sökbegrepp inom antropologi saknas. (Fröland 1993-94?)
Både informant 1 och 2 berättade om den här tiden och varför man valde Outline, även
kallat Murdock-systemet (ett författar-och titelregister kombinerat med
ämnesordsregister, OCM och OWC) till bibliotekets katalogs- och klassifikationssystem
(Murdock).

I juli 1979 åkte bibliotekarien Dagmar Fröland på studiebesök till Basel till Museum für
Völkerkunde. Hon träffade museets bibliotekarie samt museichefen. Så här skriver hon
om lärdomarna av sin studieresa:

Syftet med resan var att studera tillämpningen av Murdocks klassifikationssystem:
Outline for World Cultures OWC och  Outline for Cultural Material OCM på
biblioteksmaterial. Basel var mycket lämpligt för detta ändamål eftersom man
redan fr.o.m. mitten av 1971 använt detta klassifikationssystem med framgång.
Tidigare hade man en ämnesordskatalog. Genom överföringen till Murdock har
möjligheterna att söka litteratur ökat. I sin mångfald erbjuder Murdocksystemet ett
rikare antal ingångsportar, såväl geografiska som ämnesklassifikationer. […]
[Bibliotekarien i Basel] hävdar att om hon idag stod inför valet av
klassifikationssystem skulle hon otvivelaktigt välja Murdocksystemet. Ibland kan
visserligen uppstå svårigheter i klassifikationen men inom vilket system gör det
inte det. Att Murdocksystemet är klart för bibliotek framgår också av hennes
Diplomarbeit vid biblioteksskolan i Bern 1974, vilket handlar om hennes då
treåriga erfarenhet av denna klassifikation. En kopia härav kommer att skickas till
mig. (Även biblioteken i t.ex. Zürich och Paris använder Murdock.)
Möjligheten till crosscultural references är i det närmaste obegränsad. För att
underlätta sökningen och undvika för tunga kategorier inom Murdocks för
biblioteksändamål ibland väl vida koder har man i Basel utarbetat [en
finfördelning] av de ursprungliga OCM-koderna. De tresiffriga koderna har vid
behov utökats med 1-4 siffror, föregångna av en punkt. T.ex. 121 står för
theoretical systems, 121.1 för marxistisk antropologi, 121.7 för strukturalism etc.
Framförallt materialkoden 28 (leather, textiles and fabrics) har finfördelats.
Antalet kataloger i biblioteket är:
1. Alfabetisk katalog, ordnad efter författare och titel
2. En ämneskatalog (OCM) ordnad efter kodnummer
3. En geografisk katalog (OWC) ordnad efter kodnummer
4. Tidskriftskatalog
Mångfalden kataloger och kort innebär inte att bibliotekarien sitter och skriver ut
varje kort för sig. Hon skriver endast ett huvudkort, som sedan lämnas till
offsetreproducering.
Hösten 1976 diskuterade jag upprättandet av en eventuell klassifikation och dess
system. Enligt K. E. Larssons uttalande 6-11-76 skall en klassifikation sättas igång
– helst enligt Murdock.
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Nu när jag sett tillämpningen i Basel och även utforskat möjligheterna att
rationalisera våra biblioteksrutiner anser jag tidpunkten vara mogen. (Fröland
1979a) (anmärkning: Karl-Erik Larsson var Etnografiska museets dåvarande chef )

Fördelarna med det s k Murdock-systemet (ett författar- och titelregister kombinerat
med ett ämnesordsregister, OCM och ett register för geografiska områden och etniska
grupper, OWC)  är bl.a.:
• ett rikare antal ingångsportar, såväl geografiska som ämnesklassifikationer
• möjligheten till ”crosscultural references” är i det närmaste obegränsad

I augusti 1979 formulerade bibliotekarien förändringsförslaget för Etnografiska museets
bibliotek.

• Katalogform: övergång till katalogkort från kataloglappar
De kapslar, som långlapparna nu förvaras i finns ej längre att få – i bästa fall kan
de specialtillverkas. Eftersom accessionsproblemet inom kort måste lösas föreslår
jag en övergång till kort. I samband härmed skulle ett bra tillfälle ges att
klassificera litteraturen.
Huvudkortet skulle skrivas ut på stencil för att därefter mångfaldigas på en
minigraph, i det antal kortet anger, samt ev. institution och/eller medförfattare.
• Ämneskatalog: Det tillkommande arbetsmomenten är klassifikationen.
I gengäld skulle inga bikort behöva skrivas. Ej heller skulle bokens fysiska
placering längre behöva tillmätas en sådan klassifikatorisk betydelse. F.n. uppstår
nämligen ofta problem var boken lämpligast hör hemma. Om den handlar om flera
områden samtidigt ställs den enligt nuvarande system på allmänt […] En bok, som
t.ex. handlar om handelsrelationer mellan Afrika och Asien, hamnar på allmänt,
där ingen drömmer om att söka den. Enligt påtänkta rutiner skulle den bli sökbar
såväl via koder för Afrika, Asien och handel. Ej heller går det enligt nuvarande
system att finna monografier publicerade inom en serie.
• Miniduplikator: För denna förändring skulle en Miniduplikator (pris ca. 4000
kr) behöva inköpas. Denna skulle även vara mycket användbar inom flera andra
områden i museet, t.ex. inom arkivet, administrationen eller dylikt.
• Låntagarens sökmöjligheter: En övergång till ämneskatalog skulle även
 medföra att låntagaren, såväl interna som externa låntagare, i större utsträckning
kan söka på egen hand. Förr eller senare måste en ämnesklassifikation av
biblioteket företas och ju snarare detta sker desto mindre dubbelarbete blir det!
(Fröland 1979b)

Under punkten Ämneskatalog beskrivs olika praktiska problem i bibliotekets
kunskapsorganisation som bibliotekarien hoppas få lösning via Murdock-systemet.

Vi presenterar kort det nya kortkatalogen här. Det tillhörande ämnes- och
klassifikationssystemet beskriver vi mera ingående i underkapitlet som handlar om
klassifikation. Den nya kortkatalogen (vi använder ordet nya för att skilja den här
katalogen från den gamla) innehåller poster registrerade ca fr.o.m. 1980. All
nyinkommen litteratur fr.o.m.  de åren finns registrerade i kortkatalogen (t o m ungefär
hösten 1996 då man började registrera uteslutande i den elektroniska databasen).
Den nya kortkatalogen består av tre delar. Ett författar- och titelregister kompletterades
med ett ämnesordsregister, Outline for Cultural Materials OCM och ett register för
geografiska område och etniska grupper, Outline for World Cultures OWC.
Ämnesorden och namnen för geografisk ort och folkgruppsnamn är tilldelade
klassifikationskoder.

En post i den nya kortkatalogen består av följande delposter:
• upphov (författare, utgivare)
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• titel
• förlag, utgivande institution (t.ex. vid seriella publikationer)
• utgivningsår
• serienamn
• klassifikationskoder för Outline for World Cultures OWC
• klassifikationskoder för Outline for Cultural Materials OCM
• Placering/signum
• Accessionsnummer

Ett katalogkort i det nya systemet kan se ut så här t.ex.:

 OWC:   N 3   NT 9   NT 13
 OCM:   185   668   771   773   779.1   619

 DeLoria, Vine
 God is red. New York 1973. 376 p.

 SIGNUM:
 Nordamerika
 DeLoria

                                                            ACC.NR:   1978/577

Dokumentsurrogaten, posten, katalogkortet till ett verk, till en bok kan återfinnas vid
flera olika ingångar i de tre avdelningarna i katalogen. Det kan bli sammanlagt 10-15-
eller flera ingångar till en bok. Detta innebär att i katalogen finns 10-15 eller flera
katalogkort knutna till ett verk.
I författar- och titelregistret står korten i alfabetisk ordning efter författare eller titel,
titel på serie och efter institutionsnamn eller organisationsnamn om det finns sådant.
Boken står efter författare om det finns 1-3 författare. Boken står efter titeln om det
finns fler än tre författare angivna.
I registret för Outline for World Cultures OWC är katalogkorten sorterade i alfabetisk
ordning efter geografiska område och folkgruppsnamn. Ett dokumentsurrogat som
representerar ett verk kan vara placerat vid flera geografiska område och
folkgruppsnamn. Indexet i handboken Outline for World Cultures OWC fungerar som
ett hjälpmedel även vid sökningen. Man slår upp de sökta geografiska områdesnamnen
eller/och folkgruppsnamnen i indexet. Där står vid varje namn en kod bestående av
bokstav- och sifferkombination. Sedan går man vidare till själva kortkatalogen, till
avdelningen för OWC, och där hittar man katalogkorten för det eftersökta verket vid de
olika koderna.
Registret för Outline for Cultural Materials OCM är ett ämnesordsregister. Här är
dokumentsurrogaten, katalogkorten sorterade efter ämnesord. Även i anslutning till den
här katalogen finns ett hjälpmedel, en handbok, Outline for Cultural Materials OCM.
Till ämnesorden hör sifferkod.
Alltså dokumentsurrogat (katalogkort) för ett verk kan finnas vid 10 - 20 ingångar i de
tre registren.
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En del av det äldre registret, av den gamla lappkatalogen, finns överfört till den nya
kortkatalogen. Till det praktiska arbetet hörde att bibliotekarien aldrig kopierade
innehållet av en lapp från lappkatalogen till ett kort i kortkatalogen. Bibliotekarien hade
alltid verket, boken eller tidskriften i sin hand vid katalogisering och klassificering.

De bibliografiska (formella) uppgifterna kombineras i katalogen med ämnesordsregister
och klassifikationssystem. Vi undersöker klassifikationssystemet mera detaljerat i ett
eget underkapitel.

5.1.3   Datorisering

1988 anslöts Etnografiska museets bibliotek till Libris som innebar möjlighet att göra
sökningar i Libris. Bibliotekarien hoppades då att kunna börja lagra poster i LIBRIS
inom en inte alltför avlägsen framtid. Bibliotekets unika bestånd skulle bli sökbar för en
större allmänhet. (Fröland, 1993-94?)

År 1996 började man med digitaliseringen, med registreringen av bibliotekets bestånd i
den lokala elektroniska databasen (som blev uppbyggd efter FileMakerPro program).
Läs mera om FileMakerPro programmet i avsnittet som handlar om den elektroniska
databasen.)
Fr.o.m. hösten 1996 sker all nyregistrering uteslutande i katalogerna i den elektroniska
databasen. Bibliotekets bestånd är ca 60 000 böcker [år 2002]. Det kommer regelbundet
450 olika tidskrifter från hela världen. En del av dessa katalogiseras och klassificeras
även som monografier.
I den elektroniska databasen  finns det flera olika register. Bl a finns där en katalog för
böcker och en för tidskrifter. Vid den senaste uppdateringen fanns det 10636 poster i
databasens bokkatalog. (2003-01-07)
En nyhet är att i Bokkatalogen började man registrera och klassificera även vissa
nummer av olika tidskrifter eller tidskriftsartiklar. Tanken var att bokkatalogen och
tidskriftsregistret ska föras ihop på sikt. I den elektroniska databasen fortsätter man med
klassificering och ämnesordsregistrering enligt OWC och OCM.
På grund av personalbrist går arbetet långsamt. En målsättning att ta ställning till är den
framtida kopplingen av den lokala databasen till LIBRIS. Den nuvarande ekonomiska
och personalresurser tillåter den ej. (Informant 1)
Vi beskriver mera detaljerat den elektroniska databasen i eget underkapitel.

Bibliotekets bestånd är inte fullständigt katalogiserat. I första hand är det donationer
som står på hyllor eller är nerpackade i kartonger och väntar på katalogisering eller/och
klassificering. Orsaken är personalbrist. Nuvarande personalen hinner knappt att
registrera all nyinkommen litteratur, böcker och tidskrifter. (Informant1)

De olika katalogerna används dagligen på grund av att en del av beståndet är sökbar
uteslutande i lappkatalogen och en del i kortkatalogen.
I den elektroniska databasen ligger registrerad all nyinkommen litteratur fr.o.m. år 1994.
Posterna från åren 1994-1996 överfördes från de respektive accessionskatalogerna.
Posterna matades in för hand. Detta betydde en ”grov” registrering. Den slutgiltiga
katalogiseringen och klassificeringen skedde alltid med originalverken i hand. Den sista
posten man förde in i accessionskatalogen var 1996/1329 den 20 december 1996.
All litteratur som katalogiserades i biblioteket före ca 1979 finns i den gamla
lappkatalogen. Och all litteratur som katalogiserades efter fr.o.m. ca 1979-80 finns i den
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nya kortkatalogen. En del av posterna från lappkatalogen överfördes till kortkatalogen
och katalogiserades igen och klassificerades. Detta hände t ex vid utlån.
 Fr.o.m. hösten 1996 registreras all nyinkommen litteratur i den lokala elektroniska
databasen. (Källa: bibliotekets kataloger)
Registrering i den elektroniska databasen av poster som finns i lapp- eller kortkatalogen
sker i första hand vid utlån. P.g.a. personalbrist fortsätter arbetet i en ganska långsam
takt. (Informant 1)

5.1.4 Sammanfattning och delanalys av kapitel 5.1

Vi beskrev hur katalogerna utvecklades från accessionskatalogen (fr.o.m. år 1966) och
en enkel lappkatalog (fr.o.m. ca 1940-1950-talet) till en tre delad kortkatalog med
författar-, och titelregister kombinerat med ämnesregister (ämnesord, geografisk ort och
folkgruppsnamn) (fr.o.m. år ca 1980) och sedan till den lokala elektroniska databasen
(fr.o.m. hösten 1996). Alla fyra är speciella databaser. De tre sista katalogerna används i
det dagliga arbetet. I biblioteket existerar de olika katalogerna sida vid sida. Alla tre
kataloger (lapp-, kortkatalogen och den elektroniska databasen) används också vid
sökning. Det finns inte en enda katalog som innehåller all litteratur som finns på
Etnografiska museets bibliotek. Ibland tar man fram även accessionskatalogen för att
kontrollera ett accessionsnummer t.ex. Även Arvidsson & Janson skriver om fenomenet
att flera kataloger kan användas i ett bibliotek i det dagliga arbetet, den gamla och den
nya och den nyaste. (Arvidsson & Janson 2001, s. 37)

I Etnografiska museets bibliotek finns exempel även på katalog skapad för användarnas
speciella behov. I anslutning till den gamla lappkatalogen finns en speciell katalog,
bestående av två kapslar, som skapades för museets, användarnas speciella behov. Den
här är en specialkatalog för utställningskataloger. Utställningskatalogerna är högt
prioriterade även vid inköpsplaneringen. De äldsta utställningskatalogerna i biblioteket
är från 1800-talet. Utställningskatalogerna blev prioriterade även vid planeringen av
hylluppställning i den nya bibliotekslokalen i det nya museet som öppnades 1980. De
här exemplen (skapande av specialkatalog, inköpsplanering, hylluppställning) visar att
användarnas speciella behov i Etnografiska museets bibliotek har alltid varit viktiga för
kunskapsorganisationen.

Vid övergång till katalogkort från kataloglappar var det även olika praktiska
omständigheter som spelade in i förändringsplaneringen. T.ex. en av de viktigaste var
själva flyttningen till nya lokaler. Och sedan de kapslar, som långlapparna förvarades i
fanns ej längre att få – i bästa fall kunde de specialtillverkas. Även accessionsproblemet
inom kort måste lösas.  De är några av de orsaker som bibliotekarien samlade ihop för
att övertyga ledningen om nödvändigheten av en övergång till kortkatalog. I samband
härmed skulle även ett bra tillfälle ges att klassificera litteraturen. Länge fanns bara en
alfabetisk katalog, ingen ämneskatalog. Det nya systemet skulle innebära en avsevärt
förändring och förbättring angående låntagarnas sökmöjligheter. Den enda
klassifikation som fanns var bokens fysiska placering, vanligen efter kontinent eller
region. En övergång till ämneskatalog skulle även medföra att låntagaren, såväl interna
som externa låntagare, i större utsträckning kan söka på egen hand. Förr eller senare
måste en ämnesklassifikation av bibliotekets bestånd företas och ju snarare detta sker
desto mindre dubbelarbete blir det. Det fanns olika problem i bibliotekets
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kunskapsorganisation som bibliotekarien hoppades få lösning via Murdock-systemet.
(Fröland 1979b)

Sökbarheten i tidskriftsbeståndet är otillräcklig på grund av den bristande
ämnesindexeringen under 1900-talet. Ämnesindexering av tidskrifter och
tidskriftsartiklar är ett krävande arbete. Det hör inte till vårt ämne att undersöka och ge
svar om vilka databaser skulle kunna ge lösningen och till vilket pris (Dialog t.ex. som
museet inte har råd med). En uppkoppling på Libris vore ett steg framåt.
Processen att tillgängliggöra de samlade kunskaperna, det samlade kulturarvet på
Etnografiska museets bibliotek fick fart i mitten av 1970-talet. På grund av personalbrist
har arbetet periodvis gått långsamt.

5.2   Klassifikation

5.2.1   Klassifikation

Klassifikation är innehållsbeskrivning med hjälp av koder där dokumenten grupperas
ämnesvis.

Klassifikation som används i ett bibliotek ska utgå från bibliotekets egna behov.
Museibibliotekets samlingar ska samorganiseras och ska ses som en helhet med museets
andra samlingar, föremålsarkiv och bildarkiv. Det optimala vore om det fanns
gemensamma utgångspunkter och gemensamma regler för klassificering. (Informant 1)

På 1980-talet då biblioteket öppnades för allmänheten förändrades även
användargruppen. Förutom bibliotekarien, biblioteksassistenten, museets anställda och
forskarna började även allmänheten hitta till Etnografiska museets bibliotek. I och med
det ställdes nya krav på bibliotekets kunskapsorganisation. Tiden var mogen för en ny
katalog med ett nytt klassifikationssystem. (Informant 1)

De dominerande klassifikationssystemen i svenska bibliotek är det svenska SAB-
systemet och internationella klassifikationssystem som UDK Universella Decimal
Klassifikationen och Dewey Decimal Klassifikation.

Vi berättade tidigare varför ett annat klassifikationssystem än SAB eller något annat
universalsystem valdes. Bibliotekarien för Etnografiska museets bibliotek valde samma
klassifikationssystem som redan användes för museets samlingar. Valet föll alltså på
Murdocks klassifikationssytem som består av Outline of World Cultures (OWC) för
geografiska områden och etniska grupper, i kombination med Outline of Cultural
Materials (OCM) för ämnesbestämning.

Outline of World Cultures (OWC) och Outline of Cultural Materials (OCM) utarbetades
vid Human Relations Area Files (HRAF) Yale University i New Haven i USA av
George Peter Murdock. 1937 grundade Murdock ett omfattande arkiv över etnografiska
och antropologiska data från hela världen. Katalogerna utarbetades parallellt med
arkivet. Den första upplagan i tryckt form kom ut 1938, den femte reviderade versionen
1982 och 1987. [Fröland, (utan datum, men några år efter 1980), Erfarenheter…]
I Sverige finns HRAF vid Kulturantropologiska institutionen, Uppsala universitet.
HRAF är en etnografisk och antropologisk databank med syftet att underlätta
tvärkulturell jämförelse.
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Mera information får man på www adressen: http://www.yale.edu/hraf/home.htm .
New Haven projektets målsättning var att möjliggöra sökning i deras samlingar av
litteratur, böcker, tidskriftsartiklar och opublicerade manuskript som omfattade kulturer,
samhällen och olika etniska grupper från hela världen. Perspektivet i systemet
karakteriseras av att man ser på de olika kulturerna utifrån. (Landhal 1995, s. 11)
Under andra världskriget användes OWC och OCM även för militärt bruk, framför allt i
Latinamerika, i Japan men även i Oceanien. Efter kriget användes systemet på
Nebraskas indianer och sannolikt även i Vietnam). (Fröland 198-?)
Redan på 1970-talet började Museum für Völkerkunde i Basel använda detta system
med vissa modifieringar för såväl föremål som biblioteket. (Fröland 1979a)
Outline of Cultural Materials (OCM) används för övrigt på ett flertal museer för
dokumentation av samlingar. Nordiska Museet utarbetade en manual. (Landhal, 1995)
Även vid Etnografiska museet var dessa klassifikationssystem redan i bruk för
samlingarna. Man insåg att det skulle vara fördelaktigt att ha samma system för flera
användningsområden inom museet. (Intervjuer med Informant 1, 2)

Vi nämnde redan att de bibliografiska (formella) uppgifterna kombineras i den nya
kortkatalogen med ämnesregister och klassifikationssystem.
I Etnografiska museets bibliotek används som arbetsmaterial följande OWC och OCM i
tryckt form:
Murdock, George P. (1983), Outline of World Cultures. – New Haven, Connecticut:
Human Relations Area Files, Inc.
Murdock, George P. (et. al.) (1987), Outline of Cultural Materials. – New Haven,
Connecticut: Human Relations Area Files, Inc.

I fortsättningen kan stå OWC för Outline of World Cultures och OCM för
Outline of Cultural Materials.

Klassificering och ämnesordsregistrering/ämnesklassificering enligt OWC och
OCM
OWC och OCM är egentligen två kompletterande klassifikationssystem. Etnografiska
museets bibliotek använder systemet med samma tilläggskoder som utarbetats av
Museum für Völkerkunde i Basel. De här tilläggskoderna ger möjlighet till större
finfördelningsgrad än det ursprungliga systemet. (Fröland 1993-94?)

Om klassifikationskoder i OCM och i OWC
Ämnesorden och namnen för geografisk ort och folkgruppsnamn är tilldelade
klssifikationskoder. Klassifikationskoder i Outline for Cultural Materials OCM
(ämnesordsregister) är sifferkoder och i Outline for World Cultures OWC består
koderna av bokstav- och sifferkombination.
Outline of World Cultures (OWC) anger geografiska områden, länder och etniska
grupper. Tillhörande klassifikationskoder: bokstav- och sifferkombinationer. Första
bokstaven anger ett övergripande regionalt område t.ex.:
A  står för     Asien
E        ” Europa
F        ” Afrika söder om Sahara
M       ” Mellan Östern och Afrika norr om Sahara (Sic!)
N        ” Nordamerika samt norra Centralamerika
O        ” Oceanien inkl. Australien, Indonesien, Filippinerna och Pacifikens övärld
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S        ” Sydamerika

Undantag:
W (World) som är förbehållen information av mera världsomspännande karaktär. T.ex.
W1 Världen
W2 världshistoria
W3 beteendevetenskap
W4 förmänskligt beteende (primater)
W5 polarregioner
W6 tvärvetenskaplig forskning
W7 Förenta Nationerna

I kombination med ytterligare en bokstav och 1-2 siffror anger man koden för den
speciella kultur eller etniska grupp det gäller och i grova drag även dess tidsperiod.
T.ex. FA 1 (Västafrika idag), FA 2 (Västafrika i historisk tid), FA 3 (Västafrika i
förhistorisk tid). Högre siffror brukar ange länder och etnisk tillhörighet. Som flest
förekommer inom samma bokstavskombination 66 koder. (Fröland 198-?)
Detta system kompletteras av Outline of Cultural Materials (OCM) som är ett
ämnesklassifikationssystem. Tillhörande koder: sifferkombinationer. OCM består av
övergripande tvåsiffriga grupperingar, 79 huvudgrupper, 10-88. Sifferkombinationerna
är koder för naturförhållande, arbete, beredande av föda, konst, religion, mänskliga
rättigheter, språk. m.m. Varje kod inom sig ytterligare finfördelats med en tredje siffra,
en tilläggssiffra för närmare specifikation. Sammanlagt har 631 av 1000 möjliga kodtal
utnyttjats. Ett alfabetiskt register på engelska hänvisar till koderna för de begrepp man
söker. För att inom ramen av 3 siffror bli heltäckande måste systemet avstå från
åtskilliga specificeringar. T.ex. fanns ingen egen kod för buddhism utan den
inkluderades under koden för teologiska system (779), sånger under koden för musik
(533), masker under koden för representativ konst  (532). Religiös konst fanns inte ens
med i registret. Museum für Völkerkunde i Basel, vars system Etnografiska museets
bibliotek övertog, utarbetade en finfördelning. Ett flertal av de nämnda koderna hade
ytterligare specificerats med en fjärde siffra, en tilläggssiffra 1-9, för att möjliggöra
sökningar på termer som t.ex. sånger (532.6), masker (532.22), religiös konst (532.7),
buddhism (779.22), islam (779.5), m.m. Även andra termer som t.ex. materiell kultur,
U-hjälp, liksom vissa bibliotekstekniska termer som dissertationer, ordböcker,
handböcker, festskrifter, utställningskataloger m.m. har givits tilläggskoder. (Fröland
198-?) (Fröland  1993-94?)
För varje dokument eller verk behövs det minst tre dokumentsurrogat/katalogkort. Ett
kort för inplacering i det alfabetiska författare- och titelregistret, ett kort för OCM och
ytterligare ett kort för OWC. (Fröland 198-?)
Varje verk, bok eller tidskriftsartikel kan klassificeras med en eller flera ämneskoder
och koder för geografisk ort och etniska grupper. Ju flera koder finns till ett verk desto
flera sökingångar har användaren till verkets innehåll. I praktiken finns mellan 10 och
20 kort till varje verk i de tre registren. Det innebär 10-20 sökingångar till den
klassificerade boken eller tidskriftsartikeln.  Exempel på katalogkort i det nya systemet
finns i kapitel 5.1.2.

Sökprocessen blev effektivare med flera sökingångar. Fast de fortfarande manuella
sökrutinerna i kortkatalogen var/är tidsödande.
Som nyckel för att finna rätt kod fungerar ett i stort sett väl utarbetat register på
engelska, ett register för OWC och ett för OCM. Från fall till fall får man avgöra om det
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är enklare att börja sökningen via den ämneskatalogen OCM eller via den
regionala/etniska katalogen. (Fröland 198-?)

När man söker litteratur t.ex. om indonesiska masker är det möjligt att hitta dem såväl
via OWC på Indonesien som via OCM på masker (Baselmuseet utarbetade en
specialkod t.ex. just för masker). Väljer man det första alternativet får man som resultat
all litteratur om Indonesien som katalogiserats och klassificerats i biblioteket sedan ca
1980, då man införde det nya katalogs- och klassifikationssystemet. Däremot om man
väljer att söka via OCM då får man som resultat all litteratur som klassificerats i
biblioteket, om masker i hela världen, från samma tidpunkt. Dessa sökningar tar tid och
är tålamodskrävande. Ganska snart insåg man nödvändigheten att datorisera. (Fröland
1993-94?)
Dagmar Fröland nämner ett av problemen med klassificering via OWC och OCM.
”Svårigheterna kan delvis sägas ligga i att, när publikationen inte berör ett avgränsat
område, kunna begränsa antalet koder i katalogerna. … jag ofta tenderat att ge
publikationen snarare flertal koder för att därigenom göra litteraturen mera sökbar”
(Fröland 198-?).

För många museers verksamhetsområden kunde OCM vara ett interessant och tänkvärt
alternativ för klassifikation av samlingarna. Outline of Cultural Materials (OCM)
lanserades i Sverige vid Nordiska museet i Stockholm 1973 för föremålsklassificering.
För att öka tillgängligheten i museernas magasin och arkiv var det nödvändigt med ett
fungerande klassifikationssystem. År 1995 gav Nordiska museet ut en reviderad version
av Outline of Cultural Materials (OCM) anpassad till svenska förhållanden, till svensk
etnologi. (Landhal, Kristina red. (1995), Outline: Ämneskassifikationssystem för
svenska museer. – Stockholm: Nordiska museet) Arbetsgruppen som utarbetade
katalogen bestod av representanter från Nordiska museet, Skaraborgs läns museum,
Upplandsmuseet, Lidköpings Hantverks- och Sjöfartsmuseum, Livrustkammaren,
Jämtlands läns museum samt flera experter. När den här versionen av OCM
publicerades i bokform och på diskett var målsättningen att den ska fungera som ett
redskap i arbetet med att klassificera  föremål, arkiv- och bildsamlingar. (Landhal 1995,
s. 9) ”Katalogen är ett komplement till ämnesklassifikationssystemet Outline och skal
ses som ett hjälpmedel såväl vid klassificeringsarbete som vid sökning” (ibid, s. 10).
Den används vid Nordiska museet och vid flera länsmuseer. För Etnografiska museets
bibliotek passar dock bättre den ursprungliga och mera internationellt orienterade
utgåvan. Men vissa kategorier i katalogen är till hjälp även vid klassificeringsarbetet för
bibliotekets material. Se t ex den omarbetade kategorin 28 SKINN OCH FIBRER.
Under 286 TEXTILA TEKNIKER har olika textila tekniker samlats. Vissa
ämneskategorier har finindelats och fått en fjärde siffra. 286 2 tovning, 286 4 garn- och
trådtillverkning, 286 6 vävning, vävstol, 286 8 virkning, 286 9 beredning av färdiga
textilier, t.ex. färgning, tryck. (ibid, s. 14, 64)
Det som man skriver om den reviderade Outline gäller även den omarbetade
ursprungliga OCM.

”…Outline är tänkt som ett flexibelt klassifikationssystem som lokalt kan anpassas
allt efter samlingarnas storlek och innehåll. På vissa mindre samlingar behöver
man möjligen använda endast de tvåsiffriga huvudkategorierna medan man i andra
fall kan ha behov av att ytterligare finindela sitt material utöver de givna tre- och
fyrsiffriga realnumren” (Landhal 1995, s. 16). (realnummer=koder)

Hur blir verkligheten sökbar i detta klassifikationssystem? Vi kan endast tala om en del
av verkligheten eftersom systemet behandlar en del av verkligheten.
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Vilken världsbild, vilken världsuppfattning speglas i Etnografiska museets katalog,
klassifikationssystem? På vilket sätt styr det här klassifikationssystemet tanken?
Vi nöjer oss med att ge några exempel på hur världsbild speglas i OWC.

Andra världskriget, USA, militära ändamål:
I första upplagorna finns Sovjetunionen registrerad som ett av de stora områdena, räknat
till kontinenterna i katalogen. Nu är regionen indelad till mindre områden i Europa och
Asien, Främre Asien, Centralasien, Cirkumpolära området, etc.

Ursprungsbefolkningar, minoriteter:
I samband med att självuppfattningen förändrades och stärktes hos de olika etniska
grupperna i världen, så började de olika ursprungsbefolkningarna föredra att använda
sina egna namn på den egna folkgruppen.
T.ex. namnet eskimåer byttes ut senare på 1980-90-talet till namnet inuiter.
Nuförtiden används både eskimåer och inuiter som folkgruppsnamn i katalogen. Att
man behåller namnet eskimåer bland folkgruppsnamnen har flera orsaker. De två
namnen speglar en historisk förändring hos inuiter. Klassifikationssystemet speglar det
här. Det finns litteratur som använder namnet eskimåer, även nyutkommen litteratur.
Det finns besökare som använder sökordet eskimåer i stället för inuiter. Ett annat
exempel är Lapps (lappar) i Outline of World Culture  OWC. Vi vet att samer föredrar
just namnet samer. Nu finns båda namn i registret: Saami (Lapps).

Angående hur världsbilden speglas i klassifikationssystemet OWC nämner Caroline
Ribers ett exempel. Hon skriver om föremålsklassificering men det är samma
klassifikationssystem som används vid innehållsklassificering av litteratur.

…katalogen tar upp folkslag och länder i hela världen. Varje land eller folkgrupp
har en egen kod. Koderna för olika länder och folk har dock olika innebörd. För till
exempel Kina och Japan anger koderna tidsperioder som i stort sätt följer dessa
respektive länders dynastier. Vill man klassificera ett kinesiskt eller japanskt
föremål med hjälp av katalogen måste man alltså först datera föremålet, hänföra
det till en specifik tidsperiod. För till exempel Afrika och Nordamerika anger
koderna emellertid endast etniska grupper. Ska man klassificera ett föremål från
exempelvis bambara eller shoshone räcker det helt enkelt med att veta att föremålet
är bambara eller shoshone. När föremålet är tillverkat är oväsentligt. OWC-
katalogen är således ett exempel på hur föremål från vissa länder (Kina, Japan med
flera) placeras in i en distinkt utvecklingslinje, medan andra föremål (till exempel
från Afrika, Nordamerika, Centralasien) betraktas som kommande från
’traditionella’ och ’ursprungliga’ folk som lever på samma sätt som de alltid gjort
och följaktligen inte heller behöver inordnas i något som helst tidsperspektiv. En
bambara-mask är en bambara-mask, oavsett om den är tillverkad idag eller för
trehundra år sedan. (Ribers 2001, s. 30)

Med globaliseringen får minoriteterna i världen större och större uppmärksamhet och
betydelse. T.ex. nya folkgruppsnamn i OWC i slutet av 1990-talet inordnade under
Immigrant cultures in North America: Armenians, Basque Americans, Chinese
Americans, Cuban Americans, Haitian Americans, Korean Americans, Serbian
Americans, etc. (http://www.yale.edu/hraf/home.htm)

Det återstår en uppdatering av immigranter även i andra delar av världen. Än så länge,
eller fortfarande har HRAF ett nordamerikanskt perspektiv.
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Etniska grupper inom Europa som aktualiserades i HRAF i slutet av 1990-talet är bl.a.
Bosnian Muslims, Croats, Hihgland Scots, Montenegrins, Saami (Laps), Serbs,
Slovenes.
Uppdatering av OWC sker vid Human Relations Area Files (HRAF Collection of
Ethnography and Archaeology (http://www.yale.edu/hraf/home.htm).

Hur motsvarar kunskapsorganisationen, katalogerna, klassificeringen, sökmöjligheterna,
biblioteksanvändarnas förväntningar, behov? Även den här frågan ställdes i
problemställnings delen. Tiden går, omvärlden, samhället förändras och det uppstår
behov av uppdatering av klassifikation och av indexering av dokument, verk, böcker. I
allmänhet sker ingen regelbunden retroaktiv klassifikation eller indexering vid
Etnografiska Museets bibliotek. Men det händer i undantagsfall. T.ex. tatuering,
kroppsutsmyckning är nya ämnesord. Det var besökarnas intresse i slutet av 1990-talet,
deras behov av att hitta den efterfrågade litteraturen som ställde kravet för uppdatering.
Så fördes in i systemet ämnesorden som t.ex.tatuering, kroppsutsmyckning.

Nu sker återvinningen oftast via de icke formella elementen av dokumentbeskrivningar.
(Formella element är t.ex. författarnamn.) Återvinningen sker alltså via
ämnesbeskrivningar, via ämnesbegrepp med klassifikationskoder eller
indexeringstermer. Mera om det här i kapitlet om återvinning, användning.

5.2.2   Hylluppställning

Hylluppställning och placering är två termer för samma begrepp som förklarar den
konkreta, fysiska placeringen av bibliotekets bestånd i biblioteket. Hylluppställning
utformas efter det system av ämnesindelning som tillämpas i biblioteket. Detta gäller för
uppställning av böcker och tidskrifter i bibliotekslokalen och i magasinet. I det här
avsnittet undersöker vi förhållandet mellan ämnesindelning, hylluppställning och
förändringar i biblioteksmiljön ur bibliotekspersonalens synvinkel.
Den äldre litteraturen, dvs. beståndet som blev katalogiserat t.o.m. ca 1979 i den gamla
lappkatalogen saknade klassifikationssystem. Enda klassifikation var bokens placering
efter geografiskt område. Man skrev in placering/signum i varje bok på titelbladets
första sida högt upp till vänster.

I början, före 1980, var även tidskrifterna placerade efter geografiskt område,
förmodligen efter begäran eller behovet av ämnesintendenterna.
Man ändrade tidskrifternas placering i och med att biblioteket öppnade sina portar för
allmänheten. (Informant1)

Bibliotekets lokal i den nya museibyggnaden får mycket dagsljus via de stora fönstren
och även från fönster i taket. Det är ganska trångt mellan hyllorna och platsbristen är
stor. Bibliotekets bestånd har få möjligheter att växa fysiskt. Det finns ett samband
mellan klassifikationssystemet och placeringen.
I Etnografiska museets bibliotek utarbetades en egen hylluppställning (en alternativ
hylluppställning).

Hylluppställningen är organiserad i första hand efter geografiska områden i världen:
Allmänt
Afrika
Amerika: Amerika allmänt

Nordamerika
Centralamerika
Västindien
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Sydamerika
Cirkumpolära området
Asien allmänt
Främre Asien
Centralasien
Sydasien
Sydostasien
Kina
Japan
Korea
Filippinerna
Indonesien
Nya Guinea
Australien, Nya Zeeland
Oceanien

Bibliografier
Referenslitteratur, Handböcker
Institutioner
Museologi / Konservering
Arkivkunskap
Kongresser
Folio böcker
Folio tidskrifter
Ordböcker
Utställningskataloger
Biografier
Missionslitteratur
Tidskrifter

Referenslitteratur, handböcker (är under omorganisation. Målet är att skapa en liknande
indelning som råder i hela biblioteket.)

I Etnografiska museets bibliotek finns det speciella samlingar som har anknytning till
museets verksamhet och föremålssamlingarnas historia.
• Institutioner (här samlas dokument om Etnografiska museets och andra museers

verksamhet, historia, samt även dokument om viktiga institutioner som i sin
verksamhet har anknytning till museer, är organiserad efter städernas namn och
institutionsnamn)

Utställningskataloger, museologi, missionslitteratur och biografier är avdelningar som
tillkom senare…
• Utställningskataloger (är organiserade efter städernas namn där utställningarna

ägdes rum och museinamn samt årtal för utställningen)
• Museologi / Konservering (Relativt ny avdelning. Kontinuerligt flyttas relevant

litteratur hit från de från olika hyllorna i biblioteket)
• Biografier (organiserade  efter personens namn boken handlar om, sedan

författarens namn, sedan titel)
• Missionslitteratur (ny, än så länge efter författare eller titel, men kanske blir den

omorganiserad efter geografiska områden)

Tidskrifter är nu placerade i alfabetisk ordning efter tidskrifternas namn. Om det finns
tidskrifter med samma namn så är de placerade under titeln och efter utgivande
institutionens namn och ort (t.ex. de många tidskrifter som börjar vars titel börjar med
Newsletter…)

Efter en intendents begäran är böckerna placerade på hyllan så att texten på böckernas
rygg står i en riktning. Det innebär att vissa böcker står upp och ner. Det här sättet att
placera böcker underlättar för sökaren att snabbt titta igenom de respektive hyllorna,
skonar ryggen när de t.ex. söker efter flera verk inom ett ämne och de vill snabbt
”browsa” igenom den tillgängliga litteraturen.
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5.2.3   Sammanfattning och delanalys av kapitel 5.2

Angående Murdock-systemets klassifikationssystem kan vi konstatera att det uppfyller
kriterierna för facetterat system:
• Flexibilitet, lättare att hålla uppdaterat.
• Nya, sammansatta ämnen kan få sin plats i detta system.
• används inom ett kunskapsområde.
• uttömmande och heltäckande för det respektive ämnesområdet.
• utgår från olika aspekter av ett ämne.
De olika facetterna kombineras. Man skapar klasser via kombinering av klassymboler
från flera olika klasser. Regler bestämmer facetternas ordningsföljd.
• Klassifikationskoder för ett dokument skapas via klassifikationsprocessen.

Dokumentet får en rad av koder.

I kortkatalogen har sökprocessen blivit effektivare med flera sökingångar. Fast de
manuella sökrutinerna i kortkatalogen fortfarande är tidsödande. Dessa sökningar tar tid
och kräver tålamod från användarens sida. Man insåg nödvändigheten att datorisera.
Nästa steg i utvecklingen blev förändringen i samband med datoriseringen samt med
möjligheterna den lokala elektroniska databasen skapade.

Vi har tagit upp sambandet mellan ämnesindelning, hylluppställning och förändringar i
biblioteksmiljön. Organisering av böckerna på hyllorna sker först och främst efter OWC
systemet, efter geografiska områden. Användarvänligheten styrde skapandet av
alternativa hylluppställningar (t ex. utställningskataloger, missionslitteratur, museologi
etc.) Tidskrifterna är placerade separat efter alfabetisk ordning.

I den bästa världen av världar skulle arbetet med att flytta över böcker från de andra
hyllorna till de nya avdelningarna (museologi, missionslitteratur etc. ) pågå
kontinuerligt. Personalbrist gör hela proceduren ojämn och skakig.

5.3   Den lokala elektroniska databasen

5.3.1 Kort beskrivning av systemet

Med den elektroniska databasen utvidgas möjligheterna att skapa ingångar till
dokumenten.
För att hitta lagrad information måste den struktureras i bestämda former. Det här
systematiska sättet att strukturera information i någon logisk ordning kallas formatera.
Den formaterade  beskrivningen av ett dokument kallas post. Posten är den
grundläggande byggstenen i en fil. En databas består av en eller flera filer och filerna
består av poster. En post består av olika fält och ett fält består av delfälten. Fälten
innehåller de olika egenskaperna hos en objekt. De här egenskaperna är sökingångar till
dokumentet. (Chambert 1986)

I mitten av 1990-talet valde bibliotekarien vid Etnografiska museets bibliotek
FilemakerPro-programmet för bibliotekets elektroniska databas. Valmöjligheterna
begränsades av de rådande ekonomiska resurserna. FilemakerPro tillåter en egen
databaskonstruktion. Den innebär möjligheter för egna lösningar efter de egna speciella
behoven. (Informant 1)
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I bibliotekets elektroniska databas finns flera olika register. De är alla relaterade till
varandra. De olika registren i databasen finns uppradade i den s.k. Huvudmenyn:
• Bokkatalog
• Tidskriftsregister
• Bokbeställningar
• Låntagare
• Institution Tidskrifter (Bytesinstitutioner)
• Utlån Böcker
• Utlån Tidskrifter
• OWC
• OCM
• Leverantörer
• Inställningar

Vi nämnde redan att i Bokkatalogen började man registrera även tidskriftsartiklar.
Tanken var och är fortfarande att bokkatalogen och tidskriftsregistret ska föras ihop i
framtiden i en gemensam databas.

En post i den elektroniska databasens bokkatalog innehåller samma fält som en post i
den nya kortkatalogen plus några nya fält:
• Datum av registrering
• Datum av ändring
• Anmärkning

OCM och OWC registren i Bokkatalogen är ordnade som en rullista. OWC innehåller
som vi beskrev i underkapitlet om klassifikationen, namn på geografiska områden och
etniska grupper. Indexet till registret byggs på kontinuerligt. Hjälpmedel i detta arbete
är indexet i den tryckta OWC-katalogen (Murdock). Även OCM registret utökas med
nya ämnesord. Bibliotekariens hela tiden växande, utökade ämneskunskaper är också en
källa samt även en nödvändighet för uppdatering med nya indexeringsord.
Indexeringsspråket i databasen är svenska. Ett bra hjälpmedel i indexeringsarbetet är
handledningen skriven av Unn Hellsten och Margareta Rosfelt. Boken heter
Ämnesordsindexering: en handledning. (Hellsten & Rosfelt 1999)

Det finns nödvändiga restriktioner angående åtkomst till den elektroniska databasen.
Målet är att databasens innehåll skyddas. Det finns olika nivåer av åtkomst med olika
lösenord.

Arbetet med att finslipa de olika registers layout i FileMakerPro är inte avslutat.
Utvecklingen av den lokala elektroniska databasen kräver stor arbetsinsats av den
ansvarige bibliotekarien. Mycket beror på bibliotekariens egen engagemang. Den
innebär även möjlighet för bibliotekariens personliga kunskapsutveckling, via speciella
kurser och egna erfarenheter. Konsultationer med annan bibliotekarie som är mera
kunnig att utveckla en FileMakerPro databas anses nödvändig.
 
Arbetet med att registrera det äldre beståndet (registrerat i lapp- och kortkatalogen) i
den elektroniska databasen är en långsiktig process. En del av det äldre registret (den
gamla lappkatalogen) finns överfört till den nya kortkatalogen. Donationer som står på
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undangömda hyllor eller är nerpackade i kartonger väntar på katalogisering eller/och
klassificering. Personalen har knappt resurser att registrera all nyinkommen litteratur,
böcker och tidskrifter. Maskinell konvertering av kortkatalogen till den elektroniska
databasen är inte aktuell. (Informant 1)

Bibliotekets lokala elektroniska databas är kopplad till servern i museet sedan 2001. Det
betyder att de anställda i museet kan söka i bibliotekets kataloger via sina datorer.
(Informant1)

En fråga som måste besvaras i den närmaste framtiden är om man ska byta från
FileMakerPro-programmet till ett annat program som heter Mikromarc. Mikromarc är
ett stabilt, väl utarbetat program för bl.a. biblioteksdatabaser. Valet styrs i första hand av
ekonomiska resurser. Mikromarc skulle underlätta uppkopplingen av bibliotekets
databas till Libris. (Informant1)

Biblioteket får utökade möjligheter via den elektroniska databasen. Det finns
möjligheter för samarbete med andra bibliotek, t.ex. mellan Etnografiska museets
bibliotek och andra bibliotek inom Statens Museer för Världskultur. (Informant 1)
Om interoperabiliteten mellan de olika elektroniska databaser inom Statens museer för
världskultur och om biblioteksgruppen inom Statens museer för världskultur berättade
Informant 1. Biblioteksgruppen är en arbetsgrupp för bibliotekarier inom Statens
museer för världskultur. Där har man tillfälle att diskutera t.ex. formatet i katalogerna
inför skapandet av en samkatalog.

De olika samordningsverktyg som utvecklats marginaliserar inte
beskrivningsformatet, utan ökar snarare formats betydelse. Det format biblioteket
väljer måste vara flexibelt och tillåta interoperabilitet. Eftersom katalogisering över
huvud taget är en avsevärd investering måste formatet väljas med hänsyn till
framtida användning och behov. (Björkhem & Lindholm 2001, s.13)

En samordning mellan de lokala elektroniska biblioteksdatabaserna inom Statens
museer för Världskultur är önskvärd och planerad. Den framtida anslutningen av den
lokala elektroniska databasen till den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS skulle
innebära en radikalt ökad tillgänglighet av den samlade kunskapen i Etnografiska
museets bibliotek.

5.3.2   Ämnesordsindexering

Målet med det här underkapitlet är att dels med hjälp av relevanta texter och egna
undersökningar samt erfarenheter beskriva i stort utformningen av
ämnesordsindexeringen i den lokala elektroniska databasen och dels peka på några
problem angående indexeringsarbetet och även se vilka framtida mål kan vara aktuella.

Indexering är skapande av relevanta representanter för information som är lagrad i
dokumenten. I fortsättningen med indexering menar vi ämnesordsindexering.

Med förändringar i samhället följer kulturförändringar. Även nya användargruppers
behov speglas i val av nya ämnesord som blir nya ingångar till böcker och tidskrifter.
Då och då uppstår behovet av nya ämnesord, indexeringsord. T.ex. etnobotanik,
tatuering. Uppdatering av OWC och OCM sker vid Human Relations Area Files
(HRAF Collection of Ethnography and Archaeology
http://www.yale.edu/hraf/home.htm).
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Vi beskrev i underkapitlet Den lokala elektroniska databasen att OWC- och OCM-
registren i Bokkatalogen är ordnade som rullistor. OWC innehåller namn på geografiska
områden och etniska grupper. Indexet till registret i databasen byggs på kontinuerligt
och manuellt. Hjälpmedel är indexet i det tryckta OWC-katalogen (Murdock).
Indexeringsspråket i databasen är svenska. Bibliotekariens utökade ämneskunskaper är
också hela tiden en källa för uppdatering med nya namn/indexeringsord.  Vi nämnde i
kapitlet om Litteraturgenomgång att handledningen skriven av Unn Hellsten och
Margareta Rosfelt är ett bra hjälpmedel i indexeringsarbetet. (Hellsten & Rosfelt 1999)

Sambandet mellan indexeringen och de tänkta målgrupperna

En tesaurus eller annat slags auktoritetsregister över ämnesorden (dvs. någon form av
ordbok över indexeringsspråket) är nödvändigt för att veta vilka ämnesord är
kontrollerade.

Indexeringen vid Etnografiska museets bibliotek i den lokala elektroniska databasen
karakteriseras i första hand av strävan efter hög precision. Indexeraren försöker nå så
hög precision som möjligt eftersom de flesta informationssökare vid biblioteket har ett
informationsbehov som kräver hög precision. T.ex. när man söker efter litteratur om
västafrikanska masker, eller om initiationsriter i Afrika, eller om båtar i Polynesien då
krävs det hög precision för att hitta tillräckligt med relevanta poster. Men det händer att
man söker efter vilken sorts litteratur biblioteket har t.ex. om Indonesien, eller om
initiationsriter vid olika ursprungsbefolkningar i världen, eller om shamanism. Då är
behovet i stället för hög precision hög återvinningsgrad. Ofta kommer besökare utifrån
som har liknande mera generella informationsbehov. Vid indexeringsarbetet påverkas
bibliotekarien av sina erfarenheter med olika typer av sökbehov.

Vid detta specialbibliotek räcker det inte med indexering på dokumentets nivå. T.ex. en
omfattande bok som handlar om de Nordamerikanska indianer får inte bara indexeras
med Nordamerikanska indianer. Kapitel i boken kan handla om ämnen som måste få
sina specifika ämnesord, annars går de här specifika ämnesinnehållen förlorade vid
sökning. T.ex. när en besökare som söker litteratur om myter och ceremonier vid
Nordamerikanska indianer och söker på dessa ämnesord då missar hon/han denna bok,
om respektive kapitel är ej indexerat. Användarna kan få problem vid sökning. Systemet
utgår ifrån att sökarna är medvetna om hur ämneshierarkierna och nivåerna i systemet
fungerar. Det är nödvändigt att komplettera ämnesorden som beskriver bokens och
tidskriftsartikelns, dokumentets helhetsinnehåll med ytterligare ämnesord. I det fallet
gör indexeraren s.k. djupindexering. Ett annat exempel är ämnesorden initiationsriter,
sandmålningar eller begravningsriter. Det är svårt att hitta någon monografi som
handlar om de här ämnena. Med indexering på dokumentnivå förblir de här ämnena
gömda för sökarna. Det kan hända att en monografi behandlar ett liknande ämne i bara
fyra eller fem sidor men de här sidorna är mycket relevanta för de som söker
information om just det här ämnet. Det behövs antingen mycket tid för att bläddra
igenom relevanta böcker i sökningen efter information om de här ämnena eller
djupindexering. Bibliotekarien eller indexeraren vet av erfarenhet vilka ämnen är som
ofta efterfrågas. Då är det lämpligt att kanske införa de här ämnesorden bland de
kontrollerade ämnesorden och göra en djup indexering av de aktuella verken. Detta kan
ske t.ex. när enligt en besökares informationsbehov samlar bibliotekarien ihop en hög
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av relevanta böcker som behandlar det aktuella ämnet, t.ex. initiationsriter eller
sandmålningar.

OCM-registret utvecklas hela tiden. Det förändras och uppdateras. Vissa, redan
klassificerade verk omindexeras. T.ex. när någon kommer till biblioteket och söker
litteratur om tatueringar (eller kroppsutsmyckning) bibliotekarien tar fram relevant
litteratur och samlar en hög av böcker som handlar om tatueringar. När böckerna är
redan framme passar man på och registrerar de här verken i den elektroniska databasen
och även tillför det nya ämnesordet till katalogposten. All nyregistrering, katalogisering
och indexering i den elektroniska databasen sker med de respektive böckerna i handen.

Vid ämnesklassificering registrerar man OCM-koden tillsammans med ämnesorden i
klartext. I underkapitlet om klassifikation nämnde vi att vissa kategorier i katalogen
Outline, utgiven av Nordiska museet, är till hjälp även vid klassificeringsarbetet för
Etnografiska museets biblioteks material. I den omarbetade kategorin 28 SKINN OCH
FIBRER, under 286 TEXTILA TEKNIKER har olika textila tekniker samlats. Vissa
ämneskategorier har finindelats och fått en fjärde siffra. 286 2 tovning, 286 4 garn- och
trådtillverkning, 286 6 vävning, vävstol, 286 8 virkning, 286 9 beredning av färdiga
textilier, t.ex. färgning, tryck. (Landhal 1995, s. 14, 64)

Indexeringsspråk. Indexeringens nivå

De kontrollerade och godkända ämnesorden, ofta även de preliminära ämnesorden finns
i OWC och OCM registren i den lokala elektroniska databasen. Preliminära ämnesord är
sådana som så småningom kanske blir godkända ämnesord. OWC och OCM registren
blir synliga i den lokala elektroniska databasens bokkatalog via rullistor.

Om ämnesordskontrollen skriver Hellsten & Rosfelt att syftet med den är att
indexeringen blir konsekvent och förutsägbart i ett bibliotek. Konsekvens och
förutsägbarhet har betydelse även i ett större sammanhang mellan olika bibliotek som
samarbetar och kanske försöker skapa en samkatalog. Hellsten & Rosfelt fastställer att
ämnesordskontrollen är ett kvalificerat intellektuellt arbete. Den ska göras systematiskt
av en liten sammanhållen grupp vid den katalogiserande enheten på biblioteket. Annars
finns det fara att systemet tappar precision. (Hellsten & Rosfelt 1999, s. 29)

Ämnesordsindexeringen är i nära relation med klassifikationssystemet.
Ett klassifikationssystem är dels ett verktyg för rationell organisering av bibliotekets
bestånd. Men systemet är även en intellektuell produkt. I ett klassifikationssystem
speglas den tid inom vilken den skapas och även förmedlar en egen bild av denna tid.
(Hansson, 1999, s. 12) Klassifikationssystemets bild av verkligheten påverkar även
ämnesordsindexeringen.

I Etnografiska museets bibliotek är bibliotekarien som ansvarar för katalogisering,
klassificering och ämnesordsindexering och måste ha även uppgiften av
ämnesordskontroll. Arbetet kräver noggrannhet och konsekvens. Principerna för
ämnesordskontrollen är inte helt utarbetade vid biblioteket.
Det behövs en kontroll av ordens yttre form (bl.a. singular- eller pluralform, grammatisk
bestämdhet och stavning) och av deras innehåll (bl.a. betydelse, synonymi och
homonymi) och funktion (bruklighet). (Hellsten & Rosfelt 1999, s. 22-23)
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T.ex. i OWC-registret i bibliotekets elektroniska databas finns samma begrepp
formulerat på flera olika sätt: Cirkumpolära området, cirkumpolära områden.
Indexeraren bör bestämma sig vilket blir det slutgiltiga.

OWC- och OCM-registren är registren för geografiska områden och etniska grupper
samt för ämnesord. I dessa hänvisar man t.ex. från synonymerna till det föredragna
ordet. De här registren är inte färdiga, de är under arbete. Därför kan vi inte benämna
dem som auktoritetsregister. Ämnesorden i ett auktoritetsregister är kontrollerade och
godkända för användning som indexeringsspråk.

A posterioriprincipen tillämpas i indexeringsspråket. Dvs. att i ämnesordslistan införs
bara sådana ämnesord som verkligen använts i de bibliografiska posterna. Den andra
principen, a prioriprincipen, som innebär att man inför lämpliga ämnesord i registret
redan innan man använde de vid ett dokuments indexering, tillämpades i början av
uppbyggandet av ämnesordsregistren. Man började med en ”baslista” som har
modifierats senare vid behov.

De s.k. preliminära ämnesorden kontrolleras innan de införs i auktoritetsregistret som
godkända. En del av de förblir okontrollerade ämnesord som kanske hänvisar till de
kontrollerade ämnesorden eller dubbleras i posten med något bättre ämnesord.
Indexeringsarbetet och särskilt djupindexeringen är ett tidskrävande arbete. Men det är
nödvändigt för att förbättra återvinningen av samlingarnas ämnesinnehåll.

Vi har redan nämnt att OWC-registret är ett register för geografiska område
och folkgruppsnamn och OCM-registret är ett ämnesordsregister i den elektroniska
databasen. De är inte färdiga än för att kunna kallas som auktoritetsregister för
ämnesord. Det är mycket arbete kvar för att kunna skapa en tesaurus. En tesaurus eller
auktoritetsregister över ämnesorden (dvs. någon form av ordbok över
indexeringsspråket) behövs för att veta vilka ämnesord är kontrollerade. Här ska finnas
även hänvisningarna. En tesaurus är ett avslutat arbete, en färdig enhet, en ordbok att
användas. OWC- och OCM-registren är långtifrån färdiga.

Praktisk indexering

Praktisk indexering innebär att man förser katalogposter med lämpliga ämnesord. De
här ämnesorden ska täcka det katalogiserade verkets, dokumentets ämnesinnehåll.
Praktisk indexering är ett intellektuellt arbete och består av olika arbetsuppgifter:
Innehållsanalys
Val av ämnesord
Ämnesordskontroll
Bestämmande av ordningsföljd mellan ämnesorden för dokumentet
(Hellsten & Rosfelt 1999, s. 25)

Här följer några av de viktigaste hjälpmedel i indexeringsarbetet vid Etnografiska
museets bibliotek:   
• ordlista över svenska språket
• synonymordböcker
• ordbok över främmande och nya

ord

• skrivregler
• allmänna uppslagsverk
• ämnesuppslagsverk
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En bok om svenska skrivregler är ett bra komplement till en ordlista över svenska
språket. Den ger en mera utförlig hjälp med olika slags skrivproblem och
är mycket användbar vid ämnesordsindexering. Vi kan få hjälp med bl.a. stavning,
ordformer samt valet mellan stor och liten bokstav. Man får råd även angående
sammansatta ord och uttryck samt förkortningar. (ibid, s. 37-38)

Hellsten & Rosfelt skriver att möjlighet till både vänster- och höger trunkering av
ämnesorden är nödvändig för att indexeringen ska fungera smidigt. Med möjlighet till
vänstertrunkering kan alla efterleder i sammansatta ord bli sökbara. (ibid, s. 30)
FileMakerPro-programmet tillåter endast högertrunkering. Möjlighet till
vänstertrunkering saknas tyvärr. Den har konsekvens för indexering men även för
sökmöjligheter.

Här följer några exempel på problem angående ämnesordsindexeringen som ska lösas i
Etnografiska museets elektroniska biblioteksdatabas:

T.ex. Hur ska vi formulera sökorden? Ska vi använda namn på material som bestämning
eller aspekt till andra ämnesord (ibid, s. 53),  t.ex. hantverk: metall eller sammansatta
ord, t.ex. metallhantverk?

Alternativ 1: hantverk
hantverk : metall
hantverk : trä
hantverk : etc.

eller
Alternativ 2: hantverk

metall
trä
guld
etc.

eller
Alternativ 3: hantverk

metallhantverk
trähantverk
etc.

Sökordet hantverk används när man söker litteratur om hantverk i allmänhet och i olika
material. Med kombinationen av sökorden hantverk, metall och trä får man träff i alla
tre alternativ.
Innan man bestämmer sig för det ena av alternativen ska man ta hänsyn till de speciella
sökmöjligheterna som erbjuds av den egna elektroniska databasen.
Det är bekvämt att få en överblick över viktiga efterleder (aspekter) i sammansättningar.
Detta gäller även bibliotekssytem som har möjlighet att västertrunkera vid sökning.
(ibid, s. 44) Se t.ex. Alternativ 1.

I FileMakerPro kan man kombinera flera olika termer, sökord vid sökning. Alla term i
databasen är sökbara. Man söker antingen med hjälp av rullistorna och klickar på de
valda sökorden eller man skriver själv in de önskade sökorden. Högertrunkering är
tillåten. T.ex. om jag söker litteratur om metallhantverk i Indonesien då kan jag använda
sökorden metall, hantverk, metallhantverk, Indonesien.
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Här följer ett annat exempel: följande indexeringstermer etnisk identitet och kulturell
identitet är accepterade i systemet. Båda har OCM-koden 162. Man kan söka antingen
på koden (det är krångligt för den utomstående även med hjälp av OCM-manualen) eller
genom att välja indexeringstermer i rullistan (antingen etnisk identitet och kulturell
identitet) eller via att skriva in sökordet identitet i sökrutan.

Sökningen kräver kunskaper om sökmöjligheter i FileMakerPro. Även indexeraren själv
under indexeringsarbetet gör då och då kontrollsökningar för att avgöra hur en viss
indexeringsterm fungerar i databasen.

Dagmar Fröland, bibliotekarien före 2001 nämnde ett av problemen med klassificering
via OWC och OCM redan på 1980-talet. ”Svårigheterna kan delvis sägas ligga i att, när
publikationen inte berör ett avgränsat område, kunna begränsa antalet koder i
katalogerna. … jag ofta tenderat att ge publikationen snarare flertal koder för att
därigenom göra litteraturen mera sökbar” (Fröland 198-?). T.ex. vid klassificeringen av
en handbok på flera hundra sidor som handlar om de nordamerikanska indianer finns
inte tillräckligt med utrymme för alla term eller koder som kan beskriva innehållet av
den här boken. Det finns en term och kod för handböcker. Sedan finns det plats för 15 st
OWC-termer samt -koder, och för 10 st OCM-termer samt -koder att skriva i. Man
måste lära sig att hålla balansen mellan djup och bredd i klassificeringen.

5.3.3   Möjligheter och svårigheter med Internet

Följande sammanfattning om fördelarna med metadata visar även möjligheterna för
utvecklingen i framtiden.

Fördelarna med metadata i allmänhet och applicerad på elektroniska resurser i
synnerhet […]:
• Metadata erbjuder ett enkelt sätt att hantera stora mängder information.

Katalogerna behöver endast behandla dokumentrepresentationen, och inte det
fullständiga dokumentet.

• Metadata möjliggör avancerade sök- och urvalsprocesser, då
dokumentrepresentationen eller dokumentsurrogatet är särskilt utformat för
detta.

• Standardiserade metadataformat tjänar att integrera även mycket heterogent
material, också sådant från olika databaser. Detta är ovärderligt, då det gör det
möjligt för de olika baserna att jämföra, dela, integrera och återanvända både
dokument och katalogposter.

Metadata kan användas inte bara för att välja bort […]. Med hjälp av metadata kan
man filtrera bort oönskat material, informera om dokumenträttigheter etc.
(Björkhem & Lindholm 2001, s. 6)

Interoperabiliteten förklaras som olika formatens samexistens i det digitala biblioteket.
(Björkhem & Lindholm 2001, s. 11) Om den framtida möjligheten av interoperabiliteten
mellan de olika databaser inom Statens museer för världskultur och om
biblioteksgruppen inom Statens museer för världskultur berättade Informant 1.

De olika samordningsverktyg som utvecklats marginaliserar inte
beskrivningsformatet, utan ökar snarare formats betydelse. Det format biblioteket
väljer måste vara flexibelt och tillåta interoperabilitet. Eftersom katalogisering över
huvud taget är en avsevärd investering måste formatet väljas med hänsyn till
framtida användning och behov. (ibid, s.13)
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Det finns möjligheter för utveckling via samarbetet mellan biblioteken inom Statens
Museer för Världskultur: Fr.o.m. 1997 ingår Etnografiska museet i Statens Museer för
Världskultur. Det finns fyra museer inom en myndighet. Vi ska kort beröra vad fyra
museer och dess bibliotek kan ha för möjligheter till samarbete. Biblioteksgruppen är en
arbetsgrupp för bibliotekarier inom Statens museer för världskultur. Det finns
möjligheter att utveckla en gemensam databas som skulle innehålla inte bara de fyra
bibliotekens kataloger, men även museernas kataloger över föremål- och
bildsamlingarna. (Informant 1)

Först och främst är det viktigt att Etnografiska museets biblioteks hela bestånd (eller i
alla fall en stor del av det) blir registrerat, katalogiserat och klassificerat i den lokala
elektroniska databasen. Det finns möjlighet att automatiskt föra över innehållet av
katalogposterna från den nya kortkatalogen till den elektroniska databasen. Eftersom
korten i den nya kortkatalogen är gjorda efter en strikt mall, passar de att läsas in
maskinellt. Konvertering av kortkatalogposterna till den elektroniska databasen är även
ett smidigt sätt för att säkerställa korten att de inte försvinner. Posterna i den gamla
lappkatalogen kan säkerställas via en sorts ”scanning” som innebär att hela
katalogkortet kopieras, fotograferas. (Informant 1)

Uppkoppling till Internet är beroende av hur den lokala elektroniska databasen
utvecklas. Databasens FileMakerPro-program är än så länge ej anpassat till
uppkoppling. Det positiva med FileMakerPro är att man kan hantera det själv, det är
öppet för individuella lösningar. Det finns planer att möjligen byta ut FileMakerPro-
programmet till Mikromarc som är ett bibliotekssystem, ett mera stabilt program
speciellt utarbetat för biblioteksdatabaser. (Informant 1)

5.3.4 Sammanfattning och delanalys av kapitel 5.3

1995-1996 börjades datoriseringen. Den lokala elektroniska databasen skapades med
FileMakerPro-program. Ämnesindexeringens betydelse förstärktes.

Det är bibliotekarien som ansvarar för katalogisering, klassificering och
ämnesordsindexering som även måste ha uppgiften av ämnesordskontroll. Arbetet
kräver noggrannhet och konsekvens. Principerna för ämnesordskontrollen är inte helt
utarbetade. Det är svårt att planera arbetsuppgifterna på grund av överbelastning. Vi
tycker att en realistisk målsättning är att utveckla ämnesordsregistren till ett
auktoritetsregister där huvuddelen av ämnesorden är kontrollerade och godkända för
användning som indexeringsspråk. Vi anser att med nuvarande resurser, i första hand
personalresurser, är orealistisk att sätta som mål en utarbetning av en tesaurus.

Fr.o.m. januari 1999 ingår museet i Statens museer för världskultur tillsammans med tre
andra museer. Den här förändringen har krävt omorganisationer inom institutionen. Nya
möjligheter till samarbete har blivit aktuella. Nu skapas möjlighet till samarbete inom
museet (arkiv, bibliotek, bildsamling, föremålsarkiv), och även inom myndigheten med
de andra museer och  museibiblioteken. Förmodligen väljs och skaffas ett nytt program
för den lokala elektroniska databasen vid Etnografiska museets bibliotek. Det nya
bibliotekssystemet, Mikromarc möjliggör uppkoppling till LIBRIS.
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6.   Analys och diskussion

Uppsatsens syfte har varit att undersöka och beskriva hur kunskapsorganisationen vid
Etnografiska museets bibliotek i Stockholm har förändrats och utvecklats.
Våra frågeställningar har varit:
1.   Hur utvecklades kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek? Hur
utvecklades katalogerna, klassifikationen, sökmöjligheterna och återvinningen?
2.   Vad var det som styrde utvecklingen av verksamheten och kunskapsorganisationen?
3.   Vilken är den möjliga utvecklingen av kunskapsorganisationen vid biblioteket vid
Etnografiska museet och vilka utmaningar finns i framtiden?

Analysen av förändringar i kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek
är även en beskrivning av återvinningens och tillgänglighetens utveckling.
Målsättningen med all organisation av information och kunskap är att den kan
återfinnas, när den skall användas till att besvara frågor. (Hjørland 2001) Vi har
beskrivit  förändringarna i utvecklingen av tillgängligheten till de samlade kunskaperna
i museibiblioteket.

Hur utvecklades kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek? Hur
utvecklades katalogerna, klassifikationen, sökmöjligheterna och återvinningen?

Bierbaums formulering angående museibibliotekets mål överensstämmer väl med
målsättningen för Etnografiska museets bibliotek. Museibibliotek är ett specialbibliotek
som understöder sin moderorganisations verksamhet som består av att samla, att bevara
föremål och att tillgängliggöra kunskap. Museibibliotek kan ha olika roller i museets
verksamhet, det fungerar som museipersonalens bibliotek samt referensbibliotek för
forskare. Museibibliotekens första uppgift är att prioritera, tillgodose museets interna
informationsbehov och museibiblioteket som specialbibliotek ska serva den egna
institutionens verksamhet. (Bierbaum 1994) Bierbaum beskriver museet som ett
informationssystem. De olika avdelningarna inom systemet, där även biblioteket ingår,
kompletterar varandras verksamhet samt arbetar tillsammans mot ett gemensamt mål.
(ibid, s. 132)  Det viktigaste målet är att vara museipersonalens bibliotek och att bidra
till museets olika verksamheter. Biblioteket samarbetar med museet i dess verksamhet.
(ibid, s. 14) Vi har erfarit under vår undersökning hur bibliotekariens arbete styrs av
museets verksamhet. Även Bierbaum påpekar att den här principen av att stödja museets
uppdrag och mål underlättar mycket beslutsfattandet för museibibliotekarien i arbetet att
skapa målformuleringar och att sköta utvecklingen av samlingen och av
informationstjänsterna. Detta påverkar även praktiska beslut som berör öppettider,
låneregler och framför allt organiserandet av samlingarna med hänvisning till museets
fastlagda ändamål. (ibid s. 15) Även Toupin understryker att alla museer oavsett storlek,
ämnesområde har ett gemensamt syfte. Museers målsättning är att samla, bevara och
presentera föremålen i sina samlingar på det mest professionella sättet. För att nå detta
mål har museerna flera stödfunktioner varav biblioteket är det viktigaste. (Toupin s. 1-
12) Även Donahue understryker att museibibliotek är ett specialbibliotek vars
målsättning är i nära samband med det tillhörande museets verksamhetsmål. (Donahue
1985, s. 21-34)
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Vår undersökning visade att som institutionsbibliotek har Etnografiska museets
bibliotek en nära relation till sin moderinstitution, museet. Museibibliotekets historia
hör ihop med museets historia och med samlingarnas historia.
Viktiga datum i Etnografiska museets och därmed även i bibliotekets historia (i början
av 1900-talet är det kanske bättre om vi talar om den bok- och tidskriftssamling som
senare blev kärnan till det framtida biblioteket):

År 1900 inrättades en avdelning för samlingarna som då hörde till riksmuseet. Den
etnografiska avdelningens föreståndare blev Hjalmar Stolpe. (Svensson 1997)
År 1930 flyttade Riksmuseets etnografiska avdelning till f.d. Kungliga Livregementets
Dragoners kasernområdes lokaler på Ladugårdsgärdet på norra Djurgården i Stockholm.
År 1935 avskildes Riksmuseets etnografiska avdelning alltså museets samlingar från
Naturhistoriska Riksmuseet och blev Statens etnografiska museum och därmed en
självständig institution. Vid den här tidpunkten var Vetenskapsakademien
fortfarande huvudman. (Informant 1)
Fram till 1935 hade de olika avdelningarna (för Afrika, Asien, Amerika m.fl.) varit
spridda på olika håll i Stockholm och detta bidrog till att det dröjde tills biblioteket
bildade en enhet. (Fröland 1989)
1966 upphörde sambandet med Vetenskapsakademien och Naturhistoriska Riksmuseet.
Museet blev en egen institution med namnet Etnografiska museet och det blev egen
myndighet samt ansvarsmuseet för etnografi. Styrelsen blev utsedd av Kungl. Majestät.
(Svensson 1997)
Etnografiska museet hette Folkens Museum Etnografiska fr.o.m. 1988 t.o.m. febr 2001.
Fr.o.m. år 1999 ingår Etnografiska museet i Statens museer för världskultur (fyra
museer ingår i myndigheten, Etnografiska museet, Medelhavsmuseet och Östasiatiska
museet  i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg). Statens museer för
världskultur är en statlig myndighet som lyder under kulturdepartementet.

Etnografiska museets samlingar är samlade och organiserade i föremålsarkivet, i arkivet
för dokumentation, i bildarkivet samt i biblioteket. Samlingspolicyn styr förvärven och
även donationer vid Etnografiska museets bibliotek. Även Donahue pekar på att
museibibliotekarien har att inpränta i resten av museets personal att det är biblioteket
som måste ta det slutliga beslutet när det gäller att ta emot och acceptera böcker som
gåvor och övrigt biblioteksmaterial. Alla gåvor ska värderas med hänsyn till sitt bidrag
till den existerande samlingen, med hänsyn till hur samlingens policy är. Man ska
bedöma om materialet tillför någon ny information eller är det material som redan finns
i biblioteket. (Donahue 1985, s. 30)

Vi har sett att samling och även bevaring samt gallring är viktiga moment i
museibibliotekets verksamhet. Intendenter betraktar biblioteket som sitt eget. De vill
ogärna gallra eller placera böcker, tidskrifter i Magasinet. Allt ska finnas nära till hands.
Museianställda vid Etnografiska museets bibliotek tycker att bibliotekets fysiska närhet
är mycket viktig i det dagliga arbetet. Det är bara några steg från arbetsbordet till
hyllorna. Fenomenet beskrivs i litteraturen. (Lönnqvist 1993) Men platsbristen tvingar
bibliotekarien till gallring och magasinering. Etnografiska museets bibliotek har ansvar
att sköta och även att bevara sin samling. Root skriver att det är viktigt att bibliotekarien
även gallrar, rensar biblioteket från böcker och otryckt material för att hålla samlingarna
aktuella och begränsade i sin omfattning. (Root 1985, s. 51)
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Katalogernas utveckling är även en utveckling av kunskapsorganisationen. Vi är
överens med Arvidsson & Jansson som menar att utveckling av bibliotekskatalogen är i
första hand bibliotekets utveckling av olika metoder för att lagra dokumentsurrogat i
någon form av katalog. (Arvidsson & Jansson 2001) Utvecklingen av katalogerna vid
Etnografiska museets bibliotek innebar skapandet av flera sökingångar till de
bibliografiska posterna och via dem till de samlade verken och dokumenten i
biblioteket, med flera och mera nyanserade sökord. Informationssökningen vid
museibiblioteket har blivit med tiden mera effektiv. När vi läser i litteraturen om den
tidiga historien av ett museibibliotek då hittar vi avsnitt där beskrivs situationen när man
kommer till en punkt där organisationen av bok- och tidskriftssamlingen blir
oundviklig. (Bierbaum 1994, s. 32) Denna utveckling börjades vid Etnografiska museets
bibliotek ca på 1930-1950-talet och fick fart på senare delen av 1970-talet.

Åren 1930-1935-1966-1975 är en stillsam period i museibibliotekets historia med
mycket arbete. Insamling av litteratur, av böcker och tidskrifter från tjänsterummen till
en bibliotekslokal påbörjades. Under den här perioden skapades den gamla
lappkatalogen och man började använda även accessionskatalogen. Informanterna
kunde inte ge svar på när den s.k. gamla lappkatalogen utarbetades eller när den började
användas. Enligt vår uppskattning måste det ha skett någon gång på 1940- eller 50-talet.
Eftersom den innehåller poster med och även utan accessionsnummer, kan vi utgå ifrån
att man började använda den före 1966, alltså före införandet av accessionskatalogen.
Lappkatalogen tillåter en enkel och begränsad återvinning av information. Posterna står
i alfabetisk ordning efter författare eller titel. Här finns ingen ämnesordsindexering.
Utställningskatalogerna är utbrutna ur det enkla systemet. De är placerade efter
städernas namn där utställningarna ägt rum. Parallellt med lappkatalogen började man
använda en accessionskatalog i bokform från 1966. (t.o.m. 1996) Den handskrivna
accessionskatalogen erbjuder nästan ingen återvinning alls. Boken ger en överblick över
registrerade litteratur i biblioteket genom åren. Man kan se hur många nyinförda poster
finns inom ett år. Posterna står i accessionsnummer ordning.

Vi kan konstatera att införandet och användandet av både den gamla lappkatalogen och
den nya kortkatalogen är starkt ihop kopplat och beroende av det personliga
engagemanget av den dåvarande personalen vid museibiblioteket. Katalogernas
utveckling vid Etnografiska museets bibliotek efter 1976 är sammankopplad till det
starka personliga engagemanget av bibliotekets första bibliotekarie, Dagmar Fröland.
En förändring ansågs vara aktuell och lämplig bl.a. inför flyttningen till den nya
museibyggnaden. Om vi läser de olika dokumenten, texter, PM hon skrev i ämnet kan
man följa hur hennes horisont blev bredare och bredare på vägen att hitta ett lämpligt
katalogs- och klassifikationssystem för Etnografiska museets nya bibliotek i det nya
museet. Fenomenet att ta del av andra bibliotekariers erfarenheter beskrivs även i
litteraturen. T.ex. i förordet skriver Larsen i sin bok att bibliotekarier hämtar erfarenhet
från andra bibliotek när problem uppstår i museibiblioteket. (Larsen 1985)

Ca 1979 – ca 1995. Den nya kortkatalogen med dess kombinerade kataloger innebar en
stor förändring i bibliotekets kunskapsorganisation och i återvinningen av den lagrade
informationen.

Det nya kortkatalogens katalogiserings- och klassifikationssystem utarbetades inte
enligt SAB-systemet (Svenska allmänna biblioteksförening). SAB är ett
universalsystem. Det universella klassifikationssystemet är anpassat för att klassificera
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alla ämnen och kunskaper utan någon yttre gräns för antal ämnen. (Hansson 1999, s. 15)
Den andra typen av klassifikationssystem är det ämnesavgränsade
klassifikationssystem. Det ämnesavgränsade klassifikationssystemet eller
specialsystemet har ett preciserat och avgränsat antal ämnesområden (t.ex. en eller
några vetenskapliga discipliner). Vetenskapliga specialbibliotek använder sådana
system. Där finns det behov av en mycket preciserat och djupgående klassifikation och
det ämnesavgränsade klassifikationssystemet är skapat för detta. SAB-systemet som är
ett universalsystem saknar den finfördelade ämnesklassifikationen för ämnena etnografi
och antropologi som behövs för Etnografiska museets bibliotek. Tack vare
bibliotekariens personliga engagemang, självständighet och aktivt sökande valdes det
s.k. Murdock-systemet. Murdock-systemet (som består av ett författar- och titelregister
kombinerat med ämnesordsregister, OCM för ämnesord och OWC för geografisk ort
och folkgruppsnamn) erbjuder ett rikare antal ingångsportar, såväl geografiska som
ämnesklassifikationer och även möjligheten till tvärvetenskapliga referenser.

Författar- och titelkatalogen med ämnesordsregistret och registret för geografisk ort och
folkgruppsnamn skapar mellan 10 och 20 sökingångar till ett katalogiserade verk. En
del av posterna i lappkatalogen finns även med i den nya kortkatalogen. Sökningen i
kortkatalogen är mycket mera effektiv än i den gamla lappkatalogen. Men
användningen av katalogerna kan verka för komplicerad för utomstående,
informationssökprocessen tar sin tid.

Nästa stora förändringen i utvecklingen av museibibliotekets kunskapsorganisation
skedde med datoriseringen och med skapandet av den lokala elektroniska databasen
åren 1995-1996. Ämnesordsindexeringen utvecklades. Sökrutinerna förenklades.
Informationssökningen blev snabbare. I början av datoriseringen var sökningen
begränsad till bibliotekslokalen, till de två installerade datorerna där. Sedan kopplades
den lokala elektroniska databasen till museets server i slutet av 1990-talet. Det innebar
att bibliotekets kataloger blev tillgängliga via alla datorer i museets byggnad på ett
smidigt sätt för alla anställda i Etnografiska museet.
Nästa steg blir uppkopplingen av den lokala elektroniska databasen till Internet. Då blir
katalogerna tillgängliga för alla som har Internet uppkoppling utan geografiska
begränsningar. (Hjørland 2001)

Vi kan se hur katalogerna utvecklades i Etnografiska museets bibliotek från en enkel
katalog med målsättning att redovisa bibliotekets bestånd till en mera öppen elektronisk
databas med målsättning att vara tillgänglig även för andra än bibliotekarien och
förhoppningsvis i framtiden till en databas öppen för alla intresserade via nätet. Den här
utvecklingen av tillgängligheten med mera öppenhet för flera användare sammanfaller
väl med museets målsättning. Även Informanterna vittnade om sambandet mellan
museets målsättning och bibliotekets verksamhet och kunskapsorganisation.  

Ett klassifikationssystem är dels ett verktyg för rationell organisering av bibliotekets
bestånd. Men systemet är även en intellektuell produkt. I ett klassifikationssystem
speglas den tid inom vilken den skapas och även förmedlar en egen bild av denna tid.
(Hansson 1999, s. 12) När Arvidsson & Janson skrev om Kungliga bibliotekets katalog
påpekade de att katalogens olika ämnesvisa avdelningar visade att de olika biblioteken
ville framstå som representanter för sin tids världsbild. (Arvidsson & Janson 2001, s.
34)
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Klassifikationssystem är ett sätt att styra tanken. (Joachim Hansson på seminarium vår
2001) I vår undersökning av klassifikationssystemet har vi sett exempel på vilken
världsbild och vilken världsuppfattning speglas i Etnografiska museets katalog samt
klassifikationssystem och på vilket sätt styr det här klassifikationssystemet tanken.
Det finns ett nordamerikanskt prägel på OWC. Vi har påpekat hur det andra
världskriget, USA och dess militära ändamål har återspeglats i klassifikationssystemet.
Vi har pekat på hur ursprungsbefolkningars och minoriteters namn har förändrats eller
införts i systemet p.g.a. förändringar i omvärlden, p.g.a. globaliseringen, p.g.a. att deras
egen självuppfattning har förändrats, och även p.g.a. förändringar i synsättet att se på
dem.

Under utvecklingen av kunskapsorganisationen var även viljan att förbättra
biblioteksmiljön avgörande. I Etnografiska museets bibliotek är det inte SAB systemet
som råder. Den klassificerade litteraturen är organiserad på hyllorna i första hand efter
de större geografiska områdena i världen (OWC systemet). Det finns även vissa
alternativa hylluppställningar t.ex. utställningskataloger, biografier, missionslitteratur,
konservering och museologi etc. Olsson & Olsson nämner utan att gå in i detaljer att det
finns även problem och svårigheter med att använda alternativa hylluppställningar och
att det är viktigt att vara medveten om det. Ett av problemen är avsaknaden av
användarundersökningar. Detta leder till att bibliotekarierna bestämmer efter bästa
förmåga, enligt vad de tror vad användarna behöver. (Olsson & Olsson 2002, s. 56)
Placering / hylluppställning sker efter beslut av bibliotekarien som tar hänsyn för
användarvänligheten för att underlätta sökningen vid hyllorna för besökarna. Ett
liknande beslut kan fattas snabbt utan någon användarundersökning. Detta kräver
anpassning, lyhördhet från personalens sida inför användarnas behov.

Via den lokala elektroniska databasen får biblioteket utökade möjligheter på vägen att
öka tillgängligheten. Ett möjligt samarbete med andra bibliotek, t.ex. mellan
Etnografiska museets bibliotek och andra bibliotek inom Statens Museer för
Världskultur är planerat. En samordning mellan de lokala elektroniska
biblioteksdatabaserna inom myndigheten är nödvändig. Det återstår att utarbeta
detaljerna angående interoperabiliteten mellan de olika lokala elektroniska databaser
inom Statens museer för världskultur. Anslutningen av den lokala elektroniska
databasen vid Etnografiska museets bibliotek till den nationella biblioteksdatabasen
LIBRIS skulle innebära en ökad tillgänglighet av de samlade kunskaperna. En av ABM
samarbetets målsättning är en hemsida med alla fyra museers kataloger representerade
inom Statens museer för världskultur. Via gemensamma auktoritetsregister kan man
skapa möjlighet till samsök.

Vi nämnde i kapitlet om kataloger att återvinningen numera oftast sker via de icke
formella elementen av dokumentbeskrivningar. (Formella element är t.ex.
författarnamn.) Återvinningen sker alltså i första hand via ämnesbeskrivningar, via
ämnesbegrepp med klassifikationskoder eller indexeringstermer. Kvaliteten vid
återvinningen beror på effektiviteten, snabbheten och relevansen. Det finns klara
skillnader mellan katalogen i kortform och den lokala elektroniska databasen:
snabbheten och smidigheten vid åtkomsten och även antalet ingångar.

Vid sökning i katalogen i den elektroniska databasen kan man söka i index t.ex. över
författare och titlar. När man söker efter term eller begrepp då krävs det god kännedom
om hur informationssystemet fungerar. Användarna bör veta om det finns kontrollerad
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vokabulär (indexeringsspråk, klassifikationssystem). De ska även ha uppgifter om de
olika fälten och om hur de är formulerade. De språkliga formaliseringsgraderna av
innehållsbeskrivningen påverkar användarnas söksätt. Poster i pappersform erbjuder ett
begränsat antal sökelement eller sökingångar till dokument eller information, kunskap.
Vid elektroniska poster kan alla betydelsebärande ord bli sökelement eller ingång till
dokumentet, texten. Sökbara blir de ord som finns i de sk. inverterade filer (inverterade
index).

Vi nämnde angående ämnesordsindexering att Hellsten & Rosfelt menar att möjlighet
till både vänster- och höger trunkering av ämnesorden är nödvändig för att indexeringen
ska fungera smidigt. Med möjlighet till vänstertrunkering kan alla efterleder i
sammansatta ord bli sökbara. (Hellsten & Rosfelt, s. 30) Tyvärr tillåter FileMakerPro
programmet endast högertrunkering. Detta har konsekvens för indexering men även för
sökmöjligheter.

Frågan som kan ställas är om det är nödvändigt eller ej att utarbeta en tesaurus. Tesaurer
är kontrollerade och strukturerade ordlistor. Tesauren är ett verktyg för att effektivisera
återvinningen. Den fungerar som en länk mellan indexeraren och användaren,
informationssökaren. En tesaurus är även hjälp  i dokumentationsprocessen.
Tesauruskonstruktion är en dynamisk process. Vokabulären måste kontinuerligt
anpassas till ett växlande språkbruk. En tesaurus med bunden vokabulär är effektiv men
kostsam. Den är svår att upprätta och underhålla. (Chambert 1986) Vi har sett i avsnittet
om indexering att ett dokuments eller en boks innehåll kan beskrivas på olika sätt. Man
skiljer mellan specifik indexering och uttömmande indexering med andra ord vi skiljer
mellan antalet ämnesord och antalet ämne. Målet är att hålla balansen mellan fråge-
eller användarorienterad indexering och dokument- eller objektorienterad indexering.
Syftet med all indexering och klassifikationssytem är dels att undanröja tvetydigheter i
det naturliga språket och först och främst bilda en länk mellan informationsproducenten,
indexeraren samt klassifikatören och informationssökaren, användaren. (ibid) Vi anser
att en tesaurus till den elektroniska databasen vid Etnografiska museets bibliotek skulle
innebära en kvalitetslyft i dokumentationen och i kunskapsorganisationen men är inte en
realistisk målsättning med de nuvarande resurserna.

Uppkoppling till Internet är beroende av hur den lokala elektroniska databasen
utvecklas. Den elektroniska databasen vid Etnografiska museets bibliotek är än så länge
ej tillämpad för uppkoppling till Libris och Internet. Dels ska det tillämpade
FileMakerPro programmet anpassas för uppkoppling, dels ska en större del av beståndet
registreras, katalogiseras och klassificeras samt ämnesordsindexeras. Det finns även ett
stort behov att lösa konverteringen av poster från den nya kortkatalogen till den
elektroniska databasen. Planerna att byta ut FileMakerPro programmet till Mikromarc
kan vara lösningen.

Vad var det som styrde utvecklingen av verksamheten och
kunskapsorganisationen? Vilken är den möjliga utvecklingen av
kunskapsorganisationen vid biblioteket vid Etnografiska museet och vilka
utmaningar finns i framtiden?

Vi har sett exempel på förnyelsearbete och det nödvändiga förändrings arbetet inom
kunskapsorganisation vid Etnografiska museets bibliotek.
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Större förändringar i museibibliotekets historia:
• åren 1976-80 och några år framåt,
flyttning, museet fick en ny byggnad, biblioteket får nya lokaler med ny inredning,
en bibliotekarie anställdes
ny kortkatalog, nytt katalogiserings- och klassifikationssystem infördes,
skapande av en användarvänlig hylluppställning,
förändrad biblioteksmiljö.

• 1990-talet och framåt,
datorisering,
utarbetande och utveckling av katalogisering, klassifikation och ämnesordsindexering i
den lokala elektroniska databasen.

Mindre förändringar i museibibliotekets historia:
magasinering, skapa närmagasin,
gallring,
göra korrigeringar, omorganisationer i hylluppställningen

De ”mindre förändringarna” sker kontinuerligt. Personalsituationen, närmare bestämt
personalbristen påverkar även detta.
De ”stora förändringarna” händer i samband med förändringar inom moderinstitutionen,
museet. Bibliotekariens engagemang, intresse och kunskaper är avgörande. Även den
ekonomiska situationen har inflytande på förnyelsearbetet.

Angående termerna  ”driver” och ”styr”, tycker vi att styrningen kan vara både negativ
och positiv, medan drivkraften är positiv.
Vad är det som styr kunskapsorganisationen:
• Förändringar i omvärlden, förändringar i samhället, politiskt, kulturellt, datorisering
• Förändringar i museets organisation
• Flyttning till nya lokaler
• Den ekonomiska situationen
• Personalresurser
• Personliga/individuella/drivkrafter, personligt engagemang och aktivitet, kunskaper
• Användarnas behov
• Bibliotekets behov
Vi vill anmärka att de här förhållandena är inte ordnade i någon rangordning.

Exemplen angående utställningskataloger, skapande av specialkatalog, inköpsplanering,
och hylluppställning visar att användarnas speciella behov i Etnografiska museets
bibliotek har alltid varit viktiga för kunskapsorganisationen. Det är bibliotekarien som
har ansvar för balansen mellan bibliotekets och användarnas behov.

Vi beskrev klassifikationssystemet som används vid Etnografiska museets bibliotek.
Ett klassifikationssystem är dels ett verktyg för rationell organisering av bibliotekets
bestånd. Men systemet är även en intellektuell produkt. Ett klassifikationssystem
speglar sin tid inom vilken den utarbetas och även skapar en bild av den. (Hansson
1999, s. 12)

En institution förändras i samspel med förändringar i samhället och i samspel med de
olika behov som uppstår i följd av dessa förändringar. (Leffler 1988, s. 78) En
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kontinuerlig förändringsvilja och omprövning är överlevnadsvillkor för en institution.
(Bergqvist & Herstad 1992, s. 31). För att ett museibibliotek ska vara levande är det
viktigt att det samarbetar med sitt museum. Förutom ett redan existerande samarbete
med de olika verksamheterna / avdelningarna inom museet kan biblioteket göra mera i
det utåtriktade arbetet.

Museibiblioteken är mindre specialbibliotek med speciella ämnesområden. Ett
museibibliotek är ett specialbibliotek eller ett vetenskapligt specialbibliotek som är
knutet till ett museum. Samlingens tillgänglighet och återvinningsbarhet ska fungera
först och främst för den egna institutionen. Graden av tillgänglighet för allmänhet
påverkas av det här faktum. Förutom att vara museipersonalens bibliotek, oftast
fungerar det som referensbibliotek för forskare och även för allmänheten. När
samarbetet mellan museet och dess bibliotek fungerar väl, representerar biblioteket en
viktig del av museets verksamhet. Museibiblioteket kan, utöver att ge service till
museets anställda, även ge besökarna möjlighet att fördjupa sig i de speciella ämnen.
(Bojin & Tepper 1985, s. 67-78) Frågan är om det finns konflikter mellan
museibibliotekens dubbla roller som referensbibliotek för de museianställda och
specialbiblioteket  för besökare utifrån. Vi håller med Gram som tycker att diskussionen
kan leda till en ofruktbar polarisering. Kunskapsmassan är en och densamma och det
vetenskapliga specialbiblioteket kan ha mycket att erbjuda även den inom ämnet mindre
bevandrade. (Gram 1995) Bojin & Tepper har liknande tankegångar när de skriver att
materialet som samlats i biblioteket för att tillfredsställa de museianställdas
informationsbehov, kan användas även för att tillgodose besökarnas behov. Biblioteket
kan och bör stödja museet i den utåtriktade och bildande verksamheten. (Bojin &
Tepper 1985, s. 67-78)

Digitalisering och tillgängliggörandet av kulturarvet ska ske via ABM samarbetet.
Resultatet av det planerade samarbetet mellan museibiblioteket, föremålsarkivet, arkivet
och bildarkivet inom museet kan i framtiden resultera i en gemensam elektronisk
databas som tillgängliggör de samlade kunskaperna eller det samlade kulturarvet på
nätet via Etnografiska museets hemsida. ABM samarbetet ska innebära även ett
samarbete mellan de olika museibiblioteken inom Statens museer för världskultur.

Ett exempel, ett led i ABM samarbetet mellan några museer i Sverige:
Vi berättade i kapitlet om klassifikation att för många museers verksamhetsområden
kunde OCM vara ett interessant och tänkvärt alternativ för ämnesordsindexering av
samlingarna. Outline of Cultural Materials (OCM) lanserades i Sverige vid Nordiska
museet i Stockholm 1973 för föremålsklassificering. För att öka tillgängligheten i
museernas magasin och arkiv var det nödvändigt med ett fungerande
klassifikationssystem. År 1995 gav Nordiska museet ut en reviderad version av Outline
of Cultural Materials (OCM) anpassad till svenska förhållanden, till svensk etnologi.
(Landhal 1995) Arbetsgruppen som utarbetade katalogen bestod av representanter från
olika museer samt flera experter. När den här versionen av OCM publicerades i
bokform och på diskett målsättningen var att den ska fungera som ett redskap i arbetet
med att klassificera  föremål, arkiv- och bildsamlingar. (Landhal 1995, s. 9) Den
används vid Nordiska museet och vid flera länsmuseer.

Processen att tillgängliggöra de samlade kunskaperna, det samlade kulturarvet på
Etnografiska museets bibliotek fick fart på mitten av 1970-talet. Nu efter 30 år, med
digitaliseringen, med möjligheten av uppkopplingen på LIBRIS via Internet är man på
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väg att skapa verklig tillgänglighet för alla intresserade utan geografiska begränsningar.
Till processen hör även den påbörjade digitaliseringen av föremålssamlingar på museet,
av arkivet och även av bildsamlingen.

Kulturinstitutionerna genomgår en förvandling. Museerna ska förnya sitt publikarbete.
Museet som mötesplats, museet som kunskapsbank ska ta emot en bredare publik.
Etnografiska museets bibliotek som har ett nära samarbete med sitt museum fungerar
mera som ett uppskattat referensbibliotek även för besökare utifrån. Samarbetet mellan
Etnografiska museet och sitt bibliotek fungerar väl. Biblioteket utöver att ge service till
museianställda i deras forskningsarbete, angående samla föremål och bevara
föremålssamlingar samt även förbereda utställningar och olika program, ger även
besökarna möjlighet att fördjupa, forska och tänka vidare kanske efter ett
utställningsbesök. Etnografiska museets bibliotek har en tillbaka hållen
marknadsförings policy. Den nuvarande personalstyrkan skulle inte räcka till för att
tillfredsställa ett större eller bredare informationsbehov.

Historien av utvecklingen av kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets
bibliotek är även en beskrivning av hur bibliotekets bestånd, de samlade kunskaperna
har blivit mera och mera tillgängliga och visar även möjligheterna för framtiden.
Vi anser att vår uppsats är ett dokument om ett museibiblioteks kunskapsorganisation i
förändring under 1900-talet och även om ett museibibliotek i kris på grund av
nedskärningar i slutet av 1900-talet och i början av 2000-talet.

Genom att belysa och beskriva hur kunskapsorganisationen vid museibiblioteket vid
Etnografiska Museum har skett och hur den har förändrats ser vi en bild av hur
problemfylld situationen är. Förmodligen skulle en bredare undersökning av alla
museibibliotek i Sverige visa på liknande problem. Det är inte vår uppgift i ramarna av
den här uppsatsen att undersöka hur det är i Europa eller i resten av världen. Framtida
undersökningar får utforska det här ämnet. T.ex. genom att be bibliotekarierna vid
museibiblioteken göra en uppskattning av hur mycket av det material och den kunskap
som finns hos dem är återvinningsbart eller tillgängligt på nätet. Undersökning av olika
grad av återvinningsbarhet skulle vara på plats. Hur stor del av beståndet är tillgängligt
via de olika (förmodligen parallellt existerande) katalogerna? (Lappkatalog, kortkatalog,
lokal elektronisk databas, databas utlagd på nätet.) Det skulle ge till resultat en
lägesbeskrivning.
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7.   Sammanfattning

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka och beskriva hur kunskapsorganisationen
vid Etnografiska museets bibliotek har förändrats och utvecklats under 1900- och i
början av 2000-talet.

Frågeställningar:
1.   Hur utvecklades kunskapsorganisationen vid Etnografiska museets bibliotek? Hur
utvecklades katalogerna, klassifikationen, sökmöjligheterna och återvinningen?
2.   Vad var det som styrde utvecklingen av verksamheten och kunskapsorganisationen?
3.   Vilken är den möjliga utvecklingen av kunskapsorganisationen vid biblioteket vid
Etnografiska museet och vilka utmaningar finns i framtiden?

Våra metoder var kvalitativa som undersökning av bibliotekets bestånd, kataloger, den
lokala elektroniska databasen, klassifikationssystem och ämnesordsindexering samt
intervjuer. Resultatet av undersökningen blev en deskriptiv analys.

Museibiblioteket beskrevs som institution inom en större moderinstitution och
kunskapsorganisationen som en viktig del av verksamheten. Vi undersökte däremot inte
organisationen. Vi hade därmed avgränsningar från institutions-, organisationsteorier.
Även användarstudier föll utanför våra avgränsningar. Vi avgränsade vårt ämne även
mot klassifikationsteorier.

Efter en beskrivning av museibibliotek som institution i allmänhet, presenterades
Etnografiska museets biblioteks verksamhet samt kunskapsorganisationen i synnerhet.
Vi undersökte vissa perioder i bibliotekets historia och formulerade även några
framtidsmöjligheter.

Inom ämnet kunskapsorganisation undersöktes följande delområden: bestånd, kataloger,
katalogisering, klassifikation, klassificering, placering, indexering. Vi redogjorde för
katalogernas utveckling från enkel lappkatalog till lokal elektronisk databas.
Katalogernas utveckling undersöktes från accessionskatalogen (fr.o.m. år 1966) och en
enkel lappkatalog (fr.o.m. ca 1950-60-talet) till en tre delad kortkatalog med
författar-, och titelregister kombinerat med ämnesregister (ämnesord, geografisk ort och
folkgruppsnamn) (fr.o.m. år ca 1980) och sedan till den elektroniska databasen (fr.o.m
hösten 1996).

Vi beskrev processen att välja ett nytt klassifikationssystem för det nya kortkatalogen i
slutet av 1970-talet. Det nya klassifikationssystemet Outline of World Cultures (OWC)
och Outline of Cultural Materials (OCM) presentera. Den elektroniska databasen
byggdes i mitten av 1990-talet. Databasen för bibliotekets kataloger utarbetades I
programmet FileMakerPro. Detta program fungerade väl under en period men år 2003
är det dags för ett mera lämpligt program anpassat för bibliotekets behov Mikromarc.
Via den planerade uppkoppling till Libris, den nationella biblioteksdatabasen skulle
museibiblioteket bli tillgängligt på nätet. Planeringen av samarbete med de andra
museibiblioteken inom Statens museer för världskultur visar möjligheter inför framtiden
via gemensamma kataloger på hemsidan.

Förhållanden som styr förändringarna av kunskapsorganisation i Etnografiska museets
bibliotek:
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• Förändringar i omvärlden, förändringar i samhället, politiskt, kulturellt, datorisering
• Förändringar i museets organisation
• Flyttning till nya lokaler
• Den ekonomiska situationen
• Personalresurser
• Personliga/individuella/ drivkrafter, personligt engagemang och aktivitet, kunskaper
• Användarnas behov
• Bibliotekets behov

Resultatet av det planerade samarbetet mellan museibiblioteket, föremålsarkivet, arkivet
och bildarkivet inom Etnografiska museet kan resultera i framtiden i en gemensam
elektronisk databas som tillgängliggör de samlade kunskaperna, det samlade kulturarvet
på internet. Historien av utvecklingen av kunskapsorganisationen vid Etnografiska
museets bibliotek är även en beskrivning av hur bibliotekets bestånd, de samlade
kunskaperna, en del av kulturarvet har blivit mera och mera tillgängliga.
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Bilaga 1
2002-05-16

Intervjuguide i samband med uppsatsen om kunskapsorganisationens utveckling vid
Etnografiska museets bibliotek

Zsuzsanna Müller & Elisabeth Norlander

Anonymitet garanteras

Informant 1 och 2

Frågor/inriktningar i 4 block

Det finns olika perioder i bibliotekets historia, som i stor grad hör ihop med museets
historia.
Vi ska ställa frågor som berör följande :

När, hur och på grund av vilka orsaker förändrades kunskapsorganisationen vid
Etnografiska museets bibliotek?

Vad är det som styr förändringarna?

(nyckelord : bestånd, placering, registrering, kataloger, klassifikation, datorisering,
återvinning.)

              1.  om bibliotekets historia.  När och på grund av vilka orsaker skedde de
stora förändringarna? Vad innebar de?

Vad är det som styr förändringarna?
Hur hänger samman förändringar i bibliotekets kunskapsorganisation med förändringar
i museets vissa andra verksamheter?

             2. De olika katalogerna, historia, framtid. Förändringar? När och varför?

             3. om klassifikatonssystem, historia, framtid. Varför valdes det här systemet?
Om samband med föremålsregistrering och klassificering. Förändringar i samband med
datoriseringen?
Vilka var för- och nackdelarna för att FileMaker programmet valdes för bibliotekets
databas? Vad styrde valet?

             4. om framtiden. Möjligheter i samband med datoriseringen? Vad är det som
påverkar/styr?



77

Bilaga 2
2003-03-17

Frågor i samband med uppsatsen om kunskapsorganisationens utveckling vid
Etnografiska museets bibliotek

Om situationen före 1980

Zsuzsanna Müller & Elisabeth Norlander

Anonymitet garanteras

Informant 3

Vem och när började samla in litteratur från de olika tjänsterummen i museet?

När kan vi prata om att det fanns en egen lokal för biblioteket? Hur såg den ut?

Vem skapade den gamla lappkatalogen? När?
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Förkortningar

ABM Arkiv, bibliotek, museer
HRAF Human Relations Area Files
OCM  Outline of Cultural Materials
OWC Outline of World Cultures


