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Abstrakt 

 

Undersökningen vilar på två huvudfrågor: Vad är ett materialbibliotek, och varför uppstår de i 

så stor utsträckning idag? Frågorna besvaras genom samtal med ansvariga på 

materialbibliotek, främst kommersiella, i Europa och USA och redovisas i en historisk och 

kronologisk översikt över det senaste decenniet, en tematisk beskrivning av verksamheten 

samt en diskussion kring materialbiblioteket utifrån begreppen dokument och bibliotek där en 

allmän biblioteksmodell appliceras på materialbibliotekens verksamhet. Slutligen föreslås en 

definition av begreppet materialbibliotek.  

 Undersökningen kommer fram till att materialbiblioteket är en informationstjänst som 

samlar och organiserar materialprover och materialkunskap, och som inte enbart fungerar som 

tillhandahållare av information utan även strävar efter att i mötet med sina användare skapa 

ny kunskap om de dokument det behandlar. Materialbiblioteken uppstår ur ett behov av en 

samordnande central för materialkunskap, och kan placeras inom det nya serviceparadigmet 

information management. Det finns även ett behov av att känna på material och att skapa en 

mötesplats för kreatörer och tillverkare inom designområdet. En avgörande bakgrund verkar 

vara den drastiskt ökande materialtillgången som innebär att verksamma inom området inte 

hinner skaffa sig den materialkunskap de skulle behöva, främst om nya material och nya 

materiallösningar. De största och mest inflytelserika materialbiblioteken finns i New York 

och Paris och heter Material ConneXion, Innovathéque och MatériO. De flesta 

materialbibliotek har något förhållande till ett eller flera av dessa tre, och deras databaser är 

föremål för potentiella framtida samarbetsprojekt.  

 

 

 

Nyckelord:  

 

Materialbibliotek, information management, materials libraries, specialbibliotek, design, 

konst, arkitektur, biblioteksbegreppet, dokumentbegreppet, material, innovation, 

informationssamhället, Peter Brophy. 
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Material ConneXion is a global resource of new 

and innovative materials – the crossroads 

between users and manufacturers of material.  

  Material ConneXion, New York 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The number of materials availible is constantly increasing, 

noone can know them all – MatériO reveals this wealth, 

encourage the widest range of possible users and allow 

manufacturers and creative professionals to dare meetings 

and innovation in their field.  

 
 
MatériO, Paris  
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Kapitel 1: Inledning 

 

Under det senaste decenniet har en rad nya informations-, eller idéfabriker vuxit fram i 

Europa. De skapas av och riktar sig främst till kreatörer inom design-, konst- och 

arkitekturområdena och kallas materialbibliotek. Än så länge är de relativt okända, både inom 

de branscher de riktar sig till, och inom forskningen kring biblioteks- och 

informationsvetenskap. Ett materialbibliotek är en samling med materialprover som fungerar 

som en informationsresurs för kreatörerna inom dessa områden, och dess personal är oftast 

inte traditionella bibliotekarier utan ämnesspecialister inom material och design. I 

materialbiblioteket sker ett möte mellan det konstnärliga skapandet och det strikta 

organiserandet, mellan industrin och kreatörerna och mellan begrepp som museum, galleri 

och bibliotek. 

 Detta arbete kretsar kring begreppet materialbibliotek och den verksamhet det bedriver. 

Kan en materialsamling kallas bibliotek? Och kan ett materialprov vara ett dokument? Eller, 

varför skulle det inte kunna vara det? I och med att det idag uppstår en rad nya typer av 

informationstjänster som ibland kallas bibliotek, ibland inte, anser jag det intressant att 

diskutera begreppet bibliotek i belysning av en av dessa nya tjänster. Således: vad är 

egentligen ett materialbibliotek? 

 

Syfte 

När jag fått frågan om vad jag skriver om har svaret alltid följts av frågan ”Materialbibliotek - 

vad är det?” Att det inte finns någon tydlig definition av begreppet materialbibliotek insåg jag 

ganska snart, och arbetet med frågan om vad materialbibliotek är för något har därför fått 

genomsyra en större del av undersökningen. 

 Det första kommersiella materialbiblioteket öppnades enligt mina efterforskningar först 

1998 och därefter har ett flertal andra kommersiella initiativ tagits. Denna 

materialbibliotekstrend som verkar gå som en våg genom Europa idag har jag funnit 

intressant, och jag har frågat mig varför det sker just nu.  

 Syftet med undersökningen är att för det första ta reda på vad materialbibliotek är för 

något, och för det andra att förstå den drivkraft som ligger bakom denna våg av 

materialbibliotek som går genom Europa idag. För detta syfte används två huvudsakliga 

frågeställningar som en röd tråd i undersökningen: 
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- Vad är materialbibliotek? 

- Varför uppstår de i så stor utsträckning just nu? 

 

Metod och disposition 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt ut ett antal materialbibliotek och tittat på 

deras verksamhet samt fört samtal med de ansvariga kring hur materialbiblioteken fungerar 

och hur idéerna vuxit fram. Resultatet från detta undersökande arbete presenteras här nedan i 

de två första avsnitten, dels i en kronologisk och historisk översikt, dels i en tematisk 

beskrivning av materialbibliotekens verksamhet. I det avlutande diskussionsavsnittet 

behandlar jag materialbiblioteken i förhållande till traditionell biblioteksverksamhet för att 

söka ett djupare svar på mina frågeställningar.  

 Urvalet av undersökningsobjekt har försvårats av avsaknaden av en definition av 

begreppet materialbibliotek, vilket jag återkommer till längre fram. Jag har därför behövt göra 

en egen avgränsning, och har därmed valt att främst fokusera på de projekt som har en fysisk 

materialsamling. Anledningen till detta diskuteras vidare i nästa avsnitt. Det finns många 

databaser om material på Internet, men dessa har jag endast tagit upp då någon refererat till 

dem som materialbibliotek, eller i något fall om de har en verksamhet runt omkring, som kan 

liknas vid den som finns kring de fysiska materialsamlingarna.  

 Några materialbibliotek, alla kommersiella, har återkommit vid i stort sett varje samtal. 

Något som också framkommit är att materialbibliotek i sig inte är något nytt fenomen, och det 

är därför den nya formen på detta som intresserat mig mest. Fokus har därmed kommit att 

ligga på kommersiella materialbibliotek, samt i viss mån på skolors materialbibliotek – bland 

de senare främst de som omorganiserat sig under den period jag undersöker, det vill säga från 

1994 till idag. Materialbibliotek på företag har jag valt att helt utesluta ur min undersökning 

eftersom utrymmet inte har tillåtit detta. Att jag funnit dessa minst intressanta beror också på 

att de enbart riktar sig till sina egna anställda, samt att de funnits längre än de kommersiella 

materialbiblioteken och alltså inte kan betraktas som något nytt. Det nya i dagens 

materialbibliotek exemplifieras enligt min mening bäst genom de nyuppståndna kommersiella 

materialbiblioteken. Inte desto mindre anser jag företagens materialbibliotek vara en viktig 

aspekt på fenomenet i stort, varför jag därmed inte heller menar att detta varken är en 

fullständig översikt över eller analys av materialbiblioteken – utan snarare en ingång till och 

orientering inom området. 
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 Konstfack har i en förundersökning som finns sammanställd i två rapporter besökt och 

utvärderat ett antal materialbibliotek och andra förebilder för insamlande och exponering av 

föremål. Dessa och de materialbibliotek jag själv kunde söka reda på via Internet utgjorde en 

första grund, och jag började med att kontakta dessa. Genom samtal med ansvariga på de 

olika materialbiblioteken fick jag tips på ytterligare projekt och har på så sätt utvidgat mitt 

undersökningsområde. Där det har varit möjligt har jag besökt materialbiblioteken, vilket 

skett på Konstfack och Materialbiblioteket i Stockholm i februari, på Designhögskolan i 

Umeå i början av mars och på Material ConneXion i New York i slutet av mars. Övriga 

materialbibliotek har jag haft kontakt med via telefon eller e-post. Dessvärre har jag inte fått 

tag i alla materialbibliotek jag funnit, men min uppfattning är ändå att detta urval är 

representativt för mitt syfte.  

 

Teoretiskt ramverk 

 

Vad är ett dokument? 

 
Michael K. Buckland beskriver i en känd artikel, ”What Is a ’Document’?”, hur begreppet 

dokument utvecklas från betydelsen textdokument till att omfatta även objekt, och om teorier 

om hur ett objekt kan bli ett dokument genom att man behandlar det som ett sådant.1 

Buckland beskriver också hur bibliografin uppstod under sent 1800-tal, som ett svar på 

behovet av nya tekniker för organisering av den ökande mängden dokument. På 1920-talet 

ersattes denna aktivitet med dokumentation, som till skillnad från bibliografin även sysselsatte 

sig med reproduktion av dokument. Buckland menar även att bibliografin hade andra 

väletablerade meningar, särskilt den historiska, eller analytiska, bibliografin, vilken handlade 

om traditionella tillverkningstekniker för böcker. Skillnaderna kan sammanfattas med att 

bibliografin handlade om att beskriva dokumenten medan uppgiften att göra dokumentens 

aktuella innehåll, och särskilt delar inom dokument och utan begränsningar till särskilda 

samlingar, tillgängligt för forskarna var dokumentationens bidrag. Efter 1950 ersattes även 

dokumentationsbegreppet, då med en mer utarbetad terminologi som innefattar begrepp som 

information science, information storage and retrieval och information management. 

Buckland menar att man nu fokuserade på problem som rörde själva dokumentet igen. 

                                                 
1 Michael K. Buckland, ”What is a ‘Document?’” i Journal of the American Society for Information Science 
(1997, 48:9). 
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 Buckland tar alltså upp två teoretiker, med rötter inom dokumentalismen, som haft stort 

inflytande på vår uppfattning av vad ett dokument är idag. Den första är Paul Otlet, som på 

1930-talet framförde idéer om objekt som dokument. Han menade att grafiska och skrivna 

handlingar är representationer av idéer eller objekt, men objekten själva kan anses vara 

dokument om man blir informerad genom att observera dem.2 Exempel på sådana objekt är 

enligt Otlet föremål ur naturen, konstgjorda föremål, objekt som bär spår av mänsklig 

aktivitet, förklarande modeller, utbildande spel och konstföremål.  

 Den andra teoretiker som Buckland behandlar är Suzanne Briet, som hävdar att dokument 

är materiella bevis som stöder fakta: ”a document is evidence in support of a fact”.3 Hon 

menar att dokument är varje materiellt eller symboliskt tecken som är bevarat eller nedtecknat 

och som är avsett att representera, rekonstruera eller visa ett materiellt eller konceptuellt 

fenomen. För henne handlar dokumentation inte om texter, utan om tillgång till bevis. Briet 

visualiserar sin teori i diskussionen om antilopen:  

An antelope running in the wild plains of Africa should not be considered a document […]. But if 

it were to be captured, taken to a zoo and made an object of study, it has been made into a 

document.4 

Buckland frågar sig här om Briet menar att ett objekt således blir ett dokument genom att det 

behandlas som ett dokument – det vill säga som ett materiellt eller symboliskt tecken som är 

bevarat eller nedtecknat och som är avsett att representera, rekonstruera eller visa ett 

materiellt eller konceptuellt fenomen – och drar slutsatsen att det förmodligen är så.5  

 

Vad är ett bibliotek? 

I en kort granskning av frågan ”Now that we have digital collections, why do we need 

libraries?” framför Christine L. Borgman från University of California i Los Angeles 

definitionen att “libraries are rapidly-evolving institutions that select, collect, organize, 

preserve, conserve, and provide access to information in many media, to many communities 

of users”.6 Informationsforskaren Peter Brophy jämför i en artikel, ”Towards a Generic Model 

of Information and Library Services In the Information Age”, dessa nya uppgifter som dagens 

bibliotek konfronteras med med det traditionella bibliotekets uppgifter, för att försöka få ett 

                                                 
2 Buckland (1997), s. 805. 
3 Suzanne Briet i Buckland (1997), s. 806. 
4 Buckland (1997), s. 806. 
5 Ibid., s. 806. 
6 Christine L. Borgman, ”Now That We Have Digital Colletions Why Do We Need Libraries?” Internet: 
https://mail.asis.org/annual-97/h-borg.htm (2006-04-12).  
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svar på frågan vad ett bibliotek är.7 Han använder här termen bibliotek på alla typer av 

bibliotek och informationstjänster, oberoende av deras formella titel. 

 Syftet med modellen som han lägger fram i artikeln är att den ska kunna användas både på 

traditionella och elektroniska tjänster som ett hjälpmedel för att förstå bibliotekens strategi, 

forskning och utveckling. Utvecklandet av modellen har skett som en del av flera andra 

nyligen genomförda forskningsprojekt som inkluderar forskning kring hybridbibliotek, 

utvecklingen av nya serviceparadigm, kraven som ställs av det livslånga lärandet och 

inkluderings- och exkluderingsfrågor. Hybridbiblioteket, en sammanslagning mellan 

traditionella bibliotekstjänster och nya nätverksbaserade tjänster, är en av anledningarna till 

behovet av en modell som går att applicera på flertalet informationstjänster. 

 Bakgrunden till modellen är dels olika typer av bibliotekslösningar, dels 

informationsvetenskapen, och jag vill börja med att presentera några av dessa ingångar 

eftersom jag anser dem vara av vikt för diskussionen kring materialbibliotek som jag kommer 

att föra i slutet av detta arbete. Brophy börjar med att utforska de historiska skillnaderna 

mellan bibliotek och informationstjänster för att finna ett svar på varför sådana tjänster 

existerar och vad deras roll har varit. Han hävdar att dagens bibliotek inte är fundamentalt 

olika de som existerade för hundra år sedan, trots att biblioteken idag möter en 

transformationsperiod i och med den så kallade informationsåldern.8 Frågan om bibliotek och 

informationstjänster över huvud taget behövs har ställts på flera håll. På 80-talet förutspådde 

F.W. Lancaster att äldre pappersdokument naturligtvis fortfarande skulle existera, men att 

dess förvaring snarare skulle ske i arkiv eller museum, utan att någon allmän service skulle 

vara kopplade till dem. Bibliotekens roll skulle således alltmer dö bort i och med att det inte 

längre skulle vara nödvändigt att besöka dessa för att få tillgång till informationskällor. 

Brophy nämner även en guru som Vannevar Bush och hans idéer om att elektronisk 

information en dag skulle kunna överföras direkt till den mänskliga hjärnan. Som motpart till 

dessa tankar nämner Brophy John Kenneth Galbraith som menar att biblioteken visst har en 

roll att spela, och att problemet fortfarande är att skilja det bra från det dåliga, och att avgöra 

vad som är användbart och vad som är rätt. 

 Brophy menar att det centrala konceptet hos det traditionella biblioteket är ett ”storehouse 

of knowledge”: ”They collect published information, and by their selection, storage and 

indexing processes they both preserve that information and allow users, present and future, to 

                                                 
7 Peter Brophy, “Towards a Generic Model of Information and Library Services in the Information Age” i 
Journal of Documentation (2000, 56:2). 
8 Brophy (2000), s. 162f. 
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access it”.9 Teoretikern W.V. Clapp, som skrivit om forskningsbibliotekens framtid, hävdar 

att det sedan tidigt finns två principer som reglerat framväxten av biblioteken – den lokala 

självtillräckligheten och delandet av resurser.10 Han menade att forskningsbibliotekens roll 

var att göra det möjligt för personer att ställa frågor för att identifiera biblioteksmaterial för 

eget bruk. 

 På 1960-talet uppstod ett förnyat intresse för S.R. Ranganathans ”The Five Laws of 

Library Science”.11 Detta intresse medförde att tonvikten i större utsträckning lades på 

användaren, istället för på samlingen. Brophy menar att det mest citerade syftet hos det 

akademiska biblioteket är att ”serve the needs of the user”.12 I mitten av 1960-talet märktes 

också en ökande växling mot en aktiv leverans av information, där informationen valdes på 

användarens vägnar och levererades till denna, och där behoven gärna skulle förutses innan 

användaren upptäckt dem själv. T.D. Wilson föreslår en akademisk biblioteksmodell där 

personalen fungerar som en ”case officer”, som verkar på klientens vägnar för att samla ihop 

alla de processer som behövs för att klara fallet, ”the case”.13 Dessa processer består i det 

akademiska biblioteket av förvärv av fysiska material, behandling av fysiska material och 

elektroniska informationskällor, spridning av information (exempelvis utlåning) samt en 

informationsfrågeservice. Detta förebådar enligt Brophy en mer aktiv roll hos den 

professionella bibliotekspersonalen, och illustrerar också den sammanstrålning som skett 

mellan akademiska bibliotekskoncept och informationsservice inom andra sektorer.  

 I och med att biblioteket sätter användaren i centrum tar man också på sig en roll som en 

del i ett socialt system. En av Amerikas mest inflytelserika bibliotekarier, J.H. Shera, skrev 

om bibliotekets fundamentala angelägenhet ”with the communication of knowledge, ideas, 

thought”.14 Brophy pekar även på att många av de allmänna bibliotekens förespråkare på 

1800-talet var mer angelägna om social kontroll än om utvecklingen av individens potential. 

En rapport från 1993, Borrowed time, försöker sammanfatta det allmänna bibliotekets roll och 

drar bland annat slutsatsen att det allmänna bibliotekets identitet förblir oklar eftersom det 

försöker vara allting för alla.  

 J.C.R. Licklider skrev ett arbete på 1960-talet om framtidens bibliotek, och föreslog en 

utveckling av ett ”förutseende informationssystem”, definierat i tjugofem kriterier. Licklider 

föreslog ett nytt bibliotekskoncept som inte bara handlade om lagring, indexering, 

                                                 
9 Brophy (2000), s. 164. 
10 Clapp i Brophy (2000), s. 164. 
11 S.R. Ranganathan, The Five Laws of Library Science (1931). 
12 Brophy (2000), s. 164. 
13 Ibid., s. 164. 
14 J.H. Shera i Brophy (2000), s. 165. 
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framtagning och leverans av information, utan som var tätt involverat i analysen, 

framställningen och ompaketeringen av primär information. Sammanfattningsvis menar 

Brophy att biblioteken idag står inför en uppsjö av nya serviceparadigm, där lagring och 

tillgång inte är tillräckliga längre, utan där mer det krävs ett aktivt deltagande i utforskandet 

av information och kunskap. 

 Parallellt med den massiva expansionen av industriella, teknologiska och kommersiella 

aktiviteter i mitten av 1900-talet uppstod informationsvetenskapen. Dess huvudsyften var dels 

att öka vår förståelse för samband mellan den ofantliga mängd litteratur som produceras varje 

år och användarens behov av denna litteratur, dels att involvera sig i analysen av källor och 

representation av information för att möta användarnas kända behov. 

Informationsvetenskapen byggdes på två tidiga grundvalar som handlade om en distributiv 

(leverera rätt information till rätt användare) och en integrerande (hur man skulle arrangera 

informationen utifrån ämnen) aspekt på biblioteksservicen, och som fungerade som 

supplement till den gamla storehouse-funktionen. Dessa menar Brophy även ha lett fram till 

dagens situation, där den typiska industriella eller kommersiella informationsservicen både 

vill ompaketera och leverera information till sina användare på ett aktivt sätt. Här menar han 

att termen information management kan användas för att beskriva verksamheten. Han påpekar 

också att man inte ska tro att de två grenar som kan kallas librarianship och information 

science oåterkalleligt har skiljt sig åt. Specialbiblioteken har enligt flera rapporter omvandlats 

till informationsservice, och detta är enligt Brophy något som även skett parallellt inom andra 

sektorer. De allmänna bibliotekens utvecklande av samhällsinformationsservice är ett sådant 

exempel. En trend inom informationsservicen är vidare att man till skillnad från förr, då man 

var beroende av sin egen samling, idag är allt mer beroende av andra, sammanlänkade, 

samlingar, exempelvis Internet och kommersiella databaser, tillsammans med traditionella 

publicerade källor och en stor mängd ”information objects”.15 Enligt Brophy kvarstår frågan 

om hur informationen, tillgången till den och utnyttjandet av den ska organiseras och hanteras 

i digitaliseringen: ”What, in other words, is the ’library’?”.16 

 För att åter försöka ge ett svar på frågan presenterar Brophy några modeller för det 

digitala biblioteket. Den första handlar om Knowledge models, i vilka biblioteket ses som en 

länk mellan kunskapskällan och användaren, en knowledege mediator.17 Tre grundläggande 

funktioner har vidare definierats: tillgängliggöra olika typer av informationsresurser, erbjuda 

                                                 
15 Brophy (2000), s. 169. 
16 Ibid., s. 170. 
17 Ibid., s. 170. 
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upptäckande mekanismer som hjälper användaren att identifiera och lokalisera relevanta eller 

efterfrågade resurser samt erbjuda mekanismer för leverans av specifika resurser till 

användaren. En annan av modellerna som Brophy behandlar, The MODELS Information 

Architecture beskriver biblioteken som brokers, vilka gömmer den underliggande 

komplexiteten och olikheterna mellan olika söktjänster samtidigt som de underlättar 

dataflöden för att automatisera processerna. Brophy skriver: ”The broker is a ’trading place’, 

’where service requests and service providers come together’”.18 En generaliserad beskrivning 

av dessa tjänster skulle enligt Brophy inkludera användaraccess, ett applikationsramverk som 

innehåller sökning, lokalisering, begäran och leverans, en mötesplats för de distribuerade 

tjänsterna samt accesskontroll. Den tredje modellen, CRADDL, definierar bibliotek som 

”’object naming’ and ’storage’, ’object discovery’ and ’user access’”.19 Det intressanta med 

denna modell är enligt Brophy att den definierar samlingar ur icke-fysiska termer, som en 

uppsättning kriterier för selektion av resurser från informationsrymden. Det tar begreppet 

samling bort från fysisk placering, tillbaka till idén om att biblioteket väljer sina resurser ur ett 

universum av tillgänglig information och på så sätt skapar sin samling. 

 

Brophys Generic Model 

Den allmänna modellen, som Brophy presenterar i ovan nämnda artikel, ser ut som följer: 

  

       

  Advice and training  Preservation  

User User    Information Information 

universe population User IAU Source population universe 

 User interface processes interface Source  

 intelligence    metadata  

       

  Figur 1. 

 

Om vi börjar längst ut på sidorna ser vi där till vänster alla tänkbara användare som finns i 

världen (user universe) och till höger all information som finns i världen (information 

universe). Varje bibliotek måste enligt Brophy välja ut en del av dessa användare och en del 
                                                 
18 Brophy (2000), s. 171. 
19 Ibid., s. 171. 
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av denna information eftersom ett bibliotek inte kan innehålla all världens information och 

adressera all världens användare. De användare som biblioteket väljer att rikta sina tjänster till 

kallar Brophy user population. För att tillgodose denna utvalda grupps behov behöver 

biblioteket också välja ut rätt information att erbjuda dessa, och den del av all världens 

information som det specifika biblioteket väljer att tillhandahålla kallar han därför 

information population. För att ta reda på vilken information användarna är i behov av behövs 

någon form av kunskap om användarna (user intelligens) och för att kunna matcha dessa 

behov mot den information som finns att tillgå behövs information om informationen (source 

metadata). För att användarna ska kunna nå informationen behövs någon form av mötesplats 

(user interface), verklig eller virtuell, där de kan interagera med de tjänster som biblioteket 

erbjuder. Source interface behövs för att kontrollera tillgången till informationspopulationen, 

och kan exempelvis bestå av fjärrlåneverksamhet. Brophy skriver här att ”the separation of 

user and source interfaces is an important insight from the electronic networked information 

models, and derives from the client-server model needed to operate effectively in a networked 

environment”.20 Till sist är vi så i mitten av modellen. Här finner vi de funktioner som finns i 

biblioteket, och som stöder den process som behövs för att möjliggöra för användarna att 

interagera med informationsresurserna som de väljer via dessa interfaces. Brophy använder 

här termen information access and use, IAU, för att sammanfattande beskriva dessa 

funktioner. Funktionerna består således av formulering av sökfråga, letande bland 

beskrivningarna av informationen (traditionellt i en katalog), upptäckande, lokalisering, 

letande efter objekten (traditionellt efter böckerna i bokhyllan), förfrågan (traditionellt 

förfrågan om ett lån), intygande (så att biblioteket vet vem det är som t.ex. lånar), leverans, 

användning samt återlämnande eller befrielse.  

 Brophy menar att denna modell inte är komplett, och att den hela tiden måste utvecklas i 

och med att informationstjänsterna förändras. Två funktioner som inte täcks in av denna 

modell är exempelvis den funktion som vissa traditionella bibliotek haft som bevarare av 

intellektuella, och andra dokument, som härrör sig från civilisationen. Eftersom detta är en 

funktion som inte alla bibliotek vare sig haft eller har och förmodligen inte alla kommer att ha 

i framtiden har han fäst denna funktion som en valfri sådan i modellen. En annan valfri 

funktion som han också fäst i modellen är de tjänster som biblioteken erbjuder i form av 

rådgivning, undersökningar och utbildningstjänster: ”Although these impact on the IAU sub-

model in terms of query formulation, they are clearly much broader, ranging from literacy 

                                                 
20 Brophy (2000), s. 176. 



 13 

classes, through children’s reading hours to formal training in the use of advanced 

information retrieval systems”.21 

 Min applicering av Brophys modell på materialbiblioteket sker i syfte att undersöka i 

vilken utsträckning materialbibliotekets verksamhet kan betecknas bibliotek.  

 

Sammanfattning: Dokumentbegreppet har förändrats från att innebära texter skrivna på 

papper till att omfatta objekt av olika slag. Paul Otlet menar att objekt kan vara dokument om 

man blir informerad genom att observera dem. Suzanne Briet menar att dokument är 

materiella eller symboliska tecken som är bevarade eller nedtecknade och som är avsedda att 

representera, rekonstruera eller visa ett materiellt eller konceptuellt fenomen, och vidare att ett 

objekt kan bli ett dokument om man behandlar det som ett sådant. Bibliografin och 

Dokumentationen har idag ersatts av information science och information management. 

 Det traditionella biblioteket var till en början var ett ”storehouse of knowledge” som 

samlade, valde ut, lagrade och indexerade information både för att bevara och tillgängliggöra 

den för användare. På 1960-talet vände intresset från samlingen till användaren och 

bibliotekariens roll blev mer aktiv. Biblioteken står idag inför en uppsjö av nya 

serviceparadigm, där lagring och tillgång inte är tillräckliga längre, utan där det krävs ett mer 

aktivt deltagande i utforskandet av information och kunskap. Informationsvetenskapen 

uppstod under 1900-talets mitt och dess grundvalar handlade om hur man skulle leverera och 

organisera information. Dagens kommersiella informationstjänster, så kallad information 

management, vill ompaketera och leverera informationen aktivt. Många bibliotek, särskilt 

specialbibliotek, har idag omvandlats till eller närmat sig denna typ av informationsservice.  

 Den generiska modellen visar hur biblioteken väljer ut en del av alla tillgängliga 

användare och information och skapar en mötesplats där användaren kan interagera med 

informationstjänsterna. De aktiviteter som pågår mellan användaren och informationen kallas 

IAU och består av formulering av sökfråga, letande efter information, upptäckande, 

lokalisering, letande efter objekt, förfrågan, intygande, leverans, användning samt 

återlämnande eller befrielse. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Brophy (2000), s. 179. 
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Kapitel 2: Materialbibliotek – en översikt 

 

Vad är ett materialbibliotek? 

 

Begreppet materialbibliotek består av två begreppsliga huvudkomponenter – material och 

bibliotek. Betydelsen blir ett bibliotek med material, men här märks tydligt att det behövs en 

vidare förklaring. För det första kan material vara lite allt möjligt, så för att börja med att 

fastställa vad som i detta sammanhang menas med material kan vi säga att material är 

”materia med fast form som kan användas för tillverkning av byggnader, maskiner, fordon, 

apparater, konstverk m.m.”.22 

 Slår vi så samman material med bibliotek får vi ett begrepp som inte är lika enkelt att 

definiera, eftersom ingen forskning finns att tillgå kring begreppet. Följande förklaring ges på 

den rubricerade frågan i en rapport från Konstfack 2003: 

En samling bestående av materialprover, egentligen inte ett bibliotek, utan just en samling. 

Eftersom tanken är samla, klassificera, katalogisera, digitalisera och göra materialprover 

tillgängliga som i ett bibliotek, har vi valt den benämningen [materialbibliotek]. De konkreta 

proverna är, liksom text och bild, en informationsresurs, och utgör ett komplement till bibliotekets 

traditionella media.23 

Jag har utgått från denna definition då jag valt ut objekten i min studie, men eftersom ett av 

huvudsyftena med undersökningen är just att ta reda på vad ett materialbibliotek är har jag 

förhållit mig öppen för ändring av definitionen, och återkommer till denna i slutet av min 

analys.  

 Objekten i min studie har i de flesta fall en bred informationsverksamhet, av vilken ofta 

enbart samlingen med materialprover kallas materialbibliotek, eller materials library. Jag har 

emellertid, med bakgrund av Brophys biblioteksmodell, valt att studera all denna verksamhet 

som en helhet och att använda begreppet materialbibliotek som ett samlingsnamn på denna 

helhet. 

 Jag har märkt att begreppet materialbibliotek är ganska problematiskt när det handlar om 

att definiera verksamheter. Mina undersökningsobjekt har själva fått tipsa mig vidare om 

andra materialbibliotek, som i sin tur i vissa fall inte alls velat befatta sig med namnet. Detta 

                                                 
22 Nationalencyklopedin. 
23 Lisa Martling Palmgren och Oliver Schmidt, Materialbibliotek på Konstfack – en förstudie (2003: KU-
rapport), s. 8 (förf. kursivering). 



 15 

kan handla om databaser med materialinformation eller andra projekt som är knutna till 

materialkunskap på ett eller annat sätt. Vissa av dessa har å andra sidan tvärt emot liknande 

verksamheter identifierat sig med begreppet. Detta visar enligt min mening dels på att mina 

undersökningsobjekt anser att deras verksamhet handlar mer om materialkunskap i största 

allmänhet än om en biblioteksverksamhet, dels på att begreppet materialbibliotek inte är 

vedertaget och definierat. 

 

Kronologisk översikt 

 

Med denna kronologi vill jag snabbt ge en översikt över materialbiblioteken i min 

undersökning, och visa på i vilken omfattning de vuxit fram under de senaste åren. De fetstilta 

namnen är materialbibliotek med fysiska samlingar av materialprover medan de kursiverade 

är olika typer av databaser eller andra projekt. Översikten inleds med de utländska initiativen 

och avslutas med de svenska. 

 
1994 Kuopio Designakademi 

På Kuopio Designakademi i Finland finns en materialsamling sedan länge, men 1994 
fick man ett rum för materialet och i mars 2003 öppnades biblioteket för allmänheten.  

1998 Material ConneXion New York 
Material ConneXion är ett privatägt kommersiellt materialbibliotek med huvudsäte i 
New York, USA. Biblioteket huserar över 2 000 nya och innovativa material, Här ska 
material och applikationer som verkligen ligger i framkanten ingå. Deras 
materialexperter erbjuder marknadsforskning, utställningsservice och andra 
företagsverktyg för att hjälpa till att adressera en mångfald av materialutmanare. 
Verksamheten består av ett bibliotek med materialprover, ett galleri som är öppet för 
allmänheten, materialutvecklingsprogram, konferensrum, tidskriftsyta, New Arrivals 
Wall och bokhandel. 

2000 Materialatlas, Berlin, Tyskland 

2000 Materialsgate, Gross-Zimmern, Tyskland 

2001 Innovathéque 
Innovathéque är ett kommersiellt materialbibliotek som ägs och drivs av den franska 
trä- och möbelindustrin samt en statligt finansierad variant av denna, CTBA. De 
öppnade i Paris, Frankrike, i januari 2001. Fokus ligger på nya material och deras 
målgrupp är arkitekter, designers och formgivare. Materialsamlingen exponeras delvis i 
temautställningar. Verksamheten innehåller workshops och tematiska konferenser. De 
säljer även mindre materialbibliotek utifrån egna önskemål.    

2001 MaTech 
MaTech är ett kommersiellt materialbibliotek som sponsras av tillverkarna och har en 
tekniskt specialiserad personalstyrka bestående av ingenjörer och tekniker. Det ägs av 
Galileo Science and Technology Park och öppnade i Padova, Italien, våren 2001. 

2001 Materia, Rotterdam, Nederländerna 
2002 Inventables, Chicago, USA 
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2002 MatériO 
MatériO är ett privatägt kommersiellt materialbibliotek som öppnade på prov i 6 
månader 2002, och sedan på riktigt 2003. Företaget grundades 2001 och har två 
anställda. Ett showroom på 100 kvm med självserviceprodukter och materialprover, 
över 500 förteckningar från tillverkare, 137 hyllmeter och 12 Workstations finns i Paris, 
Frankrike. De har en webbsida med databas över hela sortimentet med sökfunktioner. 
De ordnar workshops, konferenser och kurser, hjälper besökarna hitta i 
materialbiblioteket, besöker mässor m.m. 

2002 Artec 
 Artec drivs av Venedigs universitet och öppnade i Venedig, Italien, 2002. 
2003 Material ConneXion Milan 
 Material ConneXion öppnade i Milano, Italien, 2003. 
2004 Nordic Innovathéque 

Nordic Innovathéque är ett nordiskt samarbetsprojekt med det franska Innovathéque. 
Projektet påbörjades 2004 och den fysiska samlingen öppnas i Dale, Norge, i början av 
2007. 

2005 Material ConneXion Cologne 
 Material ConneXion öppnade i Köln, Tyskland, i januari 2005.  
2005 Material ConneXion Bangkok 
 Material ConneXion öppnade i Bangkok, Thailand, i november 2005. 
__________________________________________________________________________ 
 
2004 Konstfacks materialbibliotek 

Konstfacks materialbibliotek drivs av Konstfack i Stockholm och är en del av det övriga 
biblioteket på skolan. Sedan 2004 finns en prototyp tillgänglig för allmänheten. 
Projektet påbörjades 2003. 

2005 Kvarnen 
Kvarnen är ett privatägt kommersiellt materialbibliotek som öppnade i Mölndal utanför 
Göteborg 2005.  

2005 The Material Point 
2006 Materialbiblioteket 

Materialbiblioteket är ett privatägt kommersiellt materialbibliotek som öppnar i mars 
2006 i Stockholm. Tankarna föddes i samband med Konstfacks materialbibliotek och 
utvecklades ur det till ett kommersiellt projekt. 

2006 Formens Hus 
Formens Hus i Hällefors invigdes 2005 och beräknar öppna sitt materialbibliotek i 
december 2006. Tankarna föddes dock redan 1999. 

 

Historisk översikt 

 

På företag och skolor världen över har materialsamlingar utgjort en central resurs för 

utveckling och utbildning. På flera ställen har dessa samlingar kallats bibliotek, och de ingår 

ofta i ett mer traditionellt bibliotek. Hur länge dessa samlingar funnits är ofta svårt att säga 

eftersom inte minst tankar och idéer oftast funnits med sedan verksamhetens start. Detta är 

band annat fallet med Umeå designhögskolas materialbibliotek och materialbiblioteket på 

designakademin i Kuopio, Finland. På Konstfack i Stockholm fanns under några decennier på 

1800-talet en föremålssamling med över 9 000 föremål på skolan, som ett komplement till 
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skolans verksamhet, vilken finns sammanställd i en katalog från 1872.24 Kuopio 

designakademi fick emellertid ett fysiskt rum för sitt materialbibliotek 1994, och detta år tar 

jag därför avstamp i i denna undersökning.25 Med den historiska översikten vill jag ge en bild 

av utvecklingen av de materialbibliotek jag utgår ifrån i detta arbete, och denna historik kan 

kompletteras med det avsnitt om bakgrund till verksamheterna som finns längre fram i nästa 

avsnitt.  

 Kring 1994 hände egentligen inte så mycket. Kuopio designakademi fick emellertid ett 

större utrymme för sitt materialbibliotek 1997, och kring den tiden hade nya idéer om 

materialbibliotek börjat ta form ute i Europa. Men den första av dem förverkligades i USA. 

1998 öppnade det första kommersiella materialbiblioteket Material ConneXion i New York.26 

Grundaren hette George Beylerian. Material ConneXion finansieras genom att tillverkarna 

betalar för att ställa ut sina material och att kreatörerna betalar för att använda tjänsterna. 

 1999 föddes idén om ett kommersiellt materialbibliotek även i Padova, Italien, som ett 

resultat av en marknadsundersökning genomförd av Galileo Science and Technology Park.27 

2001 öppnade materialbiblioteket, MaTech, upp sina portar inuti Galileo Science and 

Technology Park. Lokaliseringen avslöjar även det unika med detta materialbibliotek, 

nämligen dess tekniska inriktning. Personalstyrkan består av tekniker och ingenjörer.28 

 Ett par år efter att Material ConneXion öppnade i New York kontaktades de av en arkitekt 

från Paris, Quentin Hirsinger, som ville starta upp en kommersiell 

materialbiblioteksverksamhet i Paris.29 Quentin Hirsinger ansåg emellertid att den kostnad det 

skulle innebära att öppna ett Material ConneXion i staden var alltför hög och han började 

istället leta finansiärer för ett eget projekt. Han var lyckligt lottad eftersom han fann det han 

sökte – en privatperson med både pengar och lokal visade ett så stort intresse att det första 

oberoende materialbiblioteket, MatériO, grundades 2001 och kunde öppna upp sina portar i 

Paris 2002. Eftersom MatériO endast tar betalt av kreatörerna som använder deras tjänster och 

inte av tillverkarna styrs inte innehållet i deras materialbibliotek av vilka som har råd att köpa 

sig in i verksamheten. 

                                                 
24 Martling Palmgren och Schmidt (2003), s. 38. 
25 Mikkanen, Anne, Kuopio Academy of Design, mail 2006-03-20. 
26 Samtal med Michael LaGreca vid besök på Material ConneXion New York i New York 2006-03-31. 
27 Nicola Belli, MaTech, mail 2006-03-10. 
28 Enligt Elodie Ternaux på MatériO har MaTech större framgång i Italien än Material ConneXion – 
telefonsamtal 2006-03-10. 
29 Ibid. 
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 Samma år som MatériO grundades var representanter från det svenska projektet Formens 

Hus på besök i New York och passade även de på att samtala med Material ConneXion.30 

Något samarbete blev dock inte heller av där på grund av att de ekonomiska villkoren som 

amerikanerna ställde var orealistiska. 

 Tankarna på ett materialbibliotek fanns emellertid med ända från planeringsstarten av 

Formens Hus, och började således växa fram under 1999. Exakt hur och vem som drog igång 

det hela är enligt Lars Wieselgren på Formens Hus svårt att säga, eftersom idén vuxit fram 

genom en diskussion och inte kommit från någon enskild person. I början av 2000 förde de 

själva diskussioner med en dåvarande nätverksorganisation för olika branschorganisationer, 

kallat Materialrådet, vars syfte var att sprida kunskap om material.31 Kring millennieskiftet 

uppfattade de idén om denna typ av materialbibliotek som så pass ny att väldigt få tänkt 

tanken, men kring 2003 hade de börjat höra om liknande idéer från flera håll. 

 2003 lyckades Material ConneXion få till ett samarbete med Italien, och öppnade upp ett 

materialbibliotek i Milano. Samma år fick de där besök av en bibliotekarie och en 

industridesigner från Konstfack i Stockholm som detta år påbörjade ett projekt som året därpå 

resulterade i ett materialbibliotek på Konstfack.32 Svenskarna Lisa Martling Palmgren och 

Oliver Schmidt besökte detta år även Kuopio Designakademi, som var deras första kontakt i 

sökandet efter materialbibliotek att ha som förebilder, Formens Hus, som då ännu inte fått 

igång något bibliotek men likväl annan verksamhet, Politecnico i Milano, Ideo i London samt 

de två Londonskolorna Central Saint Martins College of Art & Design och London College of 

Fashion. 

 Under våren året därpå utökades de svenska studiebesöken med två skolor, ENSCI (Ecole 

National Supérieure de Création Industrielle, eller Les Ateliers) och ENSAD (Ecole National 

Supérieure des Arts Décoratifs), och två kommersiella materialbibliotek, MatériO och 

Innovathéque i och med en studieresa till Paris.33 De två senare studiebesöken blev de största 

förebilderna i uppbyggnaden av det egna biblioteket, MatériO för sin fysiska samling och 

Innovathéque för sin databas, och hela förundersökningen nedtecknades i två rapporter som 

det övriga materialbiblioteksintresserade Sverige tog del av. Sedan 2004 finns en prototyp av 

materialbiblioteket integrerad i det övriga biblioteket, men längre än så har man inte kommit 

ännu på grund av resursbrist. 

                                                 
30 Lars Wieselgren, Formens Hus, telefonsamtal 2006-03-03. 
31 Dag Holmgren, Materialrådet, telefonsamtal 2006-05-04. 
32 Martling Palmgren och Schmidt (2003). 
33 Lisa Martling Palmgren, Per Nordgren och Oliver Schmidt, Materialbibliotek på Konstfack – Rapport Fas 2: 

Initiering och integrering (2004: KU-rapport). 
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 2003 gjorde även bibliotekarien Anne Mikkanen och textilläraren Kaisa Klemola från 

Kuopio designakademi studiebesök i London, Farnham och Huddersfield för att få ny 

inspiration till sitt materialbibliotek. De besökte materialbiblioteken på universitetet i 

Huddersfield, Royal College of Art, Victoria & Albert Museum och Surrey Institute of Art 

and Design. 

 2004, samma år som Konstfack byggde upp sin prototyp, bestämde sig två designers i 

Göteborg, Anders Breitholtz och Johan Heinerud, för att haka på den europeiska vågen av 

materialbibliotek.34 Materialbiblioteksidén förverkligades 2005 och heter Kvarnen. Samma år 

stod Formens Hus färdigt och kunde invigas och industridesignern Oliver Schmidt från 

Konstfack bestämde sig för att starta ett kommersiellt materialbibliotek i Stockholm, kallat 

Materialbiblioteket.35 Formens Hus strävar efter ett övergripande miljöperspektiv på 

materialanvändningen, och det specifika för detta materialbibliotek är att de miljöklassificerar 

materialen för att skapa en hållbar utveckling, både ekonomiskt och ekologiskt, samt att själva 

huset är byggt på dessa premisser. Miljöperspektivet är i någon mån tydligt hos de flesta 

materialbibliotek. 

 Ute i Europa hände det också grejer. Innovathéque startade 2004 upp ett samarbete med 

två designers i Norge, Birgitta Ralston och Alexandre Bau, vilket resulterade i ett nordiskt 

samarbetsprojekt kallat Nordic Innovathéque.36 Året därpå öppnade Material ConneXion två 

nya bibliotek, denna gång i det tyska Köln och det thailändska Bangkok och är därmed 

fortfarande, åtminstone enligt min historik, världens både första och största kommersiella 

materialbibliotek. 

 

Sammanfattning: Jag har valt att inledningsvis följa Konstfacks definition av 

materialbibliotek, och använder denna beteckning på hela verksamheten och inte enbart 

materialsamlingen. Jag återkommer sedan till definitionen i slutet av detta arbete. 

 Det första kommersiella materialbiblioteket öppnades 1998, medan materialbibliotek på 

skolor funnits längre. Tre skolmaterialbibliotek finns med i denna undersökning, Kuopio, 

Konstfack och Umeå designhögskola, vilka alla under de senaste åren antingen öppnat ett 

nytt eller omorganiserat sitt befintliga materialbibliotek. Det första europeiska kommersiella 

materialbiblioteket öppnade 2000 i Paris, och det första svenska påtänktes redan 1999, 

medan det första öppnade 2004. Idag finns tre verksamma kommersiella materialbibliotek i 

                                                 
34 Anders Breitholtz, Råvara Kvarnen, telefonsamtal 2006-02-06. 
35 Samtal med Oliver Schmidt vid besök på Konstfack och Materialbiblioteket, Stockholm 2006-02-20. 
36 Birgitta Ralston, Nordic Innovathéque, telefonsamtal 2006-04-12. 
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Sverige. 

 Material ConneXion som var först och idag är störst och mest utbrett har ambitionen att 

öppna upp i flera länder, och deras förhandlingar med olika länder genomsyrar historiken. I 

Paris finns idag två kommersiella materialbibliotek, varav ett är statligt ägt (Innovathéque) 

och ett privat (MatériO). Tillsammans utgör dessa tre de största och mest inflytelserika 

materialbiblioteken idag. I Italien finns även MaTech som gör stor succé nationellt. Kuopio 

och Konstfack har gjort ett antal studiebesök på materialbibliotek i Europa, något som de 

kommersiella materialbiblioteken inte gjort. 

 

Kapitel 3: Materialbibliotek – en beskrivning 

Innan födelsen  

 

I begynnelsen var ett behov 

När jag frågat mina informanter om varför de startat ett materialbibliotek har svaret ofta varit 

att ”det fanns ett behov”. Ett behov av vad, undrade jag, och varför? 

 Lisa Martling Palmgren, bibliotekarie på Konstfack, talar om behovet av att känna på 

material.37 Behovet, och idén om ett materialbibliotek, kom från en bok som biblioteket 

förvärvade. Boken handlade om keramik och innehöll bilder som var framställda på ett sätt 

som gjorde att det såg ut som om det var verkliga prover som låg uppslagna på sidorna, och 

det var frustrerande att då inte kunna ta på dem. 

 Oliver Schmidt är industridesigner och tidigare lärare på Konstfack. Han var inblandad i 

Konstfacks materialbibliotek från starten, och sitter nu med ett eget kommersiellt projekt: 

Materialbiblioteket. Schmidt kände ett behov efter kontaktytor inom designbranschen, och 

idén om ett materialbibliotek var en av flera möjliga sådana kontaktytor. För honom fanns 

således ett behov av en samlad plats för olika intressenter, någonstans där producenter, 

tillverkare, och kreatörer, användare, kan träffas och utvecklas. För skolans del anser han att 

det är viktigt att ta till vara det intresse som industrin visat för Konstfacks verksamhet, och 

materialbiblioteket kan fungera som en mötesplats för dessa båda världar – skolans och 

industrins. 

                                                 
37 Samtal med Lisa Martling Palmgren vid besök på Konstfack, Stockholm 2006-02-20. 
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 Anders Breitholtz, industridesigner och en av initiativtagarna till Kvarnen, talar om 

behovet av tillgång till verkstäder även efter examen från de tekniska högskolorna, som 

Chalmers och HDK. På skolan finns materialsamlingar, men då man är färdigutbildad står 

man utanför och har inte längre möjlighet att upptäcka materialen på samma sätt, menar han. 

Han kände att han efter utbildningen inte längre hade någon bra grund för materialkännedom, 

och det var där det huvudsakliga behovet låg. 

 Quentin Hirsinger på MatériO arbetade, enligt sin kollega Elodie Ternaux, för en arkitekt 

som ägde en arkitektbyrå, och upptäckte där att de som jobbade på arkitektbyrån saknade 

materialkunskap, och inte hade tid att skaffa sig information om nya material. De jobbade på 

med samma material år in och år ut. Behovet av någon som kunde skaffa denna kunskap om 

material åt dem ansåg han vara mycket stort, och det var där idén om ett resurscenter för 

arkitekter, designers och andra som jobbar med material väcktes. Ett resurscenter föreställde 

han sig skulle kunna hjälpa till att skapa innovation. 

 För att förstå hur dessa behov skapades, försökte jag gå längre bak i historien med 

ambitionen att blottlägga någon slags bakgrund till uppkomsten av behovet, och i 

förlängningen uppkomsten av materialbiblioteken. 

 

Grunden bakom 

Today's world is bombarded by a rapidly growing number of new innovative materials, developed 

by various industry sectors that combine sensorial and technical properties most of us have never 

dreamt about.38 

Citatet är hämtat från Materias webbplats, och illustrerar väl den kanske viktigaste 

bakgrunden till behovet av materialbibliotek.  

 I Material ConneXions historik står att läsa om hur 1900-talets senare decennium fört med 

sig revolutionerande tillverkningstekniker som gjort det möjligt att framställa nya material 

som aldrig förr.39 Detta menar författarna är bakgrunden och orsaken till Material ConneXion. 

I takt med att de nya materialen ökar kvantitativt ökar också behovet av en samordnande 

verksamhet, någonting som kan hjälpa den enskilde att hitta. Och det handlar inte enbart om 

att hitta rätt – att låta sig inspireras är minst lika viktigt enligt skaparen bakom Material 

ConneXion, George Beylerian. 

                                                 
38 www.materia.nl (2006-04-14). 
39 www.materialconnexion.com (2006-03-15). 
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 Den italienska marknadsundersökningen från 1999, som utfördes på uppdrag av Galileo 

Science and Technology Park och som ledde till öppnandet av MaTech, visade att efterfrågan 

på nya material från designers, ingenjörer och produktutvecklare var lika stor som den mängd 

material marknaden hade att erbjuda.40 Vad som däremot saknades var en professionell 

service av MaTechs typ. Över 90 % av företagen i Italien är, enligt Nicola Belli på MaTech, 

små eller medelstora och har inget internt forskningsdepartement. Följaktligen skulle en 

service inom detta fält vara mer effektiv och mer kostnadseffektiv än att skapa en intern enhet 

inom varje företag. 

 Även i Sverige har denna ökning av material uppmärksammats. Lisa Martling Palmgren 

har i de senaste årens bokutgivning sett ett ökat intresse för material. Det är inte bara så att det 

ges ut fler böcker om material – förändringen ligger även i att böckerna själva är mer 

materialmedvetna. Böcker om plaster är gjorda i plast, böcker om filt är gjorda i filt och så 

vidare. Hon menar att det är innehållet i informationen som är det viktiga, inte formen på den, 

och därför var inte steget långt till att utöka bibliotekets informationsförsörjning till en 

materialsamling. 

 Lars Wieselgren på Formens Hus i Hällefors hävdar att anledningen till att starta ett 

materialbibliotek är att materialen är så viktiga i designprocessen. Som forskningscenter inom 

design ser han det som en självklarhet att Formens Hus även hanterar materialen. Wieselgren 

hävdar emellertid att material är ett komplext område som kräver tid och planering, samt ett 

område som de inte kunnat prioritera tidigare eftersom hela forskningscentret byggts upp från 

grunden under de senaste åren, och att det därför tagit så lång tid att få till materialbiblioteket. 

De har även känt att det inte är något man gör ensam om man inte måste, och därför medvetet 

inväntat liknande initiativ för att kunna inleda samarbete. 

 Oliver Schmidt menar att en bakgrund till materialbiblioteken i Sverige är de mindre 

mässor som uppstod kring sekelskiftet och som idag har blivit ett fåtal större sådana där CAD-

tekniken med robotar har tagit över den huvudsakliga mässytan. Mässorna har alltmer frångått 

materialet och visar det numera främst tematiskt. Materialbiblioteket skulle därför enligt 

honom kunna ses som en permanent materialmässa som hela tiden uppdateras med nya 

material. Även han menar att intresset för material har ökat på senare år, och informerar mig 

om att det i samma veva som materialbiblioteket på Konstfack öppnande kom ut en mängd 

nya böcker om material. 

                                                 
40 Belli (mail 2006-03-10). 
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 Materialbiblioteken verkar också fylla ett behov som uppstår i och med nya 

gränsdragningar och bidra till upplösning av gamla barriärer. Oliver Schmidt hävdar att 

gränserna mellan olika konstformer håller på att suddas ut idag och att institutionerna på 

Konstfack därmed närmar sig varandra innehållsmässigt. Detta bidrar till att det finns ett 

större behov av att se vad som pågår på de övriga institutionerna, något som 

materialbiblioteket som mötesplats kan hjälpa till med.  

 Anders Breitholtz har upptäckt att materialbiblioteken fyller ett behov av en enklare 

presentation av materialen. Han menar att teknokratiska benämningar länge använts i 

beskrivningen av materialen, men att i materialbiblioteken är benämningarna anpassade till 

gemene man. Materialbiblioteket löser på så sätt upp barriärer mellan teknik och humaniora 

och gör materialen tillgängliga för alla. Konstfack och KTH kommer enligt Breitholtz till en 

början ur samma frö, varefter de delat upp sig i konstnärliga och tekniska utbildningar. Han 

ser nu att dessa båda möts igen i materialbiblioteket.  

 

Sammanfattning: Det finns behov av att känna på material, behov av kontaktytor där 

tillverkare och användare kan mötas, behov av tillgång till materialkännedom samt behov av 

kunskap om nya material och någon som skaffar fram denna kunskap.  

 Materialtillgången har ökat drastiskt, och med det behovet av en samordnande funktion 

som kan serva yrkesverksamma kreatörer med kunskap och inspiration. Intresset för material 

syns även ha ökat om man tittar på de senaste årens bokutgivning.  

 Materialbiblioteket har även en funktion som mötesplats över konstgrenarnas gränser i en 

tid då sådana gränser håller på att luckras upp. Alla kreatörer behöver material. Behovet av en 

enklare materialbeskrivning som alla kan förstå tillfredställs också i materialbiblioteket.   

 

Verksamheten runt omkring 

 

Samordning och tillgänglighet 

Som jag redogjort för ovan saknas det på flera håll en samordnande kraft med möjlighet att 

sprida kunskap om material till dem som arbetar inom designbranschen, vilket beror på tids- 

och resursbristbrist hos företag, men också på att den mängd material och vad man kan göra 

med dessa idag är oändlig.  
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 Anders Breitholtz menar att kunskapen om materialen finns på en mängd institutioner i 

Sverige. Institutioner som Breitholtz talar om kan vara exempelvis skolor, men även företag 

med egna mindre samlingar. Lars Isaksson på Designhögskolan i Umeå hävdar att sådana små 

materialbibliotek funnits länge, och att fenomenet därför inte är något nytt. Här har jag 

emellertid upptäckt några väsentliga skillnader mellan dessa mindre materialbibliotek och de 

stora kommersiella som uppstår idag. Det första handlar om tillgängligheten.  

 Breitholtz menar att kunskapen tidigare inte varit tillgänglig för allmänheten. De 

teknokratiska benämningarna tycker han också tyder på att det har varit en manlig värld. På så 

sätt kan man se det som att det kommersiella materialbiblioteket samlar ihop den kunskap 

som finns sedan tidigare och ger den en ny form med beskrivningar som alla kan förstå. 

 Elodie Ternaux menar att skillnaden mellan företagens materialsamlingar och 

materialbiblioteken är att samlingarna är mer specifika och riktar sig till den målgrupp som 

finns inom företaget. De stora materialbiblioteken, hävdar hon, vill inte konkurrera ut sådana 

små samlingar, och kan inte heller göra det. De fungerar som ett komplement till 

företagsbiblioteken. Ett arkitektkontor riktar sig exempelvis enbart till arkitekter och har 

arkitekturmaterial i sin samling. De indexerar även ofta andra objekt, som toalettsitsar, vilket 

inte sker hos MatériO. 

 Lisa Martling Palmgren menar också att det nya med materialbiblioteket i förhållande till 

materialsamlingarna på institutionerna och företagen är att alla får ta del av dem. Just på 

Konstfack har det tidigare funnits mindre samlingar på varje institution inom skolan, ofta 

tillhandahållna av lärare som använt sig av materialproverna i sin undervisning. Vad man nu 

strävar efter är att tillgängliggöra dessa samlingar så att alla institutioner lättare kan ta del av 

varandras kunskap. 

 När jag besökte Konstfack i februari 2006 hade de just fått in en samling textilprover från 

institutionen för textil, vilket var ett resultat av en workshop i växtfärgning som skett inom 

utbildningen. Vid samma tidpunkt finns funderingar från en före detta lärare från samma 

institution på att förvara sin privata materialsamling i Konstfacks materialbibliotek, just för att 

göra den tillgänglig även för andra. 

 På Designhögskolan i Umeå, likt Konstfack, finns materialsamlingar hos lärare på skolan, 

och tanken är att samla ihop delar av dessa och att samla dem tillsammans med den övriga 

samlingen i biblioteket. 
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Kommunikation 

Den typ av kontaktyta som Oliver Schmidt talar om i det förra kapitlet handlar om ett möte 

mellan användarna och tillverkarna. Hans mål är att skapa en mötesplats där dessa båda kan 

utbyta kunskap och erfarenheter för att utvecklas i sina yrkesroller. För honom handlar 

mycket av konceptet om kommunikation. Kommunikationen är också något som jag främst 

funnit kommer till uttryck i de nya kommersiella materialbiblioteken, eftersom det krävs en 

öppenhet ut mot båda dessa parter som tillgängliggörandet banat väg för. 

 Kommunikationen kommer, som jag ser det, till uttryck i den verksamhet som de 

kommersiella materialbiblioteken har runt omkring själva materialsamlingen. Workshops, 

kurser, seminarier, forskningshjälp, temautställningar och erbjudandet av lokaler för 

konferenser och verkstadsarbete är alla delar i en kommunikationsprocess. 

 Även på Konstfack finns ambitionen att skapa kommunikation, och i rapporten från 2004 

har man illustrerat hur detta ser ut:  

 

  

 Figur 2     Figur 3. 

 

Den första bilden illustrerar de kontakter materialbiblioteket har knutit idag, medan den 

senare illustrerar vilka kontaktytor man strävar efter att skapa genom materialbiblioteket. Här 

inryms skolans egna institutioner, andra utbildningar och forskning jämsides med 

branschorganisationer, producenter och formgivare. Således knyts kontakter både inom och 

utanför skolan, och tanken är att dessa intressenter i slutändan även ska knyta kontakter 

mellan sig, efter att först ha mötts i materialbiblioteket. Denna bild tycker jag också är 

illustrativ för de kommersiella materialbibliotekens eftersträvade kommunikationsmönster. 

För att kommunikationen ska fungerar som man önskar krävs emellertid först och främst att 
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intressenterna känner till verksamheten, något som ännu inte alls är självklart eftersom den är 

relativt ny och oprövad.  

 Oliver Schmidt menar vidare att den största svårigheten när man väl fått igång 

verksamheten är att hålla den uppdaterad så att biblioteket inte blir ett arkiv, och till det krävs 

resurser. Just uppdateringen är en viktig del i arbetet, som jag gång på gång påmints om i 

mina samtal med materialbiblioteken. Konstfacks plan är att i framtiden kunna ha 

kontaktpersoner på institutionerna och att täcka in mer än det material som finns inom skolans 

väggar. 

 Centralt i frågan om kommunikation är vilka man kommunicerar till eller med, det vill 

säga målgruppen. De utländska materialbiblioteken fokuserar designers, arkitekter, konstnärer 

och ingenjörer som sin huvudsakliga målgrupp, medan detta ser lite annorlunda ut i Sverige. 

Lars Wieselgren menar att denna målgrupp är så pass liten i Sverige att det blir mer intressant 

att fokusera industrin som målgrupp. Anders Breitholtz berättar att det tidigare inte funnits så 

stora möjligheter för industrin/tillverkarna att ställa ut sina produkter i Sverige, utan man har 

måstat frakta materialen ut i Europa. När man ställer ut i materialbiblioteket slipper man 

fraktkostnaderna, och därför är det möjligt att ta betalt av tillverkarna för att låta dem ställa ut. 

De vinner inte bara fraktkostnader utan även svenska användare. Detta menar han är en av 

orsakerna till att de svenska materialbiblioteken hellre kan ta betalt av tillverkarna än av 

användarna. 

 Oliver Schmidt som har deltagit i processen att bygga upp både Konstfacks 

materialbibliotek och det kommersiella Materialbiblioteket menar sig se att en av de största 

skillnaderna mellan dessa typer av materialbibliotek är att leverantörerna visar ett större 

intresse att bidra med material när de är tvungna att betala för det. Att Materialbiblioteket tar 

betalt av leverantören beror på samma resonemang som Lars Wieselgren för ovan: att den 

svenska marknaden inte är så pass stor att det skulle vara möjligt att ta betalt av användaren.  

Finansieringen är emellertid ett oavslutat kapitel, som jag även stött på i frågan om samarbete.  

 

Samarbete 

Till kommunikationen tänker jag mig också att man kan föra samarbete. Detta är emellertid 

något som materialbiblioteken har väldigt olika inställning till. MatériO, till att börja med, 

anser att det inte handlar om samarbete utan om konkurrens på marknaden, varför de inte 

samarbetar med något annat materialbibliotek. Däremot har de samarbeten med skolor och 

företag. I samma stad, Paris, som MatériO finns finns även det kommersiella 
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materialbiblioteket Innovathéque, vilket kan vara värdefullt att ha i minnet i detta 

sammanhang. En typ av samarbete som MatériO har med en skola kan återfinnas på 

Konstfack. Konstfack abonnerade under 2005 på MatériOs databas för att låta sina studenter 

utvärdera denna i ett led i arbetet med att utveckla sin egen databas. 

 Databaserna är en av de stora samarbetspunkterna. De flesta svenska materialbibliotek har 

ännu ingen egen databas och funderar på om man ska utveckla en sådan eller om man istället 

ska abonnera på en redan färdig databas som dessutom underhålls av något av de större 

materialbiblioteken, Material ConneXion, Innovathéque eller MatériO. Hur sådana 

databassamarbeten kan se ut går jag in på mer i avsnittet om organisering längre fram. 

 Det största samarbetsprojektet idag heter Nordic Innovathéque och leds av två designers 

med bas i Norge, svenskan Birgitta Ralston och fransmannen Alexandre Bau. Avtalet med 

Innovathéque innebär att de har tillgång till Innovathéques databas, och kan därmed erbjuda 

licenser till denna till privatpersoner och företag i de nordiska länderna. Innovathéques fysiska 

samling finns alltjämt i Paris, varför en nordisk bas med ett eget materialbibliotek håller på att 

byggas upp i Norge. Tanken är att det ska finnas en central punkt i varje land, men dessa 

punkter kan vara självständiga materialbibliotek eller andra organisationer. I Sverige har man 

haft kontakt med Materialbiblioteket, Svensk Form och Formens Hus. De senare har blivit 

medlemmar. Svensk form har ingen egen materialbiblioteksverksamhet, till skillnad från de 

övriga två. Någon av dessa kan bli Nordic Innovathéques svenska huvudpartner. I Finland har 

man kontakt med Designforum och Ornamo, i Danmark med Idéforum, som är medlemmar 

och som arbetar med material. Även Danskt designcenter är en intressant potentiell 

samarbetspartner. Kontakter håller även på att knytas med Island och Färöarna. I Norge finns 

kontakter med Norskt designråd, men de har inget annat materialbibliotek i landet. De enda 

materialbibliotek de funnit och har kontakt med finns alltså i Sverige.  

 Hur samarbetet kommer att se ut är ännu inte helt klart. I Sverige fungerar det exempelvis 

annorlunda eftersom det är producenterna som betalar verksamheten, och det går inte ihop 

med Innovathéques idé om att användarna köper tjänsterna. Främst är dock tanken att Nordic 

Innovathéque ska kunna berika den befintliga verksamheten med sin databas. 

 Materialbiblioteket i Stockholm har idag, förutom kontakt med Nordic Innovathéque, ett 

samarbete med Kvarnen. Eventuella övriga samarbeten mellan de svenska kommersiella 

materialbiblioteken ligger ännu på idéstadiet, och från Formens Hus sida tänker man sig att 

det kan handla om att de exempelvis finansierar delar av Materialbibliotekets verksamhet för 

att direkt kunna föra över denna till Formens Hus. Hur ett eventuellt samarbete kommer att se 

ut beror emellertid även på hur den slutliga organisationen ser ut. Det underlättar exempelvis 
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om finansieringen kommer från samma håll, det vill säga antingen från användarna eller 

tillverkarna, eller både och. Finansieringen är alltså även den stora frågan när det gäller 

samarbete. På Formens Hus vet man ännu inte hur verksamheten ska finansieras, men den 

kommer inte nödvändigtvis att vara kostnadsfri för användaren eftersom de tjänster de vill 

erbjuda är kostnadskrävande. Hur det blir beror också på hur ett eventuellt samarbete med 

Materialbiblioteket kommer att se ut. 

 Planer på samarbete mellan de kommersiella materialbiblioteken verkar således finnas. 

Designhögskolan i Umeå däremot poängterar att de är en resurs enbart för skolans 

verksamhet. Däremot försöker de skaffa sig de kunskaper om materialen som de inte själva 

har, exempelvis genom att bjuda in experter på textil från högskolan i Borås. Enligt Lars 

Isaksson på designhögskolan i Umeå verkar det finnas idéer, främst från Materialbibliotekets 

håll, om ett samarbete som går ut på att specialisera sig på olika typer av material på olika 

ställen i landet, men det är inget som är realiserat på något plan, och inte heller, vad jag har 

förstått, diskuterat i någon större utsträckning.41 

 När det gäller de inte fullt lika världskända kommersiella materialbiblioteken verkar inga 

landsöverskridande samarbeten ske ännu. MaTech utvecklade emellertid de grundläggande 

vetenskaperna och metodologierna i sin verksamhet i samarbete med universiteten i Padova 

och Cambridge. De verifierade även andra materialbibliotek (Nicola Belli som jag var i 

kontakt med nämner kännedom om följande materialbibliotek: Material ConneXion, MatériO, 

Artec, Materia och Material Works) men fann inget med den professionella tekniska 

organisation som krävdes för deras marknad. Sedan 2002 samarbetar de med ARTEC, som 

drivs av universitetet i Venedig sedan samma år. De bedömer emellertid i nuläget möjliga 

partnerskap med andra materialbibliotek i Europa, och nämner att det bland annat finns ett 

materialbibliotek i Sverige som de funderar på. 

 Oliver Schmidts uppfattning är att det idag är många som är intresserade av att starta 

materialbibliotek, men att ingen sätter planerna i verket. Hans uppfattning är också att de 

befintliga materialbiblioteken vill skapa nätverk.  

 

Sammanfattning: Den materialkunskap som finns på institutioner samlas idag på ett och 

samma ställe där alla kan ta del av den. Dessa ställen kallas materialbibliotek och fungerar 

som komplement till mindre samlingar på skolor och företag.  

 Materialbiblioteket fungerar som en kontaktyta där tillverkare och användare kan mötas, 

                                                 
41 Samtal med Lars Isaksson vid besök på Umeå designhögskola, Umeå 2006-03-06. 
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och tanken är att de i framtiden även ska knyta kontakter mellan sig utanför 

materialbiblioteket.  

 Materialbiblioteken samarbetar ofta med utbildningsinstitutioner, men samarbeten mellan 

kommersiella materialbibliotek är ovanligt om än på flera håll påtänkt. Det största 

samarbetsprojektet idag är Nordic Innovathéque. Eventuella framtida samarbeten beror främst 

på hur verksamheten kommer att finansieras. I vissa fall sker inte samarbete på grund av att 

konkurrensen är viktigare.   

 

Med materialet som redskap 

 

Taktilitet 

Det är inte bara Lisa Martling Palmgren som känt behovet av att kunna ta och känna på 

materialen. Gemensamt för alla materialbibliotek som jag har undersökt som även har en 

fysisk samling är att behovet av det taktila är något av kärnan i verksamheten. De fysiska 

samlingarna är viktigast, och dessa har också oftast varit det första steget i processen, medan 

exempelvis databasen kommer i andra hand.  

 Enligt Lars Wieselgren är det viktigaste för Formens Hus att ha ett fysiskt 

materialbibliotek. De vill skapa och bygga upp aktiviteter kring materialen. Man ska kunna 

upptäcka egenskaper genom att jobba med materialen med händerna. Detta har ett kreativt 

syfte. 

 Min uppfattning är även att det taktila tillför verksamheten något ytterligare, något som 

gör att materialbiblioteket blir något mer än enbart en kunskapscentral. Det taktila är starkt 

sammankopplat med innovation och inspiration, och ett redskap i det pedagogiska arbetet, 

som jag går in på här nedan. 

 

Innovation och inspiration 

De kommersiella materialbiblioteken utanför Sverige, i synnerhet Innovathéque, fokuserar sin 

verksamhet kring nya innovativa material. De materialbibliotek som jag har varit i kontakt 

med i Sverige strävar emellertid även efter att tillhandahålla äldre material, som man kan 

använda på ett nytt sätt. Gemensamt är dock att målet med verksamheten är att användarna 

ska låta sig inspireras och att det i slutändan ska resultera i nya innovationer. Lars Wieselgren 
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menar att materialbiblioteket har ett kreativt syfte, som inte enbart handlar om det taktila i sig, 

utan om att hitta nya material och nya spår i sin verksamhet. 

 Lars Isaksson menar att materialbiblioteket ska innehålla intressanta material. Det som är 

värdefullt på något sätt ska ingå i samlingen. Nya materialprover ska även kunna genereras 

genom resor som skolans personal gör. De strävar efter att det ska finnas en grund med 

basmaterial, kanske främst tekniska material, men även material som ska fungera som 

inspiration. 

 Lars Wieselgren menar att gamla material inom en bransch kan vara nya i en annan 

bransch, och därför kan man upptäcka nya användningsområden för gamla material. De 

strävar således inte efter ett totalt nyhetsvärde i sin samling, utan vill tillgängliggöra allt som 

används inom industrin. Det centrala är att man ska kunna upptäcka materialen praktiskt. 

Upplevelsen är viktig. 

 Konstfack försöker efterstäva inspiration även i sin databas. Genom att hålla ämnesorden 

relativt generella kan man när man söker efter ett visst material snubbla över ett nytt, som 

man kanske inte visste fanns. Ett begrepp som lätt kan exempelvis stämma in på både 

metaller och plaster. Även den så kallade New Arrivals Wall, vilket är den första vägg som 

besökaren möter i många materialbibliotek, har ett inspirerande syfte. Denna vägg presenterar 

vad som är nytt inom området innan användaren kommit in i själva huvudsamlingen, där 

materialproverna är organiserade efter ett visst mönster. På så sätt fungerar den som en teaser 

– något som lockar användaren att upptäcka något som man kanske inte tänkt sig i första 

hand.  

 

Pedagogik 

Oliver Schmidt ser två grenar inom materialbibliotekets verksamhet. Den ena är romantisk, 

där inspirationen är det viktiga, medan den andra handlar om att visa tillämpningar. Enligt 

honom går trenden idag alltmer mot den senare. Skolan har, menar han, större möjlighet att 

vara romantiska, eftersom man där kan testa lösningar och idéer som inte nödvändigtvis 

behöver vara kostnadseffektiva. En av materialbibliotekets uppgifter är enligt honom således 

att visa vad som är möjligt att åstadkomma med materialen.  

 I Konstfacks rapport står att läsa att en av slutsatserna av förundersökningen var att alla 

materialbibliotek de besökt hade en pedagogisk ambition, något även de eftersträvar.42 Inom 

skolan har materialsamlingarna sedan länge använts i undervisningen, och uppbyggnaden av 
                                                 
42 Martling Palmgren m.fl. (2004), s. 4. 
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materialbiblioteket har till syfte att stödja och utveckla denna. De vill gärna gå längre än att 

endast göra materialproverna tillgängliga för lärare och elever, genom exempelvis workshops, 

men ännu finns ingen finansiering till något sådant. 

 De kommersiella materialbiblioteken har en bred pedagogisk verksamhet som innefattar 

workshops, kurser, seminarier och konferenser. Både i de kommersiella biblioteken och på 

Konstfack visar man upp tillämpningar på vad man kan göra av materialen, ofta i form av 

tillfälliga utställningar. Vid mitt besök på Material ConneXion i New York visade mig 

Michael LaGreca runt i biblioteket och berättade om vad som hade gjorts av olika material i 

samlingen. I foajén fanns även en utställning med föremål som de skapat på uppdrag att finna 

nya användningsområden för naturmaterial. Tillämpningar är däremot inget som jag på något 

ställe funnit att man indexerar, utan de visas tillfälligt och dokumenteras på andra sätt. I 

Konstfacks databas, vilken är en av få som jag kunnat komma åt, visas i vissa fall bilder på 

elevarbeten i materialposten. På Designhögskolan i Umeå funderar man på om man ska ha 

tillämpningar eller inte i materialbiblioteket. Lars Isaksson har nämligen erfarit att det finns 

en viss efterfrågan inom skolan på att även kunna se vad materialet kan användas till. 

 

Sammanfattning: Det är viktigt att kunna ta och känna på materialen med händerna. Det 

taktila är sammankopplat med kreativitet, inspiration och innovation.  

 Nya innovativa material är det centrala i det flesta materialbibliotek, men vissa strävar 

även efter att upptäcka nya användningsområden för äldre material. Databasen och väggar för 

nyanlänt material har också till syfte att inspirera besökaren. 

 Materialbiblioteken har en pedagogisk ambition, som tar sig uttryck i bland annat 

utställningar, workshops och kurser, seminarier och konferenser samt uppvisning och muntlig 

beskrivning av tillämpningar av materialen i samlingen.   

 

Organisering och exponering 

 

Inget av materialbibliotek i min undersökning har kommit till någon slutlig lösning när det 

gäller hur man ska exponera och beskriva samlingen. I Sverige är det emellertid Konstfack 

som kommit längst med detta arbete, och detta avsnitt utgår därför från dem och de utländska 

materialbiblioteken. Min upplevelse av materialbibliotekens organisering av materialproverna 

är att det ser väldigt olika ut, men att det ändå finns ett begränsat antal alternativ som 

realiserats. 
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Indelningar 

I huvudsak kan man dela in materialen på två olika sätt, antingen efter användningsområde 

eller utifrån dess egenskaper. I materialbiblioteken har indelning övervägande skett enligt det 

senare konceptet. Material ConneXion har till exempel sina materialprover representerade i 

åtta kategorier: polymer, glas, keramik, karbonbaserade material, cementbaserade material, 

metaller, naturmaterial och material som kan härledas till naturmaterial. Indelningen präglar 

både den fysiska samlingen och databasen. På Formens Hus planerar man också att dela upp 

materialen i olika materialgrupper med en basfakta för varje material. Svårigheten är att veta 

var man drar gränsen mellan olika materialgrupper. Även i Umeå funderar man på att fysiskt 

samla de material som har liknande kvaliteter bredvid varandra för att få det lätt överskådligt. 

Det negativa med detta är enligt Lars Isaksson att det inte öppnar upp för slumpartade 

upptäckter lika lätt. 

 Kuopios materialbibliotek är uppdelat i tre delbibliotek utifrån användningsområde: 

textilbiblioteket, keramik- och glasbiblioteket samt produktdesignbiblioteket och består av 

materialprover med tillhörande information och bilder. Även Parisskolan ENSCI har delat in 

sitt material efter användningsområde.  

 

I databasen 

Konstfack är det enda svenska materialbibliotek som idag har katalogiserat sitt material, och 

detta har i första hand skett för att det ska kunna lånas ut. Enligt Konstfacks katalogisatör Per 

Nordgren är samlingen ännu för liten för att det ska finnas ett behov av sökfunktioner i 

databasen, men de bygger ändå in sådana allt eftersom.43 Materialproverna är försedda med en 

streckkod precis som böckerna, och varje exemplar har en dubblett som fungerar som 

referensexemplar. Allt material finns överskådligt placerat på prototypväggen i biblioteket. 

När jag besöker biblioteket i februari 2006 håller de på att utforma en mall för 

katalogiseringen, som ska göra att materialet läggs in på ett enhetligt sätt för sökbarhet i 

framtiden. I rapporterna kan man utläsa många tankar kring den digitala presentationen, och 

många funderingar kretsar kring material i förhållande till övriga dokument som katalogiseras 

av bibliotek. Konstfacks samling består till huvudsak av böcker. De har inga elektroniska 

resurser eftersom det enligt Nordgren inte finns så många sådana tillgängliga inom 

konstområdet, och de som finns är ofta inte försedda med de bilder som finns i 

                                                 
43 Samtal med Per Nordgren vid besök på Konstfack, Stockholm 2006-02-20. 
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pappersutgåvan. Och bilderna är väsentliga för låntagarna på Konstfack. En liten 

videosamling finns också i biblioteket, men den har inte katalogiserats tidigare. Erfarenheten 

av katalogisering vid projektets start sträckte sig därför till enbart böcker. Efter att 

katalogiseringen av materialproverna kommit igång har man emellertid även påbörjat 

katalogisering av konstvideosamlingen och tidskrifterna. 

 I takt med att samlingen växer blir emellertid Konstfacks databas allt viktigare, och därför 

utarbetar man nu redskap för hur den ska fungera i framtiden. Det var viktigt för Konstfack att 

materialbiblioteket integrerades i det vanliga biblioteket, och det vill man även sträva efter i 

databasen. Materialsamlingen är därför sökbar tillsammans med övrigt material, vilket 

innebär att en sökfråga om plast ger träffar på både materialprover i plast och böcker om plast, 

men även i en självständig materialdatabas. Något de också tar upp i sin rapport är att de som 

bibliotekarier inte själva har någon djupare kunskap om materialen, vilket innebär att de 

behöver ta hjälp av lärarna på institutionerna i beskrivningen av materialen. I rapporterna ser 

man att funderingar kretsat kring vem som egentligen ska sköta inläggandet av 

materialinformation i databasen, och två lösningar verkar finnas. Antingen sker det som idag, 

att bibliotekarierna sköter databasen och de materialkunniga lämnar information om 

materialen till dessa, eller så gör bibliotekarierna en mall så att lärarna själva kan föra in 

informationen. 

 Övriga materialbibliotek skissar i nuläget på hur en databas skulle kunna byggas upp, och 

än så länge använder man sig av dem som redan finns. Flera av materialbiblioteken funderar 

även på att prenumerera på licenser på någon av dessa större databaser och helt eller delvis 

länka sina egna materialposter till den information som finns i dessa, för att slippa lägga in all 

information på nytt i sin egen databas. På så sätt kan man också få ner kostnaderna. Formens 

Hus sneglar exempelvis mot Innovathéques databas, medan Umeå designhögskola har bland 

annat Material ConneXions på förslag. 

  Ämnesorden är ett viktigt redskap i beskrivningen av materialen. De tre huvudgrupper 

som Konstfack låter beskriva varje material är användningsområde, egenskaper och 

företagsnamn. Hittills har inte heller de sett något behov av en utförligare beskrivning 

eftersom sådana kan återfinnas i andra databaser och på tillverkarnas hemsidor. Den databas 

de i nuläget är mest bekant med är MatériOs, som de prenumererat på under föregående år, 

men förebilderna för den egna databasen är främst Innovathéques databas och det gränssnitt 

som återfinns på Amazon.com. I Umeå designhögskolas databas är det tänkt att det ska finnas 

grundläggande information och tekniska data om varje material. 
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 Nordgren hävdar att en allmän trend inom det svenska biblioteksväsendet är att MARC-

formatet har börjat spela ut sin roll. Det är särskilt tydligt när man behandlar nya media, men 

det gäller även de traditionella. Han har inte följt MARC-formatet fullt ut i katalogiseringen 

av materialproverna, utan endast lagt in det som känts meningsfullt. Materialets namn är 

viktigt, och fungerar på samma sätt som titeln på en bok – ibland har materialet ett varunamn, 

men ofta får man hitta på ett namn åt det. Mycket kommer till exempel från skolan, och kan 

då bestå av glasyrprover och keramikplattor, vilka då inte har något varunamn. Nordgren låter 

materialen bestämma ämnesorden, och de växer på så sätt fram organiskt under 

katalogiseringens gång. Svenska ämnesord ligger till grund för valen, men de avviker här och 

där från dessa, emellertid utan att ha någon egen ämnesordslista. Idag finns en prototyp för 

ämnesordsökningen, vilken består av ett antal rubriker under vilka man kan kryssa för de 

ämnesord man vill söka på. Från studenternas håll har det även uttryckts önskemål om 

interaktivitet – att de själva ska kunna lägga till information om materialen. Nordgren menar 

att interaktiviteten kan vara just en sådan komponent som gör att databasen används av 

låntagarna. Denna interaktivitet finns även planerad i Umeå. 

 På andra håll har man utvecklat beskrivningsverktyg som är anpassade för 

materialsamlingen. På designakademin i Kuopio har man till exempel en egen tesaurus för 

textilier. De använder sig även av andra tesaurusar inom designområdet, som Thesaurus of 

Design and Graphic Design.44 Om det behövs använder de även tesaurusar från olika 

specialfält, som Industrial Art och museologi.  

 Till skillnad från Material ConneXion tar MatériO inte betalt av tillverkarna, vilket 

innebär att de kan indexera vilket material de vill. Databasen fungerar också annorlunda enligt 

Elodie Ternaux. Den innehåller mycket bilder och är enligt Ternaux lätt att använda. 

Användarvänligheten är mycket viktig för dem, och de låter därför saker ta sin tid att 

utveckla. Databasen tog ett år. 

 

Rumslig exponering 

På designhögskolan i Umeå har ett minimalt rum i det även till ytan lilla biblioteket avsetts 

för materialsamlingen. Lars Isaksson menar därför att den fysiska samlingen måste vara 

utrymmeseffektiv. Materialproverna bör exempelvis ha fysiska begränsningar så att inte ett 

material tar upp för mycket plats. Hur exponeringen ska ske är en fråga som diskuterats 

mycket på skolan. Det fanns en materialsamling på skolan redan innan ombyggnationen 2004. 
                                                 
44 Anne Mikkanen och Kaisa Klemola, Kuopio Academy of Design (Kuopio Academy of Design, 2003). 
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Denna var då samlad i biblioteket, men det fanns ingen struktur på den, och det är det man nu 

vill förändra i de nya lokalerna. Det tidigare materialbiblioteket var sammanställt i lådor, som 

alltså redan finns iordningställda. Dessa är emellertid inte snabbt överskådliga, och man har 

tillsatt en grupp som ska skissa på olika lösningar för materialpresentationen. I gruppen ingår 

personer från olika avdelningar på skolan. Många har enligt Isaksson förespråkat att hänga 

materialet på väggarna. Andra lösningar som diskuterats är rullverk och hurtsar. Om vi tittar 

runt på de materialbibliotek som kommit fram till en lösning av hur förvaring och exponering 

ska ske kan vi se att det finns en hel del olika lösningar.  

 För att börja med ett av de större materialbiblioteken kan vi se att Material ConneXion har 

löst sin exponering med hjälp av skivor i ett hyllsystem med möjlighet till förvaring bakom 

(A). En variant av denna lösning finns även hos RaumPROBE i Tyskland där skivorna sitter 

fria utan möjlighet till förvaring bakom (B). 

 MatériO har istället valt en exponering som innebär att materialproverna förvaras i öppna 

hyllor (C). Denna exponering tar mer plats, men den har i övrigt bland annat tilltalat 

Konstfack.45 

 Konstfack i sin tur har valt att hänga sina materialprover på en vägg i biblioteket (D). 

Detta är emellertid endast en prototyp, och hur den slutgiltiga exponeringen kommer att se ut 

vet man inte i nuläget. Denna exponeringsvariant återfinns även på andra skolbibliotek, till 

exempel Central Saint Martin College of Art and Design i London. 

 En annan vanlig variant av exponering, som dock inte återfinns på något av de 

kommersiella materialbiblioteken, är förvaringshyllor där materialproverna hänger på plattor 

av olika slag, exempelvis disktorksunderlägg (Kuopio) eller klädhängare (Parisskolan 

ENSAD) (E). Detta gör att de även är lätta att bläddra bland. Kuopio använder till exempel 

denna typ av exponering till sina textilprover. Övriga material har de i förvaringslådor i olika 

storlekar (F). Lådor återfinns även hos ENSCI, och på företaget Ideo som har likadana 

materialhurtsar på sina olika kontor som hjälp och inspiration för de anställda. 

                                                 
45 Martling Palmgren m.fl. (2004). 
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 A. Material ConneXion: exponering på skivor 

med förvaring bakom. 

 B. RaumPROBE: exponering på skivor utan förvaring bakom. 

 

 C. MatériO: exponering i öppna hyllor.  

 

 D. Konstfack: exponering på vägg. 
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 E. ENSAD: exponering genom upphängning i hyllsystem. 

 

 F. Ideo: exponering i utdragbara lådor. 

 

Bibliotek – museum – galleri 

En förebild för materialbiblioteket är bland annat de föremålssamlingar som finns på 

museerna. Det finns många likheter mellan föremål och materialprover, därför har bland annat 

Konstfack tittat på hur museerna ordnat sina föremålssamlingar. Anders Breitholtz menar 

också att materialbiblioteket kan liknas vid ett museum. Han menar att museet lockar 

besökarna till nostalgi genom sina föremål. På samma sätt menar han att materialbiblioteket 

vill locka till innovation genom materialen. 

 Breitholtz liknar också materialbiblioteket vid ett galleri. I ett galleri kan man sätta in 

konstverk i en avskalad miljö och låta dem tala med sin egen existens. Materialproverna kan 

liknas vid dessa konstverk, då man vill sätta in varuprover från industrin och presentera dem 

med en konstnärlig metod. Kvarnens exponering skiljer sig också från övriga 

materialbiblioteks. Här ligger nämligen materialproverna på vita piedestaler som står på 

golvet i rummet. De kommersiella materialbiblioteken talar alla om det fysiska 

materialbiblioteket som ett showroom, vilket också för tankarna till något galleriliknande, där 

syftet är att visa upp materialen 
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Sammanfattning: Materialen delas in efter användningsområde eller egenskaper, där det 

senare är vanligast.  

 Få materialbibliotek har katalogiserat sitt material, och de flesta funderar på att länka sina 

egna poster till någon av de kommersiella databaserna. Problem har stötts på med MARC-

formatet, och ämnesord sätts ibland med hjälp av tesaurusar från andra områden, ibland med 

egna och ibland helt fritt. Interaktivitet i databasen är planerad på flera håll.  

 Lösningar på rumslig exponering är skivor i hyllsystem, med eller utan förvaring bakom, 

hänganordningar på väggen eller på blädderbara plattor samt i utdragbara lådor. Museer och 

gallerier har inspirerat organiseringen och exponeringen.  

 
 

Kapitel 4: Diskussion 

 

Material som dokument 

 
Till att börja med vill jag analysera materialbibliotekens innehåll, materialproverna, i 

förhållande till andra media som bibliotek kan innehålla för att se om det finns markanta 

skillnader mellan de olika typerna av bibliotek i fråga om vad de innehåller. Jag använder mig 

av dokumentbegreppet för att jämföra materialproverna med traditionella biblioteksmedia.  

 Otlet menar att objekt kan vara dokument om man blir informerad genom att observera 

dem. Genom att observera materialproverna anser jag att man blir informerad om tjocklek, 

färg, ytskikt och andra egenskaper hos materialet, vilket innebär att jag kan hävda att material 

är dokument enligt Otlets definition. Briets definition säger att dokument är ett materiellt eller 

symboliskt tecken som är bevarat eller nedtecknat och som är avsett att representera, 

rekonstruera eller visa ett materiellt eller konceptuellt fenomen. Till att börja med kan vi väl 

säga att materialproverna är materiella snarare än symboliska, och deras funktion är att visa 

prov på det verkliga materialet, det som användaren sedan kan införskaffa och använda. Detta 

skulle man kunna se som att materialproverna representerar materialet, och materialet skulle i 

detta fall vara det materiella fenomenet. Att materialproverna är insamlade och anpassade för 

att visas i ett bibliotek, och således behandlade som dokument, skulle också enligt Briets 

definition göra dem till dokument – men genom att använda enbart denna definition skulle allt 
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kunna vara dokument, och jag tror att det är viktigt att beakta denna definition i samband med 

hennes övriga tankar om dokument. 

 Att materialproverna ger användaren information är alltså riktigt, men materialbiblioteken 

talar lika mycket om materialproverna som inspirationsverktyg. Kan inspiration också 

betraktas som en typ av information? Böcker kan väl också anses fungera som 

inspirationsverktyg, till exempel för en författare, på samma sätt som materialprovet ger en 

designer inspiration till sin verksamhet? Ändå talar vi inte i första hand om traditionella 

bibliotek som inspiratörer eller idéfabriker. En tydlig skillnad jag tycker mig finna här är att 

dokument som böcker, skivor, tidskrifter och filmer är avsedda att användas – biblioteket 

fungerar här som något av ett komplement till butiken där användaren lika gärna skulle kunna 

köpa dessa media själv och använda dem på samma sätt som om han eller hon lånat dem från 

biblioteket. Materialbibliotekets uppgift är istället att just inspirera sina användare för att de 

sedan ska kunna införskaffa materialet och därefter använda det. Det som finns i 

materialbiblioteket är smakprov. Det skulle kunna jämföras med ett bibliotek med enbart bitar 

ur böcker, exempelvis enstaka kapitel.  

 Materialbiblioteken har ofta också textdokument fästade på eller intill materialprovet, som 

fungerar som ett komplement till den information som materialet i sig ger. Om materialprovet 

är ett dokument som i sig är information, blir dessa textdokument inte primära 

informationskällor utan istället en form av metadata – information om informationen. 

Skillnaden mot böcker är här att informationen redan finns tryckt i det primära dokumentet, 

och det är detta som bland annat Konstfacks katalogisatör erfar när han ska föra in 

information om materialet i databasen – att det behövs kompletterande information. Av detta 

kan vi dra slutsatsen att MARC-formatet inte har samma utvidgade dokumentbegrepp som 

Buckland och hans efterföljare. 

 

Bibliotek eller informationstjänst 

 

Om vi jämför materialbiblioteket med det traditionella biblioteket kan vi se att deras 

verksamhet innehåller de allra flesta delar ur det traditionella biblioteket. Det vill säga: de 

samlar in, väljer ut, lagrar och indexerar information. De möjliggör även för personer att ställa 

frågor för att identifiera biblioteksmaterial för eget bruk, precis som de tidiga 

forskningsbiblioteken. Men till skillnad från det traditionella biblioteket, där bevarande och 

tillgång var de två centrala uppgifterna, satsar materialbiblioteken främst på tillgång. Och de 
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inte bara möjliggör frågeställande, utan ställer även själva frågor åt sina användare, och 

besvarar dem åt dem. Denna verksamhet tolkar jag som mer användarfokuserad, och mer 

aktiv, än det traditionella bibliotekets.  

 Brophy talar om ett skifte från samlingsfokusering till användarfokusering i mitten av 

1900-talet, samtidigt som information blir en vetenskap, och jag vill nu se på 

materialbiblioteken i denna belysning.  

 Till att börja med är materialbiblioteken en typ av specialbibliotek, vilket innebär att de 

riktar sig till en användargrupp som har ett gemensamt intresse och behov av samma typ av 

information. Ett specialbibliotek specialiserar sig således på ett väl avgränsat område och 

vänder sig till en väl avgränsad grupp av användare. Men vi kan samtidigt se att 

materialbiblioteken verkar vara en sammansmältning av flera olika tidigare verksamheter. 

Främst handlar det om mässorna med sina kontaktytor där tillverkare och kreatörer möts, och 

skolors och institutioners materialsamlingar och den materialkunskap som finns där. Genom 

att göra materialsamlingarna tillgängliga för en bredare krets i form av en konstant mässa 

samlar man kunskapen och kontaktytorna på ett och samma ställe. Samlingarna är således inte 

lika viktiga längre om de inte omsluts av en aktiv verksamhet.  

 Skolorna har redan ett befintligt bibliotek som de bygger in materialbiblioteket i, medan 

de kommersiella biblioteken bygger upp sin verksamhet från grunden. Detta medför också att 

verksamheterna ser olika ut. Att skolornas materialbibliotek är sammankopplade med ett mer 

traditionellt bibliotek som rymmer skolans övriga media torde innebära att det influeras av 

den biblioteksverksamhet som bedrivs sedan tidigare, och på så sätt även mer automatiskt 

sammankopplas med den verksamhet som kallas bibliotek. Bland de svenska 

materialbiblioteken är till exempel Konstfack det enda som lånar ut sina materialprover till 

användarna, detta i likhet med övriga biblioteksmedia. 

 De kommersiella materialbiblioteken i min undersökning alla har uppstått efter 1990-talet, 

de har ingen tidigare organisation bakom sig och de har på något sätt fötts direkt in i de nya 

servicekoncept som uppstått i svallvågorna av det skifte från samlingsfokusering till 

användarfokusering som Brophy talar om. Både Konstfack och de kommersiella 

materialbiblioteken talar om underhållet av samlingen som central – klarar man inte av att 

uppdatera den dör den snart ut. Detta hör samman med att materialen hela tiden förnyas och 

att man ständigt måste finna nya lösningar för att hålla stånd mot konkurrensen på marknaden, 

men är samtidigt ett tecken på att det inte är bevarandet som är det centrala längre. Samma 

materialbibliotek strävar efter aktiviteter runt samlingen. Dessa består av forskning, 

workshops och andra former av aktivt sökande efter och utvecklande av information och 
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kunskap. Min uppfattning är också att Konstfack, som inte har ekonomiska möjligheter att 

genomföra dessa aktiva insatser, ändå har en önskan att göra det – och därmed i tanken står 

den kommersiella biblioteksverksamheten mycket nära.  

 Materialbibliotekets funktion som mötesplats för tillverkare och användare kan ses i ljuset 

av Sheras hävdande att bibliotekets fundamentala angeläget rör kommunikation av kunskap, 

idéer och tankar. Uttalandet gällde enligt Brophy folkbiblioteken, och därför kan vi där se en 

likhet med materialbiblioteken. Kommunikationen är, som det tidigare kapitlet vittnar om, ett 

av materialbibliotekets huvudintressen, och enligt Shera är denna kommunikation ett exempel 

på hur biblioteket tar på sig en roll i ett socialt system. Istället för att se biblioteket som en 

länk, eller en förmedlare, mellan användare och kunskap tycker jag att detta uttalande öppnar 

upp för en syn på biblioteket som mer aktivt. Men även här ser jag skillnader mellan det 

kommersiella materialbiblioteket och andra typer av ickekommersiella bibliotek, och det 

hänger samman med att kunskap, idéer och tankar idag kan ges ett ekonomiskt värde och bli 

en tjänst som man kan sälja, det som idag kallas knowledge eller information management. 

Materialbiblioteken konkurrerar därför med andra medlemmar inom samma sociala system. 

De tjänster de säljer i form av information och kunskap har till syfte att öka kunskapen hos 

privatpersoner eller anställda på företag i det sociala systemet. De materialbiblioteksanställda 

kan snarast betraktas som så kallade information brokers. De tävlar på ett sätt mot varandra 

om att hitta den bästa informationen först. MaTechs och Galileo Science and Technology 

Parks mission är “Innovate to Compete”.46 Målet är att erbjuda service till lokala företag för 

att stödja deras konkurrenskraft på marknaden, där de ställs inför kostandskonkurrens från 

lågpristillverkning från fjärran östern. ”Any production company is a target customer for 

Matech, as all the products are made of materials”.47 Hans Frisk från det före detta 

Materialrådet anser att ”det finns ett klart samband mellan företags materialkunnande, (som är 

sammankopplat med förmågan att ta till sig nytt kunnande) och hur framgångsrika de är”.48 

 Konkurrensen finns inte bara mellan materialbiblioteken utan även bland kreatörerna som 

ska tillhandahållas tjänsterna. Och det gäller att hela tiden kunna finna nya lösningar. 

Materialbiblioteken på skolorna har inte samma funktion som de kommersiella – här finns 

inte samma konkurrens, och resurserna är inte heller tillräckligt stora för att kunna hålla sig 

lika uppdaterade. 

 

                                                 
46 Belli (mail 2006-03-10). 
47 Ibid. 
48 Hans Frisk, Materialrådet, mail 2006-05-05.  
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Bibliotekarier eller ämnesspecialister 

På de flesta materialbibliotek i min undersökning finns inga anställda bibliotekarier. De flesta 

som arbetar är utbildade inom design, arkitektur eller industridesign. Detta aktualiserar enligt 

min mening en intressant fråga, nämligen vem som ska ha hand om 

informationsbeskrivningen: bibliotekarien eller ämnesspecialisten. De kommersiella 

biblioteken består uteslutande av branschfolk – designers, arkitekter, ingenjörer etc., medan 

den traditionella bibliotekarien endast återfinns på de materialbibliotek som är kopplade till 

skolor. Bibliotekarierna på Konstfack och Kuopio tar hjälp av ämnesspecialister på 

institutionerna för att beskriva materialen. Eftersom ämnesspecialisterna är bekanta med 

materialen vet de också hur de bäst kan beskriva dem. Något kommersiellt materialbibliotek 

som tar hjälp av bibliotekarier har jag inte upptäckt. Däremot kan jag tänka mig att 

utformningen av databaser och exponering av materialprover, de områden som är minst 

utvecklade hos de svenska materialbiblioteken, kan ordnas av bibliotekarier. 

 Borgman, som jag citerat tidigare i detta arbete, skriver så här: 

Libraries are repidly-evolving institutions that select, collect, organize, preserve, conserve, and 

provide access to information in many media, to many communities of users. Librarians are 

information professionals that support these activities, and they may work in units other than 

libraries and have job titles other than “librarian”.49 

Yrkesbeteckningen bibliotekarie utvecklas idag alltmer mot beteckningar som 

informationsspecialist, och yrkesfältet utvidgas. Enligt Borgmans definition ovan skulle 

designers som jobbar professionellt med information på det sätt som beskrivs ovan kunna 

betraktas som bibliotekarier, även om de inte innehar den titeln. Här ser vi alltså återigen ett 

prov på hur dessa båda grenar närmar sig varandra.  

 

Materialbiblioteket i informationssamhället 

När jag frågat mina informanter varför de startat ett materialbibliotek har jag, som jag nämnde 

i ett tidigt skede av detta arbete, ofta fått svaret att det finns ett behov. Behovet å sin sida 

verkar ha bestått i att känna på material, kunna mötas över gränserna, kunskap om nya 

material och någon som skaffar fram denna kunskap. Många talar om den mängd material 

som finns att tillgå idag och den brist på tid som verksamma designers och arkitekter har, 

vilket gör att en central för materialkunskap idag är nödvändig. Jag tycker att detta går att se 

                                                 
49 Borgman (1997). 
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mot bakgrund av det så kallade informationssamhälle, eller idag kanske ännu hellre 

kunskapssamhälle, som uppstått under de senaste decennierna. 

 1900-talet har medfört verktyg för enklare materialframställning som i sin tur lett till att 

det nu går att framställa vilket material som helst, vilket i sin tur bidragit till en slags 

information overload där det finns för mycket att välja på för att man ska ha tid och ork att 

sätta sig in i allt. Alla kan med andra ord inte ha koll på alla material längre, och detta, vill jag 

hävda, är något typiskt för informationssamhället. 

 I och med att dagens samhälle fokuserar alltmer på information och kunskap har även nya 

möjligheter uppstått, och en av dem är möjligheten att handla med information. Detta är även 

något som märks tydligt hos de kommersiella materialbiblioteken. Deras verksamhet kan som 

jag tidigare konstaterat betraktas ur serviceparadigmet information management. Samhällets 

förändrade attityder gentemot information och kunskap är således tydligt urskiljbara i 

materialbibliotekens verksamhet, och även, vill jag hävda, en del av orsaken till deras 

framväxt. 

 

Materialbiblioteket och biblioteksmodellen 

Slutligen vill jag så direkt applicera Brophys biblioteksmodell på materialbiblioteket. 

Materialbiblioteket är som jag tidigare nämnt en typ av specialbibliotek, och avgränsningen 

av både användare och information har därför ganska givna ramar. Informationen består av 

material, i form av prover och kunskap om materialen. Den väljs ibland ut av en jury, och 

ibland köper sig leverantörerna in i biblioteket. Men materialbibliotekets målgrupp är tudelad 

– den består av både kreatörer och producenter. Dessa båda typer av användare har olika 

förhållanden till materialbiblioteket. Producenten bidrar med innehåll, medan kreatören tar till 

sig innehåll. Ännu en gång skulle jag kunna göra jämförelsen med författaren som bidrar med 

boken och låntagaren som läser den, men min uppfattning är att producenten i detta fall har en 

mer aktiv roll i materialbiblioteket eftersom tanken är att producenter och kreatörer ska mötas 

och knyta kontakter. Ändå väljer jag att se producenten som en mer passiv användare medan 

kreatören, likt låntagaren på folkbiblioteket, är en aktiv användare som söker information.  

 Nästa steg i Brophys modell handlar om information om användaren och informationen. 

Karakteristiskt för materialbiblioteken är, som jag beskrivit ovan, att dess personal består av 

kreatörer, det vill säga befinner sig i samma yrkesmässiga grupp som sina användare. Detta 

ger automatiskt en inblick i vad användarna förväntar sig och behöver. Och detta ger även 

möjligheten för materialbiblioteken att själva hitta behoven och ställa frågorna åt sina 
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användare. Informationen om informationen är här av olika slag. Det handlar dels om tekniska 

fakta, som fås av producenterna som levererar materialen, dels om vad man kan använda 

materialen till. Den senare informationen bidrar personalen själva med genom egen erfarenhet 

och genom arbete med förvärv av materialkunskap.  

 Sen kommer vi till användarens mötesplats, eller gränssnitt. Detta består av ett fysiskt 

materialbibliotek eller en webbsida med databas. Informationens motsvarande del i modellen 

handlar om hur biblioteket kontrollerar åtkomsten till den information de tillhandahåller. För 

det första är den ofta prissatt, vilket innebär att vem som helst inte kommer åt den. De 

kommersiella biblioteken tar ofta betalt av användarna för att ge dem åtkomst till den fysiska 

samlingen, databasen och annan informationsverksamhet. Sedan kan även länkar mellan 

databaser anses utgöra en sådan kontrollerande funktion. Typer av ”fjärrlåneverksamhet” kan 

också anses förekomma. Jag tänker då på till exempel Innovathéque som lånar ut mindre 

bibliotek, och på de tankar om samarbeten som finns mellan de svenska materialbiblioteken 

där utställningar och materialkunskap skulle kunna utbytas.  

 Till slut är vi så inne i modellens mitt, i den process som möjliggör för användarna att 

interagera med informationsresurserna, IAU. En sökfråga som användaren kan ställa till 

materialbibliotek är exempelvis: ”Vilket material passar bäst för mitt projekt?”. Användaren 

kan sedan söka i databasen för att finna information om material som kan passa, hitta ett 

passande material och lokalisera var det finns – antingen i den fysiska materialsamlingen eller 

direkt hos producenten. Användaren letar sedan reda på materialet, hos producenten eller i 

samlingen, gör en förfrågan om lån eller köp, intygar vem hon eller han är och får därefter 

materialet levererat.50 När projektet är avslutat sker antingen ett återlämnande eller en 

befrielse. Och så är IAU-processen avslutad.  

 Hittills har således materialbibliotekskonceptet gått alldeles utmärkt att hantera som ett 

bibliotek. Men ännu har inte hela verksamheten täckts upp. Det saknas fortfarande bitar av 

den verksamhet som pågår runt samlingen, nämligen workshops, kurser, materialforskning 

och utställningar. Dessa aktiviteter hävdar jag emellertid går att föra in i det som Brophy fäst 

ovanpå modellen och kallat Advice and training. Det är nämligen precis vad dessa aktiviteter 

fungerar som. Dessa funktioner är vad som i modellen skiljer materialbiblioteket från ett 

traditionellt bibliotek, då Brophy menar att dessa aktiviteter inte går att föra in i själva 

huvudmodellen utan just måste fästas utanpå. Hans mening är även att dessa aktiviteter inte 

                                                 
50 Hemlån är än så länge endast möjligt på Konstfacks materialbibliotek. På de kommersiella materialbiblioteken 
kan materialproverna däremot ”lånas” genom att man får möjlighet att se och känna på dem i det fysiska 
rummet. 
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utförs av alla bibliotek, och därför inte behöver ingå i modellen. Den andra funktion han fäst i 

modellen, Preservation, har samma funktion. Det gör alltså ingen skillnad att detta är något 

som inte alls återfinns i materialbiblioteket. 

 Som jag visat i modelldiskussionen ovan fungerar materialbibliotek med fysisk samling på 

samma sätt som materialbibliotek med enbart databas i IAU-processen. Därför är inte den 

fysiska samlingen något krav för att kunna kalla sig bibliotek. Den uppfattning jag fått av 

biblioteks- och informationstjänstbegreppens utveckling är emellertid att biblioteksbegreppet 

håller på att övergå i ett informationstjänstbegrepp, medan det Brophy gör är att vända på det 

hela och istället se informationstjänster som bibliotek. Summan blir hur som helst att de båda 

begreppen idag, enligt Brophys modell, kan användas parallellt. 

 

Materialbiblioteksbegreppet 

 

Begreppet materialbibliotek består, som jag tidigare hävdat, av två begreppsliga 

huvudkomponenter – material och bibliotek. Vidare har jag endast funnit en definition av 

begreppet: 

En samling bestående av materialprover, egentligen inte ett bibliotek, utan just en samling. 

Eftersom tanken är samla, klassificera, katalogisera, digitalisera och göra materialprover 

tillgängliga som i ett bibliotek, har vi valt den benämningen [materialbibliotek]. De konkreta 

proverna är, liksom text och bild, en informationsresurs, och utgör ett komplement till bibliotekets 

traditionella media.51 

De flesta av materialbiblioteken i min undersökning betecknar själva enbart sin fysiska 

samling som materialbibliotek, medan det i Sverige verkar omfatta även den övriga 

verksamheten. Materialbiblioteket som öppnar detta år i Stockholm är ett exempel på hur 

begreppet betecknar mer än bara en fysisk samling. Konstfack är också några av få som 

använt begreppet mer omfattande, och då i sina rapporter över sitt eget 

materialbiblioteksprojekt, där många europeiska materialbibliotek finns beskrivna.  

 I Frankrike har begrepp som materiotek eller materialotek använts synonymt med 

materialbibliotek, men enligt Oliver Schmidt är materialbibliotek något som folk lättare kan 

relatera till och förstå vad det innebär.52 Som jag kommit fram till tidigare i detta avsnitt sker 

idag en utvidgning av biblioteksbegreppet, där bibliotek kan användas synonymt med 

                                                 
51 Martling Palmgren och Schmidt (2003) s. 8 (förf. kursivering). 
52 Schmidt, (samtal vid besök 2006-02-20). 
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informationstjänst – en begreppsutveckling som bidrar till att förenkla definieringen av 

materialbiblioteksbegreppet en aning. 

 Mitt förslag till definition av materialbibliotek ser således ut som följer: Ett 

materialbibliotek är en informationsresurs som samlar och organiserar materialprover och 

materialkunskap.  Informationen nås genom någon slags mötesplats, fysisk eller virtuell, där 

en informationssökningsprocess kan ske, innehållande formulering av sökfråga, letande efter 

information, upptäckande, lokalisering, letande efter informationsobjektet, förfrågan, 

intygande, leverans, användning och återlämnande/befrielse. Materialbiblioteket fungerar inte 

enbart som tillhandahållare av information utan strävar även efter att i mötet med sina 

användare skapa ny kunskap om de dokument det behandlar. 

 

Sammanfattning: Material kan anses vara dokument enligt Bucklands utvidgade 

dokumentbegrepp. 

 Materialbiblioteket har många likheter med de nya informationstjänster som uppstått i 

och med det ny serviceparadigmet information management, såsom en mer aktiv verksamhet 

där personalen ställer frågor och besvarar dem åt användarna, och en verksamhet där 

konkurrensen är en drivkraft. Ämnesspecialisten har tagit över den traditionella 

bibliotekariens tjänst, men i en utvidgad definition av bibliotekariebegreppet kan 

ämnesspecialisten vara en typ av bibliotekarie. Informationssamhället med ökad 

informationstillgång kan vara en av orsakerna till att framväxten av materialbibliotek är så 

stark idag. Brophys allmänna biblioteksmodell går att applicera på materialbiblioteket, men 

en skillnad mot det vanliga biblioteket är att man har verksamhet som definieras som Advice 

and training. Även materialbibliotek utan fysisk samling kan enligt modellen betraktas som 

bibliotek.  

 Svenska materialbibliotek är mer öppna för en bredare användning av 

materialbiblioteksbegreppet, där hela verksamheten betecknas som biblioteksverksamhet. 

Detta stämmer också överens med modellen. Begreppet materialbibliotek kan således 

definieras som en informationstjänst som samlar och organiserar materialprover och 

materialkunskap, och som inte enbart fungerar som tillhandahållare av information utan 

strävar även efter att i mötet med sina användare skapa ny kunskap om de dokument det 

behandlar. 
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Vidare studier 

 

Under arbetets gång har jag samlat på mig information av många och olika slag, men på grund 

av undersökningens omfång har jag begränsat mitt undersökningsområde och därför valt bort 

vissa aspekter. Företagens materialbibliotek är en sådan aspekt, och likaså en bredare studie 

över skolornas materialbibliotek – två grenar som går betydligt längre bak i historien än de 

kommersiella materialbiblioteken i min undersökning. Andra projekt där en fysisk samling 

inte är central är en annan aspekt på området. Anledningen till att jag valde bort dessa i denna 

undersökning berodde till stor del på att jag var osäker på om de kunde kallas 

materialbibliotek, något jag numera anser att de ofta är. 

 Ett annat projekt som är mycket intressant för en fördjupad undersökning av 

materialkunskap är Mats Brodéns projekt The Material Point - ett exempel där det kan vara 

svårt att inte särskilja på begreppen bibliotek och informationstjänst.53 Målgruppen är 

densamma som materialbibliotekens, men projektet har ingen ambition att samla eller 

exponera någon form av dokument, utan syftar endast till att aktivt skapa information. 

Projektet är en länk mellan problemställare, forskare och tillämpare där man tillsammans 

arbetar fram material. Syftet är även här att ta tillvara den materialkunskap som finns, men att 

arbeta än mer aktivt än materialbiblioteket. Brodén hävdar att ny kunskap kräver en ny 

organisation och tar själv tillvara på denna nya förståelse och skapar nya 

samarbetskonstellationer. Biomimetik, att härma naturen, är också centralt i Brodéns projekt. 

 Vidare har detta arbete haft som utgångspunkt att ge en översiktlig bild över området, 

vilket innebär att djupare studier i de olika områden som undersökningen tar upp är 

önskvärda. Organisering och exponering av materialprover är ett viktigt sådant område, som 

även de ansvariga på de materialbibliotek jag varit i kontakt med efterfrågat mer studier kring.  

 Begreppsdiskussionen skulle kunna utvidgas med en diskussion om 

informationsbegreppet, och ett nytt begrepp som materials informatics skulle vara oerhört 

intressant i detta sammanhang. Det senare begreppet har jag funnit i en artikel i Chinese 

Science Bulletin publicerad alldeles nyligt.54 Det har idag växt fram som forskningsområde 

som en utveckling av materials science och informationsstudier.  

                                                 
53 Mats Brodén, The Material Point, telefonsamtal 2006-04-24. 
54 Qunyi, Wei m.fl., “Materials informatics and study on its further development” i Chinese Science Bulletin 
(2006, 51:4). 
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 Min förhoppning är slutligen att detta arbete har gett en förklarande bild av vad 

materialbibliotek är för något och varför den kommersiella varianten av dessa växer så starkt 

idag, samt att det bidragit till en diskussion om biblioteksbegreppet. 
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www.innovathequectba.com 
www.materio.com 
www.matech.com 
www.materialconnexion.com 
www.materialbiblioteket.se 
www.nordicinnovatheque.com 
www.ravara.se 
www.raumprobe.de 
 
Materialbibliotek knutna till utbildningsinstitutioner 
www.csm.linst.ac.uk 
www.dh.umu.se 
www.designkuopio.fi 
www.ebb.ar.tum.de 
www.ensad.fr 
www.ensci.com 
www.konstfack.se 
 
Projekt   
www.designinsite.dk 
www.inventables.com 
www.materia.nl 
www.materialworks.com 
www.progettomateria.com 
www.thematerialpoint.se 
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Databaser 
www.matdata.net 
www.materialatlas.com 
www.materialsgate.de 
 


