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Förord

Avhandlingsarbete eller att skriva en akademisk avhandling, innebär en intressant 
resa med en mängd givna regler. En förutsättning är att man skapar sig eller lånar 
en metod för sitt arbete. Man ska även forma sitt arbete genom tillämpningen av 
en eller flera vetenskapligt accepterade, gärna inte otidsenliga teorier. Det innebär 
att man under arbetets gång ska hålla en annan tänkares tankar i sina egna tankar, 
för att visa upp sin egen förmåga att tolka verkligheten utifrån dessa teorier. Efter-
som jag bland annat valt en tänkare som i sin tid skapade teorier i någon form av 
protest emot samtidens dominerande tänkande, inser jag potentialen i att söka nya 
kunskaper med forskningens och teoriernas hjälp. Vetenskapliga tänkare blir ibland 
kända i sin samtid, ibland långt därefter – vilket är fallet med den här åsyftade 
kunskapsteoretikern Ludwik Fleck. Denna inledning ska inte utveckla sig till en 
ursäkt för vad jag tycker mig se i mitt forskningsmaterial, utan bara reflektera en 
aning kring kunskap och kunskapshorisonter, då kunskapskulturer blivit viktigare 
än jag först anade, när jag påbörjade mitt avhandlingsarbete.

Jag har arbetat i museer sedan 1985, huvudsakligen med samlingar, katalogisering 
och informationsteknologi. När ABM som företeelse (arkiv, bibliotek och museer 
i samverkan) började formas i början av 1990-talet, hade jag tillfälle att delta i 
ABM-samarbete regionalt och i viss mån även nationellt. Ämnet Arkivvetenskap 
vid dåvarande Mitthögskolan och ämnets ledare Torbjörn Kjölstad inbjöd mig att 
som doktorand delta i arkivvetenskapens utveckling i riktning mot ABM. Arbetet 
med denna avhandling inleddes således redan 1996, med visst stöd från Landstinget 
Västernorrlands FoU-centrum, men bedrevs vid sidan av mitt ordinarie arbete 
fram till 2009, då forskningsanslag beviljades från Riksantikvarieämbetet och 
Statens kulturråd; två viktiga anslag som gjorde det möjligt att fullfölja min plan 
för detta forskningsprojekt. Jag är mycket tacksam för att Riksantikvarieämbetet 
och Kulturrådet trodde på och ville stödja detta.
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Vad har lett mig i detta arbete? I en dröm ca 2005 berättade en gammal vän och 
kollega för mig att ”ABM är en imaginär indelning”.1 Det har tagit mig några år 
att uttyda vad detta uttalande eller snarare meddelande från det undermedvetna 
skulle kunna betyda omtolkat i en vetenskaplig kontext. Jag behövde en tankestäl-
lare kring begreppet ABM och samtidigt en knuff för att granska idéerna kring 
ABM ytterligare – vilket jag sedan gjort genom arbetet med denna avhandling.

På min väg har många kollegor i ABM-sektorn, liksom många forskare, gett 
viktigt stöd. Doktorander och lärare vid Umeå universitet, har naturligtvis varit 
oumbärliga, både vad gäller kritik av texter och genom goda uppslag om intres-
santa kunskapsområden och teorier. 

Många personer har stöttat, uppmuntrat och handlett mig: inledningsvis 
Torbjörn Kjölstad och Bengt Lundberg; senare Kerstin Smeds och Richard Pet-
tersson. Det största intresset för mitt arbete, utanför kretsen på min heminstitu-
tion, har jag haft från kollegorna vid Institut für Museumsforschung i Berlin, 
och de har bidragit på flera sätt. Jag fick viktiga synpunkter i ett visst skede från 
den ABM-erfarne Magne Velure, och under åren 2009–2011 från min initierade 
och inspirerande projektkollega Anders Häggström. Magdalena Hillström var 
en skicklig opponent vid mitt slutseminarium, hon gav många goda förslag till 
slutbearbetningen. I avhandlingsarbetets avslutande skede har jag haft essentiellt 
språkligt stöd från docent Anders Olsson, engelska och svenska, och för den 
vetenskapliga genomarbetningen av min text från mina skarpsynta, engagerade 
och alltid lika uppmuntrande handledare, professor Kerstin Smeds och docent 
Richard Pettersson. Många fler, inte minst mina informanter och min familj, har 
haft avgörande betydelse för att mitt avhandlingsarbete kunde bli denna bok. Jag 
är därför obeskrivligt tacksam för allt stöd.

Härnösand i augusti 2013
Bengt Wittgren

1 ”Personen” som i min dröm fällde detta yttrande är erfaren museimedarbetare och en av dem som länge 
arbetet med ABM-frågor.
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Abstract

In the 1990s, the MLA sector – archives, libraries, museums – was defined as a 
comprehensive sector. One of the reasons for this was the belief that the digitizing 
of institutional collections and catalogues would provide a seamless access to the 
cultural heritage for the general public. No one would any longer need to know 
in which institution a certain object was kept; everything would be available on 
the Internet.

The questions in this dissertation depart from the expectations in the late 1900s 
aimed at the available systems in the MLA sector for the management and storage 
of information and at knowledge maintained in such systems. My point of depar-
ture is the idea that access to collections in the MLA sector – real or digital – is 
made possible through the catalogues. It is in the catalogues that the sector orders 
data and preserves knowledge collected about the objects. My most important 
conclusions deal with the management and production of knowledge in the sector. 
The data systems generally used in the MLA sector lack the indulgence needed to 
accommodate inherent variability of information. Systems must be based on exact 
sorting, uniform terminology and classification without deviations in spelling or 
interpretation. Furthermore, international projects and systems presuppose distinct 
translations between national terminologies and international classification systems 
to work for information retrievals. 

This is not the case with the museum systems here investigated, in opposition 
to, primarily, the libraries. The museum systems are characterised as distinctive 
instead of following uniformity principles and national or international taxonomies.

An important conclusion about knowledge processing and knowledge produc-
tion in the MLA sector is that the value of compiling digitalised data from many 
museums is limited. It is not possible to realize the political goal other than at a 
superficial level.

The conclusions in a comparison between the three professional groups are that 
in the beginning of the 21th century an extensive part of the antiquarians confirm 



x

a thought style, according to Ludwik Fleck, which has another direction than that 
of archivists and librarians. Throughout the 20th century or in the last decades of 
the 20th century the two latter groups professionalised their roles both through 
changes in education and through new professional requirements which led to 
positions and attitudes in their work other than what happened in the museum 
sector. Museums are mainly research institutions with members of staff who in 
many respects lack a focus on increased accessibility of collections. Challenges 
formulated for museums of cultural history by the cultural politics of the 1970s 
have not been answered with great flexibility.

The investigation in this dissertation demonstrates that archives, libraries and 
museums in many respects continue to pursue activities according to a thought 
style which was formed during the first half of the 20th century. Their positions 
in society, their administrational practice and expectations from the general public 
constitute stabilising and preserving factors. The MLA sector is not as comprehensive 
as the policy makers want to believe.

Keywords: Museums, Archives, Libraries, MLA sector, GLAM, collections mana-
gement, classification, catalogues, cataloguing, knowledge management, thought 
style, thought collective, knowledge theory, the great tradition, the small tradition, 
tacit knowledge.
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1

Museer, bibliotek och arkiv är institutioner med uppdrag att förvara och tillgäng-
liggöra information. Några av dem ska dokumentera eller bevara lämningar av 
det förflutna. Andra har uppdraget att vara till hjälp i lärandeprocesser där det 
förvarade materialet är en betydelsefull beståndsdel. Den enskildes rättighet till 
insyn i samhällsmaskineriet regleras av lagstiftningen om offentlighet. Tillgången 
till dessa dokument ges ofta av arkiv, bibliotek och museer, det så kallade ABM-
området (förkortningar finns förklarade på sidan 223f ), och de kulturpolitiska 
uppdragen har från 1990-talet gått i riktningen att samlingarna ska göras mer 
tillgängliga.2 ABM-området har sedan början av 1990-talet ibland betraktats som 
en grupp av institutioner under benämningar som samhällets minnesinstitutioner 
eller minnessektorn. Några nationella exempel är de centrala myndigheterna Kungl. 
biblioteket, Riksarkivet, Nordiska museet med flera som i början av 1990-talet tog 
initiativ till samverkan och samråd i det som då kallades ABM-gruppen. 

Bland annat Storbritannien och Norge omstrukturerade under slutet av 1990-talet 
sina nationella myndigheter och skapade samlade ABM-myndigheter.3 En sådan 
finns emellertid inte i Sverige. När ett område som ABM formeras uppstår snabbt 
tanken att det finns stora likheter mellan de ingående institutionerna. Jag vill hävda 
att så inte är fallet och kommer att visa detta i min avhandling. 

2  Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik,126 ff; Jenny Beckman, Naturens palats : nybyggnad, 
vetenskap och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866-1925. s 11 ff; Proposition 2004/05:124, 
Arkivfrågor. Tillgänglighet formuleras ofta som en fråga om samverkan.

3  re:source manifesto, The Council for Museums, Archives and Libraries (2000); Stortingsmelding 22 1999–
2000, Kjelder till kunnskap og oppleving : Om arkiv, bibliotek och museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige 
rammevilkår på kulturområdet (Oslo 1999). 
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Uppdrag, kunskaper, förhållningssätt och praxis skiljer institutionerna från varan-
dra; detta skapar en sektor med många inre hinder.4 I avhandlingen kommer jag 
emellertid att behålla begreppet ABM-området för den samlade grupp av sektorer 
som begreppet betecknar, eftersom begreppet är talande samt etablerat och används 
i många styrande dokument.

Sedan 1984 har jag arbetat med katalogisering i museisamlingar; från 1986 vid 
Murberget Länsmuseet Västernorrland och från 1989 även nationellt, under pe-
rioden 1989–1999 i föreningen INSAM – Informationssystem i samverkan vid 
svenska museer.5 Arbetet har bestått i både katalogisering och klassifikation av 
kulturhistoriska samlingar och frågor som gällt katalogisering och klassifikation 
samt konvertering och överföring av information mellan äldre och nyare informa-
tionssystem. Under de senaste 30 åren har frågor om standarder, enhetliga riktlinjer 
för katalogisering och dataformat ständigt funnits på dagordningen både inom 
museisektorn och i diskussioner mellan ABM-sektorerna. Dessa har uppstått på 
grund av att de nya hjälpmedlen – ny teknik – inte har samma förutsättningar 
som de äldre systemen. Samarbetsorganisationer som INSAM, ABM-gruppen, 
ABM-centrum och liknande har funnits, men inte lyckats skapa enighet eller löst 
alla de svårigheter som uppstått.6 Det har bland annat fått till följd att det saknas 
enhetliga riktlinjer för katalogisering i svenska museer. När institutioner försökt 
samarbeta över sektorsgränserna för att gemensamt skapa samsyn kring terminologi 
har detta inte lyckats särskilt väl.7 

Många IT-utvecklingsprojekt sedan mitten av 1990-talet har utgått från ambitio-
nen att jämka samman de datafält som finns i olika databaser.8 Jag har själv genom 
åren arbetat med att på teknisk väg överföra data mellan äldre och nyare system, 
men sett att vissa hinder funnits på vägen. Vad som aldrig undersökts är vilka data 
som de facto finns i museernas kataloger och hur dessa skapats och modifierats 
genom åren. Det har heller aldrig gjorts någon underökning om förhållningssätt 
till kataloger och katalogisering i museer. Att sådana undersökningar inte är utförda 
har sannolikt att göra med dels katalogiseringens låga status i museisektorn, dels 

4 Proposition 1996/97:3, 129; Regeringens proposition 2009/10:3, Tid för kultur, 86 och passim.
5  Murberget Länsmuseet Västernorrland är den benämning som används 2013. Murberget och INSAM 

kommer senare att presenteras mera ingående.
6  INSAM – Informationssystem i samverkan vid svenska museer, en förening med svenska museer som 

medlemmar, med säte vid Nordiska museet. INSAM var verksam under perioden 1989 – 1999. ABM-
gruppen var en informell samarbetsgrupp mellan Riksarkivet, Kungl biblioteket, INSAM och Kulturrådet 
med flera 1992 – ca 1997. Källa: SOU 1997:14, IT i kulturens tjänst, Slutbetänkande av Kulturnät Sverige, 
152; ABM-centrum var ett samarbetsprojekt mellan Kungl biblioteket, Riksarkivet, Nordiska museet, 
Kulturrådet med flera, under perioden 2004 – 2010.

7  Ett exempel är projektet Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan, 2001-2002. Där 
samverkande Kungl biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet. De diskuterade 
med kom i många fall inte fram till några gemensamma lösningar.

8  Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan, Ett samverkansprojekt mellan Kungl 
biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 2001-2002 (Stockholm 2003).
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att arbetets utförande knappast förändrats under 1900-talets gång och dels att 
katalogerna varit interna hjälpmedel i arbetet.9 När katalogerna och deras innehåll 
under senare år blivit föremål för nya användningssätt – till exempel för att digitala 
katalogdata sammanförts från olika institutioner och för att data ska användas för 
publika syften – har det därför saknats kunskap. Med min avhandling vill jag bidra 
till att fylla delar av denna kunskapslucka.

Sammanfattningsvis, mitt intresse för att undersöka museernas kataloger och ka-
talogisering grundar sig i att jag under många år har frågat mig varför det saknats 
en stabil grund för arbetet. I den akademiska utbildning som alla med antikva-
riska arbetsuppgifter genomgår ingår att förstå samband mellan metod, teori och 
praxis i till exempel forskning. I museernas katalogiseringsarbete saknas denna 
typ av grundförutsättningar, vilket jag har funnit märkligt, men denna avsaknad 
har samtidigt drivit min nyfikenhet att undersöka vilka teoretiska och metodiska 
utgångspunkter som funnits genom åren.
 
Bakgrund
Museer, arkiv och bibliotek är beteckningar på tre grupper av institutioner. Här 
skisserar jag inledningsvis endast kort deras framväxt i Sverige under det senaste 
århundradet. Kring sekelskiftet 1900 fanns en handfull institutioner i den grupp 
som idag benämns ABM-området. 

Av arkiv fanns Riksarkivet, formaliserat under 1600-talet, tre regionala landsar-
kiv vilka tillkom vid sekelskiftet, samt ämbetsverkens arkiv. 10 Även några enskilda 
gårdsarkiv och företagsarkiv hade viss storlek och betydelse. Fler landsarkiv skapades 
under de följande årtiondena, och landstingen och kommunerna började bygga upp 
arkivsamlingar av större volymer under 1900-talet. Emellertid räknades arkivsektorn 
under lång tid inte till kulturpolitikens område utan till den offentliga förvaltningen 
även om anslagen till de statliga arkiven kom från Ecklesiastikdepartementet, senare 
Utbildningsdepartementet.11 Arkivens ställning som tillhörande den centrala för-
valtningen gäller fortfarande i de flesta landsting och kommuner.12 Däremot finns 
det arkiv som redan från början betraktats som kulturinstitutioner, till exempel 
föreningsarkiv, landsmålsarkiv och liknande.

9    De tre påståendena är resultat av min forskning.
10  Riksarkivet blev egen myndighet 1878. Källa: Torbjörn Kjölstad, ”Förord”, i Arkivverksamhetens 

institutionalisering, Serie: Rapport / Arkiv- och informationsvetenskap vid Mitthögskolan, Rapport nr. 5 
(Härnösand 2000), 7; Landsarkivorganisationen etablerades 1899: Kjölstad, 7f

11  Ecklesiastikdepartementet (1840-1967) handlade ärenden kring kyrka, undervisning, forskning och kultur. 
Departementet bytte 1967 namn till Utbildningsdepartementet. Kulturdepartementet tillkom 1991 som 
särskilt ämnesdepartement. Källa: Nationalencyklopedin: ett uppslagsverk på vetenskaplig grund utarbetat 
på initiativ av Statens kulturråd, (Höganäs 1989–1996) [NE]. 1989 fördes emellertid de statliga arkiven in 
i kulturpolitikens skrivningar.

12  Kommunarkiven är vanligtvis underställda kommunstyrelsen eller den centrala förvaltningen, inte 
kulturnämnder eller liknande. Landstingsarkiven har vanligen en liknande plats i organisationen.
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Centrala bibliotek kring år 1900 var framför allt Kungl. biblioteket och de två 
universitetens bibliotek. Folkbibliotekstanken hade funnits någon tid och förverk-
ligades dels inom folkrörelserna, dels i kommunerna. Större enskilda bibliotek och 
boksamlingar fanns både i företag och på gårdar och gods. Den del av biblioteks-
sektorn som snabbt växte till i början av århundradet var folkbiblioteken. Staten 
fattade beslut om ett anslag för folkbibliotek 1905, och en förening för folkbib-
liotek och deras samordning skapades. För att sammanbinda folkbiblioteken med 
forskningsbiblioteken inrättades 1926 så kallade stifts- och landsbibliotek. Stiften 
hade värdefulla boksamlingar som kunde lånas ut via folkbiblioteken. Stifts- och 
landsbiblioteken var regionala föregångare till länsbiblioteken. 1975 skapades 
länsbiblioteken för att bistå folkbiblioteken.13

Museer med större anspråk var kring sekelskiftet 1900 de nationella, såsom 
Nordiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Statens 
historiska museum. Vid denna tid fanns även ”provinsmuseer” och stadsmuseer 
med betydande samlingar och verksamhet.14 Hembygdsrörelsen växte och många 
lokala föreningar skapades vid årtiondena kring 1900. Ca 1920 inrättades stats-
anslag för flera av de nationella museerna, bland andra Nordiska museet. För de 
regionala museerna skedde en resursförstärkning från staten genom inrättandet av 
landsantikvarieorganisationen 1946.15 Nästa viktigare förändring för de regionala 
museerna var inrättandet av länsmuseer i mitten av 1970-talet.16 1987 utsåg staten 
fem ansvarsmuseer, dessa var Folkens museum – Etnografiska, Nationalmuseum, 
Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska museet och Statens historiska museum med 
uppdrag att stödja de övriga museerna. I ansvarsmuseirollen låg bland annat att ta 
initiativ till samordning på områden som samlingsvård och IT.17

Vad finns då att ta del av i dessa institutioner och hur gör man det? För att en 
person ska kunna ta del av vad som förvaras i ABM-institutionerna erbjuds hon 
hjälpmedel för att hitta i lokaler och material, och dessa benämns vanligtvis kataloger. 
Hjälpmedlen är även till för att beskriva vad som förvaras och för att upprätthålla 
kontrollen över ofta stora volymer av information och föremål. Fram till 1990-talet 

13 NE; Nordisk familjebok : Konversationslexikon och realencyklopedi (Stockholm 1904-1926) [NF] m fl..
14 NF.
15  De regionala museerna kunde ansöka hos staten om anslag till en tjänst som landsantikvarie, vilken 

vanligtvis blev chef för det regionala museet. Beslut om statsbidrag till landsantikvarier i 1945 års riksdag 
(Proposition 1945:223) Källa: SOU 1954:26, Landsantikvarieorganisationen, Betänkande avgivet av 
landsantikvarieutredningen, 86.

16  Därmed infördes, 1977, ett nytt statsbidrag till länsmuseerna. Källa: Regeringens proposition 1976/77:100 
med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78.

17  Kulturrådet utvärderade ansvarsmuseireformen 2006: Statens kulturråd, Ansvarsmuseer : En utvärdering 
av ansvarsmuseirollen vid sex statliga museer, 2006. De fem, sedermera sex museerna löstes från sitt 
ansvarsmuseiuppdrag i Kulturpropositionen 2009: Proposition 2009/10:3, 99; Övriga källor: NE; NF; 
Magdalena Hillström, Ansvaret för kulturarvet : Studier i det kulturhistoriska museiväsendets formering med 
särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872–1919, Department of Culture Studies (Linköping 
2006).
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betraktades kataloger och andra hjälpmedel som interna resurser för det dagliga 
arbetet.18 Från 1990-talet och framåt har katalogernas innehåll givit institutionerna 
möjlighet att öka sin samhällsrelevans genom att göra samlingarna tillgängliga för 
allmänheten. Denna förändring i institutionernas förväntningar på katalogernas 
funktion som resurs har varit en avgörande faktor för mitt forskningsarbete. Här 
har jag valt att studera samlingarnas ordningssystem och systemens informations-
innehåll, då detta bland annat ger möjlighet att tolka hur de ideala systemen ser 
ut och vilka världsbilder dessa speglar.

Undersökningens studieobjekt
Museer, bibliotek och arkiv är de institutioner som ger ramarna för denna undersök-
ning. De har betraktats som en gemensam grupp i vissa avseenden – ABM-området 
– och som enskilda sektorer i andra. Under 1950-talet talade man om de lärda 
verken, och med denna benämning syftade man på arkiv, bibliotek och museer. 

19 ABM-området uppfattas idag som ett samlande begrepp för dessa tre sektorer. 
Ett tecken på sammanhang eller sammanförande är när en gemensam beteckning 
skapas. Då har det funnits ett behov av och en tanke bakom sammanförande; 
det blir en form av attribuering. Som jag nämnde inledningsvis kom arkiven att 
tydliggöras som en del av kulturpolitiken i slutet av 1980-talet. Det är efter detta 
som ABM-området som begrepp började användas. 

I undersökningen av kataloger kommer jag att koncentrera mitt arbete på mu-
seernas kataloger.20 Jag gör den avgränsningen som ett konkret studieobjekt för 
att tydliggöra hur museernas kataloger skapats och vad de innehåller. Jämförelser 
görs mellan museer, arkiv och bibliotek utifrån katalogiseringsprinciper och 
klassifikation. Katalogerna är de hjälpmedel som finns för att skapa ordning i 
samlingarna i sin helhet och därmed för att kunna lyfta blicken från de enskilda 

18 Se mer om detta synsätt i kapitel 5.
19  Med lärda verk syftade man på myndigheter och verk som i sin verksamhet har forskning som ett viktigt 

uppdrag. SOU 2003:129, KB – ett nav i kunskapssamhället : Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek 
: verksamhet och visioner. Betänkande av KB-utredningen, 303 och 399; SOU 2009:16, Kulturpolitikens 
arkitektur Betänkande av Kulturutredningen, 164; ”Hösten 1955 enades de lärda verken – arkiv, bibliotek 
och museer – om en gemensam auktion och tillsatte en kommitté som arbetsorganisation.” Detta citat är 
taget ur första bulletinen för Kommissionen för riksinventeringen av de enskilda arkiven. Stockholm 1963. 
Detta är inledningen på det arbete som senare utvecklade sig till Nationella arkivdatabasen – NAD.

20  I vardagslag används begreppen register, kataloger, förteckningar etc. Ord leder tanken, säger man 
ofta. I de anglosaxiska språken används numera Collection Management Systems, för museernas 
dokumentationssystem. Detta begrepp har inte översatts utan används i vissa fall även i svenska 
sammanhang. Problemet med detta uttryck är den inbyggda associationen till administrativa funktioner. 
Ett alternativ som använts i svenska sammanhang är informationssystem (t ex SOU 1994:51 Minne 
och bildning Museernas uppdrag och organisation. Museiutredningens betänkande, 94f ). Nackdelen med 
detta uttryck är att det framställer systemen som om deras uppgift är att lagra och framför allt förmedla 
information. Dessa funktioner är i och för sig givna, men vad systemen också inrymmer är dokumentation 
av materiella företeelser, av immateriella data och framför allt information om information. En möjlighet 
skulle kunna vara att benämna systemen metadatasystem. Men de inrymmer inte endast metadata. Denna 
diskussion återupptas på andra ställen i avhandlingen.
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objekten; objektet kan vara en bok, en arkivalie, en bild, ett museiföremål och så 
vidare. Som vi senare ska se, var i många fall katalogernas ursprungliga uppgift att 
hantera information om givare, härkomst och placering i magasinen. Med tiden 
har allt fler uppgifter tillförts katalogerna, så att de idag inrymmer all informa-
tion om källmaterialet och de relationer som finns inom och mellan samlingar. 
Som en följd av att digitala former av primära data skapas, såsom digitala bilder, 
ljud, film, texter, etc., integreras information om källmaterialet och avbildningar 
av äldre kataloger i dokumentationssystemen idag. Denna väldiga aggregation 
av nya data skapar oväntade problem för sökmotorer och katalogiseringssystem. 
Dokumentationen och dokumentationssystemen anses vara de viktigaste verktyg 
man har för att uppfylla statens förväntningar på sektorn som kunskapsförval-
tande institutioner.21

Syfte
Syftet med denna avhandling är att för det första kartlägga hur katalogisering och 
dokumentation traditionellt gått till i ABM-området, med fokus på museum. 
Jag kartlägger likheter och skillnader i respektive sektors dokumentationssystem, 
vilken praxis och vilka tankestilar som lett till att just ett visst system tagits i bruk. 
För det andra undersöker jag hur olikheterna mellan sektorerna har påverkat möj-
ligheterna att använda katalogerna idag inom det samverkansområde som kallas 
ABM. Detta syfte uppnås delvis genom att visa och analysera museikatalogernas 
och katalogiseringssystemens för brukaren dolda utgångspunkter samt genom att 
påvisa hur systemen vuxit fram och för vilka ändamål de skapats.22 Målet är att 
undersöka utsikterna att sammanföra information från arkiv, bibliotek och museer 
i moderna informationssystem. Detta eftersträvas ju i det kulturpolitiska uppdraget 
att göra samlingarna mer tillgängliga. Det är först med kunskap om hur informa-
tion hanterats och vad systemens bevarade kunskap representerar, som vi kan få 
en insikt om informationens värden och potentialer.

Hypoteser
För arbetets genomförande har jag formulerat fyra hypoteser. Hypotesernas relevans 
och riktighet kommer att prövas efterhand:
a/ ABM-området består av en typ av institutioner som förvaltar äldre strukturer 
och kanske även formas av det förflutnas förvaltningspraxis.

21  Till exempel Statens kulturråd, Dokumentera! Museernas dokumentation av föremål och bilder. Rapport 
1981:2, 2 och 4; Eilean Hooper-Greenhill, Museums and the shaping of knowledge, Routledge (London 
and New York 1992), 21 f; Se även undersökningen om attityder i kapitel 5. Som sista avsnitt i detta 
kapitel gör jag en genomgång av definitioner och begrepp. Dokumentation och vad det innebär liksom de 
typer av institutioner som benämns arkiv, bibliotek och museer ges här begreppsliga definitioner utifrån 
standardverk och diskussioner.

22  Med dolda syftar jag på den del av informationen som omger katalogerna men inte är tillgänglig för 
brukaren.
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b/ Dolda förutsättningar i form av idag mindre kända vetenskapliga arbetssätt 
ligger osynliga i katalogiseringssystem som fortfarande är i bruk.
c/ Strukturer och kodsystem, i kataloger och liknande, är beroende av varandra. 
Relationerna mellan form, innehåll och struktur är avgörande för förståelsen av 
det meddelande som framläggs eller lagras.
d/ Förutsättningar som skiljer sig åt mellan institutioner och som finns dolda i 
katalogernas kontext har stor betydelse för den förståelse katalogernas informa-
tion kan ge.

Ett antagande i avhandlingen är att de olika generationer av kataloger/dokumen-
tationssystem som används i sektorn initierades när forskning och praktiska behov 
styrde dessa. Kan kunskapen om systemen ha gått ur tiden fast systemen är kvar 
(hypotes b)?

Frågeställningar och perspektiv
Avhandlingen tar således sin utgångspunkt i de två kulturpolitiska ambitionerna 
av idag: att föra informationen från arkiv, bibliotek och museer samman med hjälp 
av ny teknik samt att förbättra den publika tillgången till samlingarna. förståelser
 Innan jag går in på mina egna frågeställningar, vill jag ge några inledande per-
spektiv på vilka element som i allmänhet konstituerar föreställningen om ABM:  
(a) ABM som en samhällssektor med ett gemensamt uppdrag,  
(b) ABM som en informationsmässigt likformig grupp av institutioner,  
(c) ABM som institutioner som samlar vårt materiella och immateriella kulturarv,  
(d) ABM som en grupp institutioner med likartade arbetssätt,  
(e) ABM som en grupp institutioner med en gemensam målgrupp (som eventuellt 
inte behöver känna till gränserna mellan delarna) och 
(f ) ABM som ”de lärda verken”.

I avhandlingen ska jag undersöka vad som ligger bakom dessa föreställningar och 
hur deras implementering i praktiken begränsas. För att uppnå mitt syfte och besvara 
mina frågeställningar utgår jag från den information och kunskap kring föremål 
som har samlats in och lagrats i katalogerna i ett regionalt kulturhistoriskt museum 
– Murberget, Länsmuseet Västernorrland – under den senaste hundraårsperioden. 
Vidare beskriver jag och analyserar andra stödsystem som använts för att lagra och 
skapa struktur i katalogernas information i det svenska ABM-området. Jag kommer 
även att beskriva hur ABM-institutionernas anställda idag uppfattar katalogernas 
information. För att sätta in museet i ett bredare sammanhang görs jämförelser 
med arkiv och bibliotek och deras personal, liksom med andra museer i regionen.23

23  För undersökningen av yrkesgruppernas förståelse idag används intervjuer och enkäter, för äldre tid 
används protokoll och andra skriftliga dokument, se vidare i metodavsnittet och avsnittet om källor.
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Med nya medier och med Internet anses det möjligt att föra samman de material 
som finns lagrade i ABM-området för att göra dem lättare åtkomliga såväl inne-
hållsligt som platsoberoende.24 Arbetet med att föra samman de olika sektorernas 
informationsmängder och informationssystem har pågått sedan början av 1990-ta-
let.25 Många seminarier och diskussioner har genomförts för att inse vilka problem 
och hinder som behövt lösas för att klara denna uppgift. Avsikten med denna 
avhandling är inte att lösa detta praktiska problem, utan att belysa problematiken 
från ett museologiskt, kulturhistoriskt och kunskapsteoretiskt perspektiv.26

Eftersom samlingarna i ABM-institutionerna inte självklart låter sig användas genom 
att man går rakt in i magasinen och på måfå söker något intressant, utgår min studie 
ifrån att de hjälpmedel som genom åren skapats för att ge struktur och ordning 
(kataloger, beskrivningar, förteckningar) behövs för eftersträvad tillgänglighet. Såväl 
museer som arkiv och bibliotek förknippas ofta med taxonomiska verksamheter, 
vanligen orsakade eller motiverade av frågan om samlingarnas tillgänglighet. Jag 
vill undersöka dessa hjälpmedel och deras historiska och intellektuella kontext.27 

Ett centralt perspektiv är de professionellas syn på kommunikationens bestånds-
delar i katalogerna. Koder är något som ständigt omger oss. De ingår i vardagen 
igenom att vi talar vissa språk och kommunicerar med gester eller genom medierade 
meddelanden som till exempel text, bilder eller film. Med kod syftar jag på att till 
exempel ett språk har system av ljud eller tecken som på förhand är överenskomna. 
Det betyder också att både avsändare och mottagare ska förstå detta kodsystem för 
att riktig kommunikation ska kunna uppstå. Här kommer inte koden i sig att vara 
huvudfrågan utan hur kodsystemen kan sammanföras eller inte sammanföras med 
varandra i samtiden och hur kodsystemen kan förstås i en annan tid och miljö än 
den då de skapades – det vill säga i nutid. 

I arbetet med min avhandling har jag granskat institutionsbundna kodsystem för 
att beskriva dels hur de tolkas, dels hur de kan tolkas. Jag har frågat mig huruvida 
kunskapen för att tolka koderna idag alls finns enligt de kriterier som gällde när 
koderna sattes på pränt. 

Det finns en allmän insikt om att kunskapssystem och koder ändras över tid. 
När nya system kommer till, faller kanske äldre i glömska, åtminstone kunskapen 

24  T ex. Regeringens proposition 1996/97:3, 135 och 186 f; Statens kulturråd, Om kulturen och den nya 
tekniken, Kulturrådets omvärldsanalys 2004, 10; Kulturutredningen SOU 2009:16, 135 och 233 f.

25  T ex KFB-rapport 1999:37, Kommunikationsforskningsberedningen, Allas våra museisamlingar, Sofie 
Rittfeldt, 23.

26  ABM uttolkades av de centrala ABM-myndigheterna 2002 framför allt som ”samverkan mellan arkiv, 
bibliotek och museer” i rapporten: ”ABM : Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer. En lägesrapport 
på uppdrag av regeringen från Kungl. biblioteket, Riksarkivet, Statens kulturråd och Riksantikvarieämbetet 
sammanställd av [red.] Magdalena Gram”, 2002-03-27, 7.

27  Katalogiseringen i museerna, arkiven och biblioteken är yttryck för att ordna information enhetligt. Den 
speglar en syn på kunskapsförvaltning och ordnande av kunskap som närmast kan jämföras med ekonomisk 
bokföring. Katalogisering är också typisk för bevarande av information i institutioner av detta slag.
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om systemen. En aspekt av denna glömska orsakas av tekniska systembyten, det vill 
säga formen för hur informationen är ordnad. En annan aspekt är kunskapsmäs-
siga referensramar för systemen, det vill säga det som benämns kunskapsdomäner. 
Begreppet kunskapsdomän används till exempel inom biblioteks- och infor-
mationsvetenskap bland annat i samband med klassifikation av texter, där vissa 
teoretiker anser att klassifikationen ska vara anpassad till den kunskapsdomän där 
den ska förstås. Med kunskapsdomän syftar man på ett samhälle eller den grupp 
där texten läses.28 Vetenskapliga paradigm – Begreppet paradigm används i Tho-
mas Kuhns kunskapsteori och har sedan lanseringen i början av 1960-talet varit 
återkommande i skilda vetenskapliga sammanhang, eller diskurser – Diskurs är ett 
begrepp som används i flera vetenskapliga miljöer, möjligen med något olikartade 
uttolkningar – tolkningen är kanske diskursberoende. Ofta åsyftas en miljö där 
ett samtal, sammanhängande eller i tid uppdelat, bedrivs och där samtalet sker 
inom en viss given intellektuell ram. De tre termerna är hämtade från olika veten-
skapliga sammanhang och har delvis olika betydelser men kan ändå sägas ha med 
varandra att göra i denna kontext. Jag kommer att visa hur koder och paradigm 
både samverkar och skapar tolkningssvårigheter i kunskapsdomänen museisektorn.

Avgränsning
För att skapa en bild av kataloger, praxis och kodsystem över tid och mellan sektorer 
har valet av huvudsaklig empiri begränsats till regionala institutioner. Det hade varit 
möjligt att välja några statliga institutioner, men avgränsningen motiveras av min 
utgångspunkt, som är strävan att tillgängliggöra ABM-institutionernas arkiv för 
en bredare allmänhet. Den statliga sfären består av institutioner med mer specifika 
uppgifter kring vissa ämnesområden, till skillnad från de regionala och lokala som 
vanligen har breda uppdrag vad gäller samlingar och målgrupper. Många av de 
statliga institutionerna arbetar nära sina akademiska forskningsämnen och har 
i stor utsträckning uppdraget att stödja forskning och utbildning snarare än att 
vara tillgängliga för den breda allmänheten.29 Jag har inte för avsikt att undersöka 
tillgången till ABM-institutionernas källmaterial för forskningen. Att göra ABM-
institutionernas källmaterial tillgängligt för universitetens forskning och annan 
yrkesforskning är en annan fråga än den kulturpolitiska agenda jag ska undersöka. 

Det finns statliga museer, arkiv och bibliotek som arbetar mycket nära varandra 
igenom att de har ämnesmässiga intressegemenskaper, till exempel Riksarkivet 

28  T ex Liselott Lundsten, Kontextbaserad utveckling av klassifikationssystem – Värdet av ett användarperspektiv 
i en beståndsorganiserande process på specialbibliotek (Borås 2005) eller Birger Hjørland där Hjørland sätter 
begreppet i samband med behovet av domänanalys för förståelsen av krav på informations försörjning inom 
skilda områden - kunskapsdomäner. T ex: Birger Hjørland, T. Fjordback Søndergaard & J. Andersen, 
”UNISIST Model and Knowledge Domains”, i Encyclopedia of Library and Information Science. New York: 
Marcel Dekker (2005).

29  Kulturdepartementet: Ku2009/2152/KA, Promemoria med sammanställning av svar från uppdrag och 
inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande (2011).
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och Kungl. biblioteket (KB) eller Nationalmuseum och Moderna museet. Många 
institutioner har så breda samlingar att de anser att de är ABM-institutioner i sig 
själva, vilket gör jämförelser med andra institutioner svårare, till exempel Nordiska 
museet, Riksantikvarieämbetet och KB. De nationella museerna har beforskats i 
större utsträckning än de regionala, vilket gör det ytterligare motiverat att fördjupa 
kunskapen kring de regionala museernas framväxt.30 

Valet har som sagt fallit på Västernorrlands län, där jag arbetat många år vid 
Länsmuseet Västernorrland och där jag samverkat med övriga institutioner, såväl 
med enskilda museer som inom det regionala ABM-nätverket.31 Huvudobjektet 
för denna studie är Länsmuseet Västernorrland och dess föregångare samt kringlig-
gande institutioner. I avhandlingen görs en analys av situationen idag, för att peka 
på arkiv-, biblioteks- och museisektorernas inre likheter och olikheter. Mitt val 
av empiri stärks, då institutionerna och sektorerna i länet i stort sett har samma 
antal anställda, verkar inom samma geografiska område och delvis har samma 
uppdragsgivare.

Eftersom Länsmuseet Västernorrland är den institution som huvudsakligen under-
söks är dess kategorisering av betydelse för att ange läge och uppdrag i förhållande 
till övriga institutioner. Länsmuseer anges vanligen vara kulturhistoriska museer, 
eftersom de balanserar mellan å ena sidan kulturmiljön och det landskapsbundna 
kulturarvet och å andra sidan de estetiska värdena i konst, konstslöjd, hantverk 
och liknande. Inflytande från förgrundsgestalter som Sigurd Curman och Sigurd 
Erixon bör inte underskattas vad gäller verksamheten även idag.32 Jag kommer 
att visa hur starkt inflytandet är från praxis formad under 1900-talets första hälft.

En avgränsning i avhandlingen är fokus på kataloger och andra hjälpsystem som 
uttryckligen berör föremålssamlingarna. Denna avgränsning kan motiveras på flera 
sätt: dels finns arbetet med arkivet och biblioteket endast marginellt beskrivet i 
museets handlingar – vilket kan orsakas av bristande fokus, kunskap eller intresse; 
dels är de allmänna (statliga) rekommendationerna om museernas arbete fokuserade 
på föremålssamlingarna.33 Ytterligare argument för detta ställningstagande återfinns 
i kapitel 5 om vår samtids attityd till kataloger.

Empirin ska ses som ett urval och exempel på hur denna typ av institutioner 
generellt fungerar. Avsikten är att visa institutionernas arbetssätt, system och praxis 

30  Några exempel på forskning om nationella museer är Jenny Beckman Naturens palats : nybyggnad, vetenskap 
och utställning vid Naturhistoriska riksmuseet 1866-1925. diss. (Stockholm 1999); Hillström; Fredrik 
Svanberg, Museer och samlande, The Museum of National Antiquities, Stockholm, Studies 12 (Stockholm 
2009)

31  ABM – Samverkan i Västernorrland (Härnösand 2004).
32  Richard Pettersson, Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturminnesvårdens etablering, 

diss. Umeå universitet (Umeå 2001), 239f; Kerstin Arcadius, Museum på svenska : Länsmuseerna och 
kulturhistorien, diss, Nordiska museets handlingar 123 (Stockholm 1997), 250 f.

33  En inventering och analys av dessa rekommendationer görs i kapitel 4.



11

inledning

i en större tradition. Många lokala och regionala institutioner med likartade arv 
har nämligen stora likheter, även om de ligger geografiskt skilda åt. Avhandlingen 
handlar därför om en helhetsbild, inte om en systematisk jämförelse av enskilda fall 
cases. De kataloger av olika typer som undersöks har sitt epistemologiska ursprung 
nationellt eller internationellt, vilket leder till att förklaringar och orsakssamband 
måste sökas utanför de institutioner som utgör min empiri.

Museologin och dess grannvetenskaper
Vad gäller ABM som forskningsfält, finns det en hel del konflikter i institutionella 
självbilder, men också i hur olika vetenskapliga ämnen beskriver och utforskar 
ABM-institutionerna.34 Avhandlingen tar ämnesmässigt sin utgångspunkt i mu-
seologi. Museologi/museivetenskap är ett av de ämnen som beforskar museer på 
samma sätt som biblioteksvetenskapen behandlar bibliotek och arkivvetenskapen 
behandlar arkivverksamhet, även om museologin i Sverige utgör ett brett forsk-
ningsfält där hela kulturarvet ingår. Idag har de tre ämnena problematiserat sina 
studieobjekt och som en följd därav även vidgat strålkastarens ljuskägla, så som 
Högskoleverkets utvärderingar av sektorn visat.35 Emellertid är de undersökta 
objekten – speciellt inom biblioteks- och arkivvetenskap – i huvudsak av den typ 
av verksamhet som kan härledas direkt till respektive ämnesbeteckning. Analyser 
från grannvetenskaperna arkiv- respektive biblioteksvetenskap är inte självklart 
tillämpliga på museet som objekt. Snarare är det så att museologin ”lånar” teorier 
och perspektiv från helt andra discipliner, såsom till exempel sociologi, etnologi 
eller kommunikationsvetenskap. Även om museologin således är hemvisten för 
min framställan, mitt metodval och mitt teoretiska angreppssätt, rör jag mig i 
mina teoretiska val in på sociologins, historievetenskapens och filosofins områden. 
För att vidga mina perspektiv kommer jämförelser att göras med forskning från 
arkivvetenskap och biblioteksvetenskap.

Museivetenskapen eller museologin har vuxit fram under 1900-talet, och begreppen 
avsåg under lång tid enbart kunskapen om hur museiverksamhet bedrevs.36 Detta 
synsätt gällde på många håll och framför allt i museerna fram till 1980-talet, vilket 
man kan följa i ämnesdiskussionerna inom till exempel International Council of 
Museums (ICOM:s) underavdelning för museologi, ICOFOM.37 Museiveten-

34  Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, bok- och bibliotekshistoria, 
informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet och högskolor: HSV 
2004:27 R, Högskoleverket: Utvärdering av ämnena arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap, 
bok- och bibliotekshistoria, informations- och medievetenskap, kulturvård och museologi vid svenska universitet 
och högskolor. Högskoleverkets rapportserie (Stockholm 2004), 16.

35  HSV 2004:27, 18 ff och 83.
36  I viss mening skulle den tidiga museologin kunna sägas vara den pragmatiska museologin, då den tog fasta 

på den praktiska museimetodiken.
37  ICOFOM: http://icom.museum/international/icofom.html, publikationer: http://www.icofom.com.ar/

publications.htm
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skapen har reformerats vid minst tre tillfällen under 1900-talet genom att utropa 
den nya museologin – neue Museologie, new museology, och så vidare. De nya 
museologiska ansatserna har markerat nya kritiska eller analyserande tankesätt.38 Så 
småningom, framför allt i Frankrike och Östeuropa, har museologin kommit att 
frikopplas från enbart museet till att undersöka företeelser i samhället som knyter 
an till musealiseringsprocesser i stort.39 

Utan att närmare gå in på detta kan en reflektion ändå vara på sin plats: museo-
login har förändrats bland annat till följd av postmodern inverkan såtillvida som 
ämnet under 1900-talets sista årtionden ägnat sig åt självreflektion och analys av 
vad museer och liknande verksamheter har för samhällsbetydelse, vad de gör och 
varför detta sker.40 Museivetenskapen studerar således bland annat människans 
förhållande till det förflutna och hennes materiella och immateriella kulturarv och 
på vilka sätt, i till exempel museer, detta förhållande tar sig uttryck.41 Museologin 
har även en gren som behandlar förmedling, där utställningen och andra former 
av förmedling studeras.42 

Museiteknik användes som begrepp när universitetsväsendet på 1960- och 70-talen 
undersökte ämnets förutsättningar för eftergymnasial utbildning.43 Även begreppet 
museografi har använts som beteckning, till exempel i Frankrike, särskilt för studier 
av de tekniker som används i museiarbete.44 Museologen Tomislav Sola, professor 
i Zagreb, har föreslagit en ny internationell benämning på ämnet: ”heritology” 
eller ”mnemosophy” som båda markerar den vidgade horisonten till ett bredare 
kulturarvsperspektiv, eller helt enkelt på svenska: ”minnesvetenskap”.45 Även Janne 
Vilkuna, professor i museologi vid Jyväskylä universitet i Finland, förordar begreppet 
heritologi, vilket bland annat lett till en avhandling med heritologisk benämning.46 
Heritologi kan betecknas som en forskningsinriktning med avseende på männis-
kan i samhället och människans förhållande till det förflutna – vilket är ett annat 
område än mitt. I min avhandling kommer jag att använda termerna museologi 
och museivetenskap som synonymer. Museiteknik och museografi är strömningar 
med inriktning på praktik och utförande, men utan fokus på analys. Teknik i mu-
seer behöver emellertid inte bara handla om att använda teknisk apparatur. Den 

38 Kerstin Smeds, ”Vad är museologi?”, i RIG 2007:2 (Lund 2007), 70f.
39 Ibid.
40  Det finns en lång rad ämnesanalyser att tillgå för den som vill veta mer om museivetenskapens förändring 

och ämnets historia. Se särskilt Smeds 2007; Peter van Mensch, Towards a metodology of museology 
(Zagreb1992); Friedrich Waidacher, ”Museologiens plass i vitenskapenes system”, i Nordisk museologi 
1996:1 s. 135-144, (Umeå 1996).

41 Smeds 2007, 75f.; HSV 2004:27, 83f (förf Janne Vilkuna); NE, band 13, 513. 
42 HSV 2004:27, 84.
43  Universitetskanslerämbetet, Delegationen för viss yrkesutbildning vid universiteten mm (DYRK), 

Museiteknik (1967).
44 NE, band 13, 513.
45 Smeds 2007, 72.
46 Ulla Knuutinen, The heritological functions of materials research of conservation (Jyväskylä 2009).
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brittiska museologen Suzanne Keene har i flera verk diskuterat digitalisering och 
möjligheterna som datorerna för med sig. I Digital Collections: Museums and the 
Information Age diskuterar hon dels möjligheterna med digitaliserade samlingar 
och den räckvidd som detta får, dels betydelsen av standarder för både lagring och 
kommunikation.47 Mitt forskningsarbete ansluter sig till det forskningsfält som även 
Keene behandlar. Hon fördjupar sig emellertid i tekniska aspekter av katalogen och 
kommunikationen. Min forskning inriktar sig i stället på den lagrade kunskapen 
i de digitala systemen och på filosofiska aspekter av katalogarbetet.

Biblioteks- och arkivvetenskaperna
För att belysa mina resonemang gör jag jämförelser med och hämtar inspiration 
från biblioteks- och arkivvetenskaplig forskning. Biblioteksvetenskapen har flera 
inriktningar, och biblioteket som studieobjekt ger i sig flera möjligheter. Biblioteks-
vetare studerar till exempel biblioteksanvändare och hur dessa nyttjar och förhåller 
sig till information. Ämnet har också inriktningar där man analyserar dokumenten 
och deras innehåll, till exempel inom bibliometri och bibliografi, som enkelt ut-
tryckt utforskar böcker, deras förekomst och innehåll.48 Den vanligaste inriktningen 
inom biblioteksvetenskapen i Sverige är studier om informationssystem, ofta med 
IT som hjälpmedel. De allra flesta universitetsinstitutionerna inom detta område 
kombinerar begreppen och benämner ämnet biblioteks- och informationsvetenskap 
för att markera det generella arbetet med informationshantering.49

Arkivvetenskapen har, liksom de övriga ämnena, utvecklats ur ett praktiskt hantverk. 
Ämnesutbildning fick arkivarierna förr i tiden inom historieämnet. Fortfarande 
förväntas arkivarier ha en ämnesfördjupning i till exempel historia, men avkrävs 
två terminer av arkivvetenskapliga studier för att vara behöriga.50 Det finns endast 
några få avhandlingar i arkivvetenskap i Sverige. I dessa behandlas frågor om lång-
siktigt bevarande, användarbeteende och liknande praktiknära frågor. Ämnet kan 
uppfattas som orienterat mot arkivens praktiska arbete, men det finns teoretiska 
ansatser hos flera forskare, där strukturer eller processer analyseras.51

Teoretiska perspektiv
Museologin är som disciplin tvärvetenskaplig. Tvärvetenskapen i detta sammanhang 
relateras till både teori och metod; det vill säga museologiska forskare nyttjar teorier 

47 Suzanne Keene, Digital Collections : Museums and the Information Age (Oxford 1998), passim.
48 NE, band 2, 519ff; HSV 2004:27, 104.
49 HSV 2004:27, diskussion om ämnet, 41 ff.
50 HSV 2004:27, 20 och 30.
51  Till exempel Mittuniversitets program CEDIF - The Centre for Digital Information Management, 

vilket avser att utveckla modeller för långsiktigt bevarande av information i offentlig och enskild sektor. 
En mycket förenklad men talande beskrivning är att BoI analyserar texten, AoI analyserar strukturen i 
kontexten och på dokumentationen, M studerar förmedlingsmetoder.
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och metoder från många vetenskapliga fält.52 I min avhandling kommer jag huvud-
sakligen att använda tre teoretiska verktyg. De behandlar teorier om samhällsfeno-
men med hjälp av begreppet tradition hos Robert Redfield, av kunskapsteorier hos 
Ludwik Fleck samt teorier om praktisk eller tyst kunskap hos bland andra Michael 
Polanyi och Kjell Johannessen. Här kommer jag att presentera teorierna, hur jag 
använder dem, varför de används och vad de kan förklara. Ytterligare ett intressant 
teorifält är så kallad institutionsteori. Den behandlar institutioner i meningen 
formella regelverk och informella normer som påverkar samhällets funktion, men 
utgår ofta från och har framför allt använts i nationalekonomiska sammanhang.53 
Stefan Hedlund anför om den institutionella teorin: ”Själva syftet med teorin är 
att förklara hur olika kombinationer av normer, regler och sanktionsmekanismer 
påverkar aktörernas uppträdande, samt på vilket vis och inom vilka gränser of-
fentliga ingripanden kan styra detta uppträdande.”54 Angreppssättet är relevant, 
men teorin saknar en faktor jag uppfattar som viktig, nämligen ett historiskt per-
spektiv. I traditionsbegreppet ingår däremot förståelsen för arv och det förflutnas 
inflytande. Traditionsperspektiv analyserar vad vi bär med oss i medvetandet och 
i det omedvetna. Både Flecks teorier och teorierna kring tyst kunskap har tiden 
som en viktig faktor i förståelsen och analysen. Institutionsteorin saknar som sagt 
historiskt perspektiv, varför jag avstår att använda den.

Traditionen
För att analysera institutionernas roll i samhällsstrukturen ur ett diakront 
perspektiv, har jag hämtat teori från etnologisk/etnografisk forskning kring 
kulturer och kulturmiljöer. I detta avseende använder jag Robert Redfields 
begrepp den stora och den lilla traditionen.55 Avsikten är dock inte att bygga 
större resonemang på modellen den stora och den lilla traditionen. Begreppen 
används för att de på ett enkelt sätt kan beskriva ett resonemang om institu-
tioner och deras verksamhet.

52  En annan definition av tvärvetenskap är när olika forskare rör sig i gränsområdena för sina ämnen och 
tillsammans skapat ett nytt område. I denna process sker en viss integration av olika discipliner.  
T ex: Högskoleverket: HSV 2007:34 R. Att utvärdera tvärvetenskap - reflektioner utifrån Högskoleverkets 
utvärderingar 2001-2005 (2007).

53  Stefan Hedlund, Institutionell teori : ekonomiska aktörer, spelregler och samhällsnormer (Lund 2007), 17.
54 Ibid s 17
55  Robert Redfield, The Little Community and Peasant Society and Culture, första utgåva 1955 (USA 1989). 

Robert Redfield (1897-1958) var amerikansk antropolog och lanserade sin modell i mitten av 1930-talet. 
NE; Eric Hammarström, ”Han slog sönder sin fiol när han träffat en spelman som var bättre – om 
organister och klockare som folkliga ceremoni- och dansspelmän”, i I rollen som spelman : Uppsatser om 
svensk folkmusik, red. Alf Arvidsson, Etnologiska skrifter, Umeå universitet Svensk Visarkiv (Stockholm 
u.å.), 85.
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Redfield slår fast: 
”Den stora traditionen odlas i skolor eller tempel, den lilla traditionen utvecklar 
sig och fortskrider i de obildades liv i bysamhällena. [---] De två traditionerna är 
beroende av varandra. Den stora traditionen och den lilla har länge påverkat var-
andra och fortsätter att göra det [...]”.56 

Den stora traditionen omfattade endast eliten, alltså samhällets kulturella, rättsliga 
och politiska etablissemang och därmed samhällets minoritet, enligt Redfields 
beskrivning. Den stora traditionen är skriftbunden – till exempel en nations his-
toria – och anses till följd därav mindre förändringsbenägen. De icke skriftbundna 
traditionerna – med andra ord ”folkets” muntliga traditioner – är helt beroende 
av individers och kollektivs minne för att återupprepas och föras vidare, de kallas 
av Redfield gemensamt för den lilla traditionen. Man kan beteckna dessa två som 
textbunden respektive kontextbunden kultur.57

Peter Burke, som ville beskriva århundradena efter 1500 med hjälp av Redfields 
modell, konstaterade att en viktig faktor i samhället var interaktionen mellan de 
två kulturerna. Burke skriver att det inflytelserika samhällets elit förvisso ibland 
deltagit i lokalsamhällets aktiviteter och i den lokala miljöns kulturliv, men först 
när detta umgänge blev mode hände något nytt.58 De kulturella uttryck som be-
tecknats som den lilla traditionen blev i slutet av 1700- och början av 1800-talen 
föremål för de intellektuellas intresse på ett helt nytt sätt, under inflytande av 
Johann Gottfried von Herders filosofi. Burke konstaterade att det intellektuella 
intresset för de fenomen som binds vid begrepp med förledet ”folk” snabbt blev 
föremål för insamling, dokumentation och analys. Den så kallade folkkulturen 
med visor, sägner, sagor och så vidare blev föremål för kartläggning och forsk-
ning. Strömningen var mycket inflytelserik och stod i samklang med de politiska 
strävanden som sökte former för nationella identiteter.59 Dessa strömningar är de 
kulturhistoriska museernas ideologiska grund och är därför viktiga att involvera 
i min analys. 

Modern organisationsteori har modeller för formella och informella strukturer.60 De 
formella strukturerna, som omfattas av organisationernas regelverk har som uppgift 
att visa hur reglerna följas. De informella strukturerna fungerar som mötesplatser 
för tankar, innovationer, individualitet, med mera. För vi in Redfields begrepp för 

56 Robert Redfield (1989), “Peasant Society and Culture”, 41f.
57 Ibid, s 41.
58  Peter Burke, Folklig kultur i Europa 1500-1800, publicerad i serien Människan i historien. Originalets titel: 

Popular culture in early modern Europe. Svensk översättning (Malmö 1983), 43.
59 Burke (1983), 18.
60  Hans Wiklund, ”Offentlig tjänsteproduktion genom institutionell samverkan”, i ABM Samverkan i 

Västernorrland. Arkiv Bibliotek Museer. (Härnösand 2003), 60f.
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kulturer i dagens situation, uppstår nya möjligheter. Skriftspråket är idag inte en 
lika tydlig markör i och delare av samhället. Skolans undervisning omfattar alla, 
liksom möjligheterna att resa. Däremot finns det fortfarande en utvald skara som tar 
sig före att tolka samhällets behov av bevarande och förmedlande. I organisatorisk 
mening är det de formella strukturerna och människorna som arbetar inom dessa 
– till exempel kulturarvsmyndigheter och museer – som har samhällets uppdrag 
att tolka lämningarna av det förflutna. Tankemodellen den stora traditionen är 
en metafor för den formella (ofta nationella) strukturen, då den styrs av lagar och 
offentliga uppdrag. De informella strukturerna i organisationsteoretisk mening över-
ensstämmer med den lilla traditionen, då de ofta är muntliga och personberoende. 

Användningen av Redfields teori
Den stora traditionen var således för Redfield den som förmedlades och fördes vidare 
av klostren och skriften, och den lilla traditionen var folkets och muntlighetens.61 
Man kan även säga att den stora traditionen i Redfields begreppsapparat kan uttryckas 
som de offentliga institutionerna, deras verksamhet och arbetssätt. ABM-området 
kan beskrivas som ett uttryck för den stora traditionen där också källmaterialet i 
arkiv, bibliotek och museer ingår. De kulturhistoriska museerna, som är skapta 
inom den stora traditionen, har emellertid under hela 1900-talet riktat in sig på 
och odlat sitt intresse för den lilla traditionen, för den lokala miljön, de nedärvda 
bruken och de säregna kulturella dragen i olika sociala miljöer.62 Detsamma kan 
sägas om biblioteken och arkiven. I dem bevaras inte bara den stora traditionens 
skriftliga lämningar och uttryck, utan också den lilla traditionens. En stor del av 
både den äldre och den nyare litteraturen, från klostrens tid och fram till vår tid, 
speglar i våra ögon den stora traditionen, men dagens litteratur och tidskrifter, många 
gånger uttryck för den lilla traditionen i form av lokala röster och personliga uttryck. 

I museisammanhanget handlar det om vilka uppgifter de professionella insamlarna 
och registratorerna väljer att se och vilka teoretiska ingångar som påverkar vid ut-
formningen av de system som ska hantera informationen – det vill säga vad som 
lagras och kan lagras i katalogerna. Det viktiga i det här sammanhanget, både för de 
professionella tjänstemännen och för mig som forskare, är inte vad tingen en gång 
var för något, utan vad de blir i arkivet, biblioteket och museet. I museivetenskapen 
finns det ett vedertaget begrepp – musealisering – för den process som beskriver 
ett tings byte av roll och funktion när det tas från sin ursprungliga miljö och förs 

61  Mats Nilsson, Dans - kontinuitet i förändring : en studie av danser och dansande i Göteborg 1930–1990 
(Göteborg 1998), 46.

62  Den indelning som varit vanlig i de kulturhistoriska museerna, det vill säga borgerlig eller högre 
ståndskultur respektive allmogekultur delas inte i mitt sätt att se med skiljelinjen mellan den stora och den 
lilla traditionen. De är snarare båda en blandning med betoning på den lilla traditionen, men denna fråga 
avser jag inte beforska i denna avhandling, det är heller inte relevant för avhandlingen.
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in i museisamlingen.63 Musealisering har som företeelse problematiserats av många 
forskare, och en av dem som starkt påverkat den nordiska museivetenskapen på 
detta område är Friedrich Waidacher.64 
  I diskussionen om den stora och den lilla traditionen är musealiseringen och 
dess närliggande företeelser av betydelse. Waidacher diskuterar musealiseringen i 
samband med dels yrkeskunskap och objektivitet, dels grundfrågan om musealitet, 
det vill säga vårt sätt att välja ut och bevara ting från den fysiska världens mångfald 
till en eftervärld.65 Syftena må vara av något olika slag sektorerna emellan, men 
den process som sker är en intellektuell och konkret förflyttning ur den lilla tradi-
tionen till den stora traditionen. Det är på denna punkt jag anser att förhållandet 
mellan den stora och den lilla traditionen är intressant.66 Dessa begrepp har i min 
avhandling fått en samtidskontext och ska användas som tankehjälp för att peka 
på dolda inneboende motsättningar i synsätt och yrkespraxis.

Tankestil och kollektiv 
Läkaren och kunskapsteoretikern Ludwik Fleck utvecklade på 1930-talet en kun-
skapsteori som bröt med rådande kunskapssyn. Fleck ansåg att den förhärskande 
kunskapsteorin inte var tillämplig, framför allt inte inom hans eget forskningsfält, 
medicinen. Den kunskapssyn han angrep var den logiska positivismen som han ansåg 
vara i för hög grad baserad på naturvetenskapliga förutsättningar. Idéhistorikern 
och läkaren Bengt Liliequist framför i sin avhandling om Flecks kunskapssyn att 
dennes viktigaste arbete är skriften Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskap-
ligt faktum, vilken utkom 1935.67 Ludwik Flecks kunskapsteoretiska modell tog 
avstamp i vad som anses som kunskap och hur den behandlas och utformas i ett 
kollektiv. Han avsåg i huvudsak vetenskapliga kollektiv, när han beskrev sin modell. 
Nyckelbegreppen i teorin är tankestil, tankekollektiv och tankelinjer.

Fleck ansåg att kunskapsöverföring sker mellan olika kollektiv och skrev om 
kunskapsbildning som kumulativ då den alltid bygger på tidigare kunskaper 
och erfarenheter från tillämpningen av kunskap, Kunskap och kunnande är en 
växelverkan mellan gammal och ny kunskap, och den nya kunskapen ger ofta ny 
innebörd åt den gamla kunskapen.68 

63  I arkiv och bibliotek återfinns en typ av process som liknar musealisering, men den har mig veterligen inte 
beforskats på samma sätt som i museer.

64  Friedrich Waidascher, ”Museologiens plass i vitenskapenes system”. i Nordisk museologi 1996:1, 135–144, 
(Umeå 1996), 140 ff.

65  Ibid s 137.
66  Med intellektuell förflyttning menar jag att tingen fått nya roller och funktioner, ofta långt från de 

ursprungliga, när de accederats av ABM-institutionerna.
67  Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache : Einführung in die Lehre vom 

Denkstil und Denkkollektiv. B. Schwabe & Co., (Basel 1935) (omtryck 1980).
68  Ludwik Fleck, Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt faktum : Inledning till läran om tankestil och 

tankekollektiv. Översättning av Bengt Liliequist (Stockholm/Stehag 1997), 48. Vad gäller ny innebörd: 
Jämför gärna med innebörden i museialiseringsprocessen.
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Flecks begrepp tankekollektiv betecknar en gemenskap av människor som utbyter 
idéer och som i intellektuell växelverkan bygger upp ett visst vetande och en ge-
mensam uppfattning om vad som är kunskap.69 Det finns alltså en social aspekt i 
Flecks kunskapsbegrepp. Han ansåg att ny kunskap uppstår i mötet mellan olika 
erfarenheter och kunskaper, så kunskapsbygge är därför inte en ”individuell process 
hos ett teoretiskt ’medvetande i sig’”.70 Den samlade kunskap som ett tankekol-
lektiv odlar benämnde Fleck tankestil. En tankestil är på samma gång något statiskt 
och till sitt innehåll hela tiden föränderligt. En tankestil innehåller enligt Fleck 
en uppsättning begrepp som tankemässigt hör samman och som delvis bekräftar 
tankestilen, eller ”bestämmer varje begrepps stil.”71 I sin kunskapsmodell skriver 
Fleck om aktiva och passiva element för att skapa ett faktum.72 För att utgöra en ny 
tankestil behöver mängden aktiva och passiva element tillväxa, bland annat för att 
reducera inflytandet av andra, äldre eller avvikande slutsatser. De aktiva elementen 
är åtgärder som visar på ett förlopp eller ett sammanhang. De passiva elementen 
följer av de aktiva som ett ofrånkomligt samband.73 De passiva elementen är sam-
manhang som ter sig reella eller objektiva i någon mening, och som inte behöver 
motiveras utan accepteras i sitt sammanhang. De aktiva elementen i vetandet ökar, 
och det intressanta är att ju djupare man tränger in i ett kunskapsområde desto 
tydligare framträder tankestilen. Å andra sidan är de passiva elementen en faktor 
som inte kan förringas. 74 De finns kvar och färgar en praktik, som kvardröjande 
i verksamheter, där den medvetna kunskapen om denna praktik minskar och har 
stora likheter med den som betecknas tyst kunskap, vilken jag strax ska beskriva 
närmare. 

I vetenskaplig miljö och forskning tillväxer kunskap genom att nya element 
tillförs – kunskapens aktiva element. Efterhand förändras tankestilen och lägger 
till så många nya kunskaper att många av de äldre elementen upphör att påverka 
den totala bilden av vad man vet.75 Forskning bygger likväl i stor utsträckning 
på att pröva teorier och att utesluta icke relevanta fakta. I museipraktiken sker 
sällan utvärderingar för att pröva praxis. Nya element – verktyg – till exempel 
från forskningsämnena införs i museets praxis, men har en tendens – vilket jag 
ska visa – att stanna kvar i praxis. Fleck använder ytterligare ett ”tanke”-begrepp, 
nämligen Tankelinjer. Tankelinjer är för Fleck idén om något, en kunskap som 

69  Fleck (1997).
70  Ibid: ”Deshalb ist das Erkennen kein individueller Prozeß eines theoretischen »Bewußtseins überhaupt«“, 

Fleck (1980), 54.
71 Fleck (1997), 22.
72  Med faktum menade Fleck en överenskommen kunskap, det vill säga ”fakta vars betydelse inte kan 

bestridas” (Fleck [1997], 14). Överenskommelsen utgör en del av en tankestil hos ett tankekollektiv. Så 
faktumet gäller som kunskap för de som omfattar tankestilen.

73 “zwangsmäßig“, “tvångsmässigt”, “inevitable”
74  Fleck (1997), 22f; Fleck (1997), 85f; Fleck (1980), 109f; Ludwik Fleck, Genesis and development of a 

scientific fact. (The University of Chicago Press 1979), 82f.
75 Fleck (1997), 82f.
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man vill nå eller som man eftersträvar. Tankelinjer kan sägas förebåda tankestilar 
eftersom tankelinjerna består av visioner och intuitiva kunskapselement, däremot 
är tankelinjer endast beståndsdelar i en tankestil. ABM kan ses som en tankelinje 
som odlats i kulturpolitiken från början av 1990-talet.76 I avhandlingen analyseras 
denna tankelinje ur olika perspektiv.

Användningen av Flecks teorier
Flecks teorier används i avhandlingen som verktyg för att tydliggöra och diskutera 
hur olika tiders vetenskapliga teorier och angreppssätt avspeglar sig i verksamheter. 
Hans resonemang om vad som kan beskrivas som vedertagen kunskap i olika tider 
ger förklaringsmodeller för synsätt och åsikter i de verksamheter jag undersöker. I 
mitt arbete kan Flecks modell för tankekollektiv användas för att blottlägga reso-
nemang inom yrkesgrupper, liksom hur omedvetna tankestilar bevaras och odlas. 
Med de undersökningar som genomförts för denna avhandling, ska ett knippe 
nya aktiva element visa sambanden med passiva element, som inte tidigare be-
forskats på detta sätt. Dessa pekar ut en möjlig tankestil. Jag anser att Flecks teori 
om tankestil och tankekollektiv direkt kan tillämpas i min forskning om museers 
hantering av dokumentation och katalogisering. De element jag undersöker kan 
ge nya insikter om kataloger och katalogisering, framför allt i kulturhistoriska 
museer, men också i arkiv och bibliotek. Förhoppningsvis leder min forskning 
till nya slutsatser och fortsatt sökande efter kunskaper om det vi tror oss veta om 
museernas kunskapsbanker.

För min användning av Flecks teorier är det av vikt att inflika en litteraturanmärk-
ning. I huvudsak har jag utgått från Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskap-
ligt faktum: inledning till läran om tankestil och tankekollektiv av Ludwik Fleck 
i översättning av Bengt Liliequist utgiven 1997. Den tyska utgåvan Entstehung 
und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache i en upplaga från 1980 och den 
motsvarande engelska översättningen från 1979 har använts för jämförelser. 77 
Ett faktum är att översättningar av texter innebär att någon annan än författaren 
och läsaren – avsändaren och mottagaren – har deltagit i tolkningsprocessen. En 
fördel i ovan nämnda svenska översättning är emellertid att många av översättaren 
betraktade som viktiga citat också återfinns på ursprungligt språk i fotnoter. De 
tyska citaten uppfattar jag som betydelsefulla för förståelsen, samtidigt som de 
ger en betydelsemarkering i översättningens textflöde. Vid sidan av denna text har 
jag även använt Bengt Liliequists doktorsavhandling: Ludwik Flecks jämförande 

76 Statens kulturråd (2004), 10.
77 Den tyska utgåvan 1980 var en omtryckning av originalutgåvan från 1935.
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kunskapsteori avgiven i ämnet filosofi 2003, samt Eva Hedfors doktorsavhandling: 
Reading Fleck : Questions on Philosophy and Science i ämnet filosofi 2006.78

Tyst kunskap
Vetenskapsfilosofen Michael Polanyi anses vara den som lanserade begreppet tyst 
kunskap, vilket skedde i publiceringen av boken Personal Knowledge 1958.79 Han 
ville med detta begrepp ringa in de kunskaper som inte är bunden av skriften utan 
utgör kunskap som byggs upp av erfarenhet, praktik och andra sorters träning än 
inläsning av texter. Polanyi avsåg emellertid inte vad Redfield menade med begrep-
pet den lilla traditionen, det vill säga muntligt förmedlad kultur, utan med tyst 
kunskap avsåg Polanyi direkta lärdomar som skapas och tränas in på andra sätt 
än via inläsning. Jag ska här inte penetrera diskussionen om vad tyst kunskap är 
eller hur den kan problematiseras, men Henrik Bohlin har försökt ge en översikt 
av fältet i artikeln ”Tyst kunskap : ett mångtydigt begrepp”.80 Bohlin har utgått 
från filosofen Tore Nordenstams indelning: (1) ”Teoretisk kunskap” som består av 
”försanthållande av sanna och välgrundade påståenden”; (2) ”Praktisk kunskap” som 
”består i förmågor eller färdigheter” och (3) ”Förtrogenhetskunskap” – ”förmågan 
att känna igen saker”.81 De två senare förklaras som former av tyst kunskap.82 

En annan forskare som diskuterat tyst kunskap är den norske filosofen Kjell Johan-
nessen.83 Johannessen utgår från Ludwig Wittgensteins så kallade sena filosofi.84 
Johannessens tankar om tyst kunskap har bland annat utvecklats kring frågor om 
språket och hur språket kan förstås och analyseras. Han framhåller att tyst kunskap 

78  Bengt Liliequist är liksom Ludwik Fleck läkare och fångades av Fleck både som medicinare och 
kunskapsteoretiker. Fleck blev introducerad för Liliequist som en alternativ syn på kunskap än den gängse 
positivistiska. Liljequist fann då att den engelska översättningen från 1979 var mindre lyckad och tog sig 
före att göra den ovan beskriva översättningen till svenska. Bengt Liliequist, Ludwik Flecks jämförande 
kunskapsteori, diss i ämnet filosofi, Umeå universitet (Umeå 2003), viii.

79  Michael Polanyi, Personal Knowledge : Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge & K. Paul (London 
1958).

80  Henrik Bohlin, ”Tyst kunskap : ett mångtydigt begrepp”, i Vad är praktisk kunskap? Södertörn Studies in 
Practical Knowledge 1 (Stockholm 2009).

81 Ibid, 58. 
82  En avhandling har ofta semantiken som en röd tråd, så ock i min och det skulle vara intressant att 

ytterligare diskutera begreppet tyst kunskap. Harry Collins tar i boken Tacit and Explicit Knowledge 
upp frågan om termen ”tacit” utifrån engelskt språkbruk. Collins framför att ordboksbetydelsen av tacit 
är ”unspoken” eller ”understood or implied without being expressed directly”. Han skriver att Polanyi 
talade om ”can” och ”cannot”, ”we can know more than we can tell.” Det vill säga ordboken anger tacit 
som ”knowledge that is not explicit” med Polanyis användning av tacit är ”knowledge that cannot be 
made explicit”. Termdiskussionen är intressant och bra för att tydliggöra frågan om begreppets innebörd, 
men i svenskt språkbruk har begreppet tyst kunskap etablerats och jag anser att det ligger utanför min 
avhandlings mål att överväga att ytterligare bearbeta det svenska begreppet tyst kunskap. Källa: Harry 
Collins, Tacit and Explicit Knowledge (Chicago 2010), 4.

83 Kjell S. Johannessen, Praxis och tyst kunnande.(Stockholm 1999).
84  Johannessen bygger mycket av sitt resonemang kring Wittgenstein (W) och har för övrigt skrivit även 

annat om W, om hans filosofiska arbeten och hans år i Norge. Men i arbetena kring tyst kunskap utvecklar 
Johannessen sina egna tankar baserade på W:s senare arbeten det som kallas W:s senfilosofi eller sena 
filosofi.
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och praktisk kunskap spelar en viktigare roll än språkligt formulerad kunskap.85 
Han hävdar också att teoretisk kunskap eller påståendekunskap bygger på tyst 
kunskap. Detta härleder han ur förhållandet att det krävs färdighetskunskap och 
förtrogenhetskunskap för att kunna förvärva och formulera begrepp, vilket i sin 
tur krävs för att skapa påståendekunskap. Det Johannessen är inne på ligger i viss 
mening i linje med Flecks tankar om kunskap. 86 Båda beskriver att överenskommen 
påståendekunskap är en del av en större kunskapsmassa. Denna kunskapsmassa 
byggs upp av tidigare erfarenheter och nya rön och smälter samman till ny kun-
skap. Johannessen skriver att språket inte kan behärskas bara genom att man lär 
sig formulera utsagor. Viktigt, förutom att formulera sig med hjälp av ”syntaktiska 
regler och språktecken” är ”att man lär sig behärska den mänskliga verkligheten i 
all dess komplexitet.”87 

Om vi inte har erfarenhet av hur språket fungerar i brukssituationer blir kom-
munikationen svår. För att ange ett begrepp för olika brukssituationer använder 
Johannessen termen praxis.88 Praxis är den situation där man behärskar språket och 
där det finns en överenskommen kunskap om vad man gör, hur man gör och hur 
man beskriver något – deltagarna finns inom samma tankekollektiv, som Fleck 
skulle säga. Begreppsbildning sker som en växelverkan mellan mänskliga verksam-
hetsformer och upplevd verklighet.89 Det är alltså i utövandet – i praxis – som vi 
utformar begrepp, och det är där dessa får en medveten betydelse. Det är ur denna 
synvinkel den tysta kunskapsteorin är viktig för min forskning i museikatalogernas 
tillblivelseprocesser. 

Johannessen citerar Wittgenstein: ”Människor tror idag att vetenskapsmännen 
finns till för att undervisa dem, författare och musiker, etc., för att fröjda dem. 
Att dessa senare [författare, musiker] kan ha något annat att lära dem [vetenskaps-
männen] faller dem inte in.”90 I citatet framträder tydligt Wittgensteins kritik 
mot den logiska positivismens syn på till exempel konst, men Johannessen tar 
citatet som ett tydliggörande exempel på etablerade tankesätt – tankestilar. Musik 
är ett område som ofta används för att tydliggöra tyst kunskap, eftersom många 
har erfarenheter av musik – vi ingår i ett sådant tankekollektiv. När vi upplever 
musik är det inte fråga om att endast konsumera, utan upplevelsen innehåller 
även varseblivningar som kvarstannar. Detta framgår lätt när vi tänker på att nya 
melodier igenkänns utan större inövning, och vi känner igen en musikgenre när 
vi lärt oss hur den vanligen framförs. Vi kan dessutom reagera när kända melodier 

85  Kjell Johannesen, ”Tankar om tyst kunnande”, i Dialoger – om yrkeskunnande och teknologi, red Peter 
Tillberg (u.o. 2002), 271.

86  Förtrogenhet och färdighet var centrala även i Flecks uppfattning om kunskap. Fleck (1997), 23.
87 Johannessen (1999), 25.
88  Praxis, från grekiskan med betydelse ”handling”, gärning”. NE: ”Vedertaget handlingsmönster”. 
89  Fleck beskriver denna verklighet från ett annat håll och benämner deltagarna i denna miljö för 

tankekollektiv.
90  Citatet hämtat från Ludwig Wittgenstein, Särskilda anmärkningar (1993), 46 ”Anmärkningen stammar 

från 1939–1940”, i Johannessen (1999), s 72
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spelas på ett annat sätt, i en ny framförandestil. I musiksammanhang talar man 
om uppförandepraxis, med vilket man syftar på hur en viss musikgenre vanligtvis 
framförs. I museisammanhang uppstår något liknande när de professionella till 
exempel inom samlingsenheter arbetar: de känner igen sig i vissa arbetssätt och 
rutiner; alla ”tänker” på samma sätt och handlar enligt ett visst, invant mönster. 
De utgör ett tankekollektiv med gemensamma koder, tyst kunskap.

Som besökare kan vi också, till exempel som generationskamrater, ha en ”tyst” 
kunskap om saker och ting, då vi upplever eller återupplever en miljö – vår barn-
doms gata eller en återuppbyggd miljö. När museet återskapar en miljö från relativt 
sen tid, kommer museibesökare ofta med en uppfattning om hur en sådan miljö 
såg ut eller hur den bör se ut – vilket leder till igenkänning. Museibesökarens 
erfarenhet är en form av praxis och en kollektivt överenskommen förståelse av en 
viss typ av miljö.

Praxisbegreppet används för att ange en överenskommen kunskap om ett sätt 
att kommunicera från musikern till medmusiker och åhörare eller mellan utställ-
ningsbyggare och publik. Praxis handlar alltså både om praktisk kunskap och om 
förtrogenhetskunskap. Praxis är en del av en yrkesmiljö och en grundläggande 
faktor för att utöva ett yrke på det sätt som anses korrekt. Vad som är korrekt eller 
rätt i olika tider varierar beroende på kunskapsläge, yttre krav och förväntningar, 
och på vad som är socialt acceptabelt i tankekollektivet.91

Teoriernas samklang
Avsikten med att använda modellen med den stora och den lilla traditionen är att 
den fungerar som en symbol eller ett transportmedel för diskussionen. Termino-
logi är en viktig aspekt i definitionen och analysen av en tankestil – generellt sett. 
Däremot är inte min avsikt att pröva Redfields teori direkt emot mitt källmaterial. 
Man kan säga att jag inspireras av både Redfield och Fleck och lånar deras teorier 
som användbara verktyg. För att hitta begrepp för de interna tankestilarna och kun-
skapsstrukturerna i musei-, arkiv- och bibliotekssektorerna kommer jag att använda 
Flecks modell för tankekollektiv och tankestil. Med avhandlingens tillämpning av 
Flecks modell för tankekollektiv kan resonemang inom yrkesgrupper blottläggas, 
liksom hur omedvetna tankestilar bevaras och odlas. Begreppet ”tankestil” har sin 
motsvarighet i Redfields traditionsbegrepp. Fleck menar att en tankestil utformas 
av inlärning, uppfostran och tradition.92 Han menar att en tankestil oftast är en 
ny varseblivning baserad på tidigare tankestilar.93 I Flecks kunskapsteori finns en 

91 Johannessen (1999), 38; Fleck (1997), t.ex. 81.
92  Emellertid beskrivs begreppet tradition i detta sammanhang något vagt men ringas in som ett begrepp 

för ärvda kulturella sociala mönster och kunskap jämförs med myten och invanda tankegångar: Liliequist 
(2003), 43.

93 Fleck (1977), t ex 100.
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uppfattning om kontinuitet i förändring – om tradering med nya inslag, om man 
så vill. Begreppet tankestil är emellertid till sitt ursprung avsett för vetenskapliga 
tankemodeller.94 

Redfields traditionsbegrepp beskriver samhällets sätt att föra vidare sin kultur, sina 
sociala regler och sin religion. Redfields traditionsbegrepp används alltså i allmän-
het för analys av samhällen och samhällsstrukturer, i synnerhet i det förindustriella 
samhället. Både Flecks och Redfields modeller innehåller diakrona aspekter, tra-
ditioner som arv över tid och tankestil som en i gruppen (tankekollektivet) odlad 
kunskap eller verklighet som transfereras till andra grupper. I Redfields modell 
ligger en social aspekt inbäddad, social i meningen att det offentliga samhällets 
strukturer och institutioner – den stora traditionens konkreta parter – har ett 
ansenligt inflytande över samhället i stort.95 I den lilla traditionen är det de so-
ciala kitten i form av språk, folklore, umgängesformer, med mera, som utgör de 
sammanhållande och identifierande faktorerna både inåt och utåt. Intressant är 
att Fleck skrev om inkommensurabilitet i kunskapsteoretiska sammanhang. Med 
detta avsåg han oförenligheten mellan teorier som har olika utgångspunkter, men 
menade att följderna av detta kan övervinnas.96 Fleck ansåg att det grundläggande 
problemet med olika teorier eller gemensamma uppfattningar – förståelsen av 
en specifik kunskap inom ett tankekollektiv (a), är att medlemmar av ett annat 
tankekollektiv (b) inte på samma sätt som (a) uppfattar samma tanke.97 Å andra 
sidan förändrar varje ny upptäckt ett tankekollektivs värld, om än bara i ringa 
utsträckning. Ett sammanhängande ”faktamaskineri” – från olika tankekollektiv – 
skapar alltså växelverkan och jämvikt.98 Fleck framhöll att kunskapsutvecklingen ur 
diakront perspektiv sker i ett fortgående och dynamiskt samspel inom och mellan 
tankestilar.99 I det följande ska Redfields och Flecks teoretiska modeller med sina 
begreppsapparater användas just för att belysa olika aspekter av institutioner och 
attityder inom dessa.

Tyst kunskap använder jag som begrepp för att närma mig olika yrkespraxis och i 
kunskapsområden som är svåra att beskriva med ord eller på påvisa annat sätt. Det 
finns också ett gränsområde som bör nämnas, och det är de handgrepp, synsätt 
och aktiviteter som har sitt ursprung i äldre vetenskapliga teorier, men där den 
teoretiska förankringen fallit i glömska. Jag kommer i avhandlingen att visa fram 
och diskutera praxis som har sitt ursprung i äldre vetenskapliga metoder. De äldre 

94 Liliequist (2003), 8.
95  Stora traditionen är däremot inte en social modell av samma typ som historiematerialistiska modeller, vilka 

ofta innehåller en värdering av den sociala strukturen.
96 Liliequist (2003), 11.
97 Fleck (1977), 100 ff
98 Fleck (1977), 103 & passim
99 Liliequist (2003), 99.
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metoderna var i högsta grad baserade på påståendekunskap i sin samtid, men dessa 
tiders tankestilar har med åren ersatts, och deras sista rest finns kvar i handgrepp 
och verksamheter i vår katalogiseringspraxis. 100 Det är som att läsa ett annat språk, 
ett språk vi inte längre till fullo behärskar eller ens kan avkoda. Denna praxis torde 
falla inom det som här benämns tyst kunskap.

Tolkningen av information är beroende av vilken kulturell kontext som källma-
terialet är sprunget ur (källkontext) och också beroende av mottagarens kulturella 
kontext och förutsättningar (brukskontext).101 En beredskap för att tolka får man 
genom att ingå i en grupp som utbildats eller introducerats i aktuella kodsystem 
och tolkningssätt.102 Kodsystemen byts dock ut över tid, så kunskapen om koder 
och system bör förnyas när systemen ersätts. Vad som dock skapar hinder är att 
de gamla systemen ofta inte ersätts utan fortsätter att gälla som metadata kring de 
samlingar som de beskriver. Detta kan uttryckas med att kunskaper om källkon-
texten saknas i brukskontexten vilket leder till att källkontexten inte kan förstås 
i brukskontexten. Med Flecks syn blir innebörden att brukskontextens tankekol-
lektiv troligen inte fullt ut förstår källkontextens tankestil även om passiva element 
lever kvar.103 Johannessen syn på kunskap är att olika kollektiv har olika innehåll 
i sin grundläggande förståelse, medan de grundar sin förståelse på tyst kunskap, 
vilket gör att en text kommer att förstås på ett nytt sätt i en ny miljö och därmed 
skapa ny tolkning.

Det kan synas vara komplicerat och oförenligt att föra samman en modell för ett 
fysiskt materials ordning, struktur och koder med en modell för samhällens inre 
kultur – det vill säga den stora och den lilla traditionen.104 Emellertid är de två 
aspekterna, kodens utförande och den miljö vari koden tolkas, sinsemellan bero-
ende av varandra, vilket hävdas av både Fleck och Johannessen. Mottagaren måste 
vara förtrogen med det kunskapssystem som styr informationen, i kataloger och 
liknande; dels det som finns bevarat i äldre material, dels det som skapas idag.105

Teorin om den stora och den lilla traditionen speglar tveklöst ett auktoritärt 
samhälle. Det är enbart från den stora traditionens horisont som perspektiven 

100  Begreppet påståendekunskap är lånat från Johannessen ovan och är liktydigt med teoretisk kunskap.
101  Detta antagande är typiskt för den tid vari avhandlingen skrivs. Den äldre, positivistiska hållningen där 

kunskap är mätbar och enhetlig, tillämpas inte i samma utsträckning. Kontextberoende och reflexivitet är 
en grundsyn som präglar forskning såväl som praktik idag.

102  Denna tolkning, låt oss kalla den ursprungstolkning, det vill säga som leder till den förståelse som var 
avsedd vid tillkomstögonblicket, är en av många möjligheter, men kanske den tolkning som avsändaren 
sett för sig.

103 Fleck (1997), 23.
104  Fleck och andra kunskapsteoretiker talar i detta sammanhang om inkommensurabla teorier, det vill säga 

teorier som bygger på helt eller delvis olika förutsättningar.
105  Detta ska emellertid inte blandas samman med vad som ofta benämns företagskultur, som inte är 

kunskapsdomänen utan system av regler och traditioner i umgänget.
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och analyserna skapas. Teorin har sin grund i antropologisk forskning under 
1900-talets första hälft och bygger på erfarenheter gjorda av Redfield i samband 
med fältundersökningar på bland annat Yucatanhalvön.106 Om vi skulle inflika ett 
idag aktuellt perspektiv, nämligen ett postkolonialt synsätt, är Redfields undersök-
ningar utan tvekan en rest av ett kolonialt betraktelsesätt. Hans forskargeneration, 
eller det tankekollektiv han ingick i, ägnade sig åt jämförande studier av olika 
folkgrupper och kulturer av olika skäl. I viss mening är denna forskningsinriktning 
ett karterande av kulturer och kulturgränser.107 Man kan fråga sig om avsikten 
med modellen om den stora och den lilla traditionen var att betona skillnaderna 
mellan det urbana samhället och dess institutioner och det lokala samhället med 
en förment avsaknad av lagar, långsiktiga strukturer, hierarkier, och så vidare. 
Modellen strävar efter ett generaliserat synsätt och en av den lokala situationen 
oberoende möjlighet till tolkning. Fleck och Redfield presenterade sina teorier 
vid ungefär samma tid – på 1930-talet.108 Det var i och för sig inte märkligt att 
forskarna på 1930-talet brottades med positivismens tankestil. Den var tveklöst 
förhärskande i den äldre etnologiska skolan och var också en utgångspunkt för 
antropologerna vid denna tid.

De teoretiska modeller jag utnyttjat är hämtade från andra discipliner än museologi. 
Kerstin Smeds har påpekat att museologin är tvärvetenskaplig, kanske redan från 
begynnelsen.109 Det innebär att museologin studerar andra discipliner i museer 
och i relation till musealisering i samhället i stort. I denna avhandling studerar jag 
bland annat hur etnologins perspektiv påverkar museipraktiken. I en avgränsad 
mening kan därför denna undersökning anses ha ett idéhistoriskt inslag.

Metod och källor
Avhandlingen studerar en grupp institutioner och deras personal för att beskriva och 
förklara framvuxen praxis och kunskapssyn i förhållande till ABM som företeelse. 
Fokus ligger på Länsmuseet Västernorrland och dess föregångare, det vill säga en 
lokal museiinstitution. Om och kring den gör jag flera delundersökningar, kvalitativa 

106  Robert Redfield, Chan Kom : A Maya Village, Carnegie Institution of Washington (Washington DC 
1934).

107  Detta är intressant då just dessa forskare avsåg att bryta med den tidigare diffusionistiska forskningen vars 
syfte det var att kartera kulturgränser. Skillnaden var metoden, antropologerna besökte och analyserade 
kulturerna på plats och i sin samtid, medan de äldre etnologerna/folklivsforskarna studerade artefakterna, 
gärna de äldsta artefakterna och lämningarna för att bygga upp kunskap som kunde leda till beskrivningar 
av kulturer och kulturgränser.

108  Och likheter, med det förhållningssätt som Fleck kritiserade, återfinns hos Redfield: Att upptäcka 
naturens lagar, antagandet att det finns en ordning i naturen och att denna karaktäriseras av enkelhet, det 
vill säga delar av Flecks kritik av den logiska positivismen.

109  Smeds anför bland annat Sharon MacDonald (1996) som säger att orsaken till att museologin är 
tvärvetenskaplig är att museet och dess verksamhet förhåller sig till olika samhällsaspekter och egna 
forskningsfrågor – en tummelplats där oväntade möten sker. Smeds (2007), 69f. 
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och kvantitativa studier, för att skissera ett förlopp och en praktik.110 Varje kapitel 
har ett angreppssätt för att belysa syftet med och frågeställningarna i avhandlingen. 
Metodvalen i kapitlen utgår från respektive källmaterial och målsättning. Till de 
olika kapitlen har olika typer av källmaterial använts. Källmaterialen har valts för 
att på ett rimligt sätt täcka de frågeställningar kapitlen ställer, samtidigt som valen 
av källor relateras till de teorier och metoder som valts för undersökningen.

I kapitel 2 används en historiskt beskrivande metod baserad på styrelseprotokoll: 
Länsmuseets och dess organisatoriska föregångares årsberättelser och styrelseprotokoll 
1880–2000; kataloger: föremålskataloger som använts 1880–2000 vid Murberget, 
samt jämförelsematerial i publicerade kataloger och kataloger vid Nordiska museet; 
handböcker: olika typer av publicerade handböcker om katalogisering; arkivmaterial: 
främst arkivmaterial om Murbergets verksamhet; tidskriftsartiklar: debattartiklar om 
Murbergets verksamhet. Jag har läst samtliga protokoll och verksamhetsrapporter från 
1880 och framåt för Murberget och dess föregångare.111 Jag har vidare gått igenom 
museets samtliga kataloger som berör föremålssamlingar samt arkivmaterial som 
behandlar kunskapshantering och katalogisering. För att hitta källor och handled-
ningar i tryckt form för tidigare registratorer och museiledning, har jag gått igenom 
dels Murbergets bibliotek, dels Nordiska museets och Vitterhetsakademiens bibliotek 
för att utreda vilken litteratur på detta område som funnits tillgänglig i Sverige. 

Jag har velat beskriva detta materials inverkan på framväxten av kataloger om 
Murbergets samlingar. Därför görs en presentation av dels föreningarnas initiativ, 
dels katalogerna och deras innehåll. Bland annat beskriver jag när och hur ka-
talogerna skapats under olika tidsperioder, vilket leder mig in på analysen av de 
teoretiska och praktiska verktyg museet använt. Viktigt är också vilka hjälpmedel 
som används idag och vad som har gallrats bort under tidens gång. Analysen förs 
sedan till ett allmänt plan. Murbergets praktik och diskussioner jämförs med 
dels den nationella diskussionen, dels med syskonverksamheter inom arkiv- och 
biblioteksvärlden. Dessa jämförelser har givit kunskaper om hur museets metoder 
vuxit fram, och hur yttre förutsättningar påverkat val av arbetssätt. 

110  Motsatsparet kvalitativa och kvantitativa studier används ofta i samhällsvetenskapliga sammanhang 
för att markera en artskillnad mellan två förhållningssätt. Kvalitativ metodik innebär bland annat att 
forskaren medvetandegör sig själv som en del av forskningsprocessen och att forskaren avgränsar studien 
till ett mindre fält för djupare analys. Kvantitativa studier är bland annat i jämförelse mer systematiskt 
uppbyggda och oberoende av forskarens egen påverkan. Etnologiska studier kan ofta ha de karakteristika 
som här benämns kvalitativa. Beroende av ämne och vetenskapsområde innehåller definitionerna av 
kvalitativa studier olika särdrag, men viktigt är bland annat den personliga erfarenheten och reflektionen 
bidrar i forskningsprocessen och att forskaren arbetar med människor och dess värderingar och 
uppfattningar. Se t ex Margot Ely m fl, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirklar; 
Originalets titel: Doing Qualitative Research : Circles in Circles (New York 1991), översättning: Carl 
G Liungman (Lund 1993); Gunilla Bring m fl, Kvalitativ metod som praktik : [erfarenhet av att forska 
kvalitativt vid medicinsk fakultet] (Lund 1999); Henny Olsson & Stefan Sörensen, Forskningsprocessen : 
kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2 uppl., (Stockholm 2007).

111 En presentation av Murberget och dess föregångare kommer att göras i kapitel 2.
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Metoden är vald för att komma den historiska situationen och epoken så nära 
som möjligt. I protokoll och artiklar framgår vad som ansetts viktigt vid respek-
tive tidpunkt. Katalogerna visar resultatet av vad som debatterats och beslutats. 
Praxis kan alltså ställas och värderas mot teoretiska utgångspunkter för museets 
verksamhet. Presentationen är därför delvis kronologisk, delvis tematisk. Jämfö-
relser med andra museer ger möjligheter att finna likheter och olikheter inom en 
sektor, mellan institutioner. 

Frågan om hur lika eller olika verksamheterna inom ABM-området yttrar sig, 
har tidigare inte behandlats för svensk del. I utredningen Samordnad dokumenta-
tion av museernas föremåls- och bildsamlingar (SAMOREG) från 1986 framhålls 
att man skapat ett verktyg för ”utbyte av information mellan museerna” det vill 
säga SAMOREG-systemet.112

Målsättningen med SAMOREG var intressant, eftersom man avsåg att bygga ett 
dokumentationssystem för alla typer av museiföremål. Därmed skulle alla museer 
kunna använda ett system som ”innebär en standardisering och normering”. Om 
målsättningen har infriats är inte utrett. Kulturrådet undersökte hur många museer 
som använde SAMOREG-systemet i en enkät 1998–99.113 Då gjordes inte någon 
studie av dokumentationen på museerna, utan slutsatsen var att SAMOREG-
systemet lett till ”stor likformighet”.114

Ett av avhandlingens antaganden är att de skillnader eller skilda förutsättningar 
som finns dolda i katalogernas kontext har stor betydelse för den förståelse infor-
mationen kan ge (ref. hypotes d). Därför bör jämförelser mellan dels epoker, dels 
attityder kunna ge förklaringar på denna fråga.

Som källor i kapitel 2 används de befintliga dokumentationssystemen – katalogerna 
från Murberget, bevarade protokoll från Murberget samt de svenska handböcker 
som givits ut till stöd för museernas katalogisering. Samtliga kataloger förefaller 
vara bevarade i sin helhet. Samtliga kataloger som omtalas i till exempel års- och 
verksamhetsredogörelser återfinns i museets arkiv. Års- och verksamhetsredogö-
relserna finns oftast både i koncept och i slutlig form. För perioden från 1880 
till 1970-talet föreligger styrelseprotokoll och årsredogörelser i form av bundna 
protokollsböcker. Därefter är protokoll och årsredogörelser förda på lösa blad 
och förvaras i arkivkapslar. Museets olika underavdelningar har bidragit med 
verksamhetsredogörelser på lösa blad, men i stort sett alla dessa finns bevarade. 
Tryckta årsberättelser finns i årsböckerna och dessa överensstämmer med de 
bundna böckernas texter.

112  Statens kulturråd, Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar, Rapport 1985:2 
[SAMOREG:s slutrapport], (Stockholm 1986), s 5.

113 Statens kulturråd, Museerna och IT-verktygen (mars 1999).
114 Ibid, s 6
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I kapitel 3 görs en undersökning av Murbergets kataloger för undersökningspe-
rioden. Metoden bygger på att analysera dels katalogerna i sig, dels det faktiska 
innehållet i katalogerna och vad innehållet visar genom en form av närläsning. 
Med tre variabler, form, innehåll och struktur, bearbetas katalogerna systematiskt 
för att utreda hur data organiserats och vilka data som uppfattats som värda att 
lagra vid olika tidpunkter. Formen undersöks kronologiskt i hur katalogerna 
utökats eller förändrats över tid. Innehållet, i meningen den information som 
noterats i katalogen, analyseras för att se mönster i vad som återfinns i systemen 
och hur olika vetenskapliga epoker återspeglas i befintliga data. Metoden att på 
djupet granska datainnehåll och göra jämförelser över tid visar hur beständiga 
data är i dessa kataloger. Det är intressant att se om de påverkas av vetenskapliga 
rön och epoker eller om de är stabila fakta över tid. Strukturanalysen är ett sätt 
att beskriva och analysera vad som ansetts viktigt av planerade respektive noterade 
data. 115 Strukturen har en viktig kommunikativ aspekt genom att informationens 
placering i katalogen visat sig ha stor betydelse för vad som faktiskt noterats.

Valet av de tre variablerna – form, innehåll och struktur – är mitt eget. Argumenten 
för dessa variabler är att de tre alltid återfinns i representation av information. De 
är delvis fristående från varandra och med deras hjälp kan data analyseras utan att 
testas i undersökningar med försöksgrupper eller liknande.116 Min metod utgår från 
att dessa tre variabler samverkar eller kan beskrivas som interagerande utgående 
från deras verkan, vilket påverkar vad informationsmottagaren (personen eller 
datorn) uppfattar som meddelande. Då så är fallet, leder detta till att betydelsen 
av respektive variabel bör beaktas vid systembyggen och förändringar.117 I kapitlet 
återkommer jag till en diskussion om begreppen form, innehåll och struktur. Den 
övergripande metodfrågan, att analysera katalogerna och deras innehåll, motiveras 
dels av att datainnehåll och struktur mig veterligen inte analyserats på detta sätt 
vid något datakonverteringsprojekt i Sverige, dels av att jag i avhandlingen vill 
beskriva resultatet av en praxis. Enda sättet att visa detta resultat är att granska vad 
katalogerna faktiskt innehåller, inte bara vad katalogerna skulle kunna innehålla, det 
vill säga vilka fält eller rubriker som finns, utan även vad som skrivits i katalogerna. 
Med den senare kunskapen kan praxis åter ställas mot teoretiska utgångspunkter.

En del av kapitel 3 är en undersökning av strukturer (taxonomi) och av koder och 
kodsystem. Vi skapar struktur för att få överblick och för att beskriva vad vi uppfat-
tar som ordning i det som omger oss. Dessa strukturer bär inom sig gemensamt 

115  Med planerade data avser jag till exempel fasta kolumner eller fält i kataloger. Noterade data är de data 
som faktiskt skrivits in i katalogen.

116  Emellertid har jag prövat de tre variablernas användbarhet i en undersökning 2001; ”Internet och 
Sidenvägen : Platser för förmedling och forskning?” (Stockholm 2001).

117  Exempelvis styr konventioner hur en viss form förväntas vara strukturerad. Detta är en viktig faktor i 
förståelsen eller snarare tillgängligheten av innehållet i ett medium.
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överenskomna koder i form av språk och terminologier eller snarare ontologier.118 
Strukturerna och kodsystemen är beroende av varandra. I avhandlingen analyseras 
relationen mellan form, innehåll och struktur som avgörande för förståelsen av 
det meddelande som framläggs eller lagras.119 Denna del av undersökningen kan i 
viss mening sägas vara informationsteoretiskt orienterad. Det sägs ibland att man 
liknar museet, i abstrakt mening, med ett medium.120 Man kan säga att museet 
likt andra medier bär information om och ur det förflutna. Det finns allmänt sett 
två hållningar till medier. Den ena är att innehållet är helt oberoende av mediet – 
mediet är endast en neutral förmedlare. Den andra hållningen är att mediet i sig 
ger användaren konnotationer eller påverkar tolkningen av innehållet. Med andra 
ord anger den senare tolkningen att mediet i sig ger betraktaren uppenbara eller 
dolda metadata om innehållet. Min avhandling bygger på den senare hållningen 
till medier och därmed till museet som medium.121 Hållningen ger även antagandet 
att form, innehåll och struktur är inbördes betydelsefulla i museernas kataloger. 
Detta resonemang kan föras samman med den tidigare diskussionen om koder. 

I kapitel 3 har jag som källmaterial utgått från den databas i vilken Murberget för 
information om sina föremålssamlingar. Data är hämtade ur databasen 2005–2007 
och utgör den totala datavolymen. Dessa data ställs mot data i kataloger vid olika 
tider och jämförs med respektive riktlinjer vilka är publicerade. Denna del av av-
handlingen är i huvudsak kvantitativ; resonemangen och analysen utgår från antal 
förekomster av olika data. Vissa semantiska tolkningar görs för att analysera datas 
förändring eller stabilitet mellan olika generationer av kataloger och därmed över tid.

I kapitel 4 undersöks klassifikation i museer. Jämförelser görs med biblioteks- och 
arkivsektorerna. Min metod har varit att hitta alla utgivna handböcker och klas-
sifikationssystem som använts eller skapats för användning i Sverige. Jag analyserar 
dem och sätter in dem i den allmänna museikontexten samt ställer dem mot den 
praxis som föreligger. Dessutom har jag sökt artiklar i tidskrifter och årsböcker, 
till exempel Nordiska museets årsbok. Tidskriften Svenska museer från Svenska 

118  En användning av begreppet ontologi är som definition av en sfär av sammanhängande kunskaper. 
Begreppet förutsätter tanken att det finns en yttre ram för ett kunskapsområde varinom olika kunskaper, 
begrepp och så vidare hör samman. Denna tanke ligger i närheten av vad Fleck ansåg vara den 
kunskapsmassa som kringgärdar en tankestil.

119  (Hypotes c), Förståelsen av struktur och ordning är beroende av att användaren kan avkoda ordningen. 
120  Agneta Lundström, Museiperspektiv Rapport från Statens kulturråd 1986:2, 120; Nina Nordström, 

De odödliga : förhistoriska individer i vetenskap och media, diss arkeologi Lunds univ. (Lund 2007), 
103; Anders Johansen, Museumsforsking som museumsutvikling, Rapport från Norsk museumsutvikling 
2000:6, 5 f;  museologen Erik Hofrén har uttryckt detta muntligt, men skriver t ex i artikeln Det gröna 
porslinspalatset, ”Det är genom att bruka många media museets särskilda egenart och styrka ligger.” I 
Nordisk museologi 1994:1, 87.

121  Inledningskapitlet i en avhandling innehåller bland annat avhandlingens metadata, det vill säga 
information om vilken information som kommer att presenteras och analyseras i resten av avhandlingen. 
Begreppet metadata är också centralt i avhandlingen, eftersom det är kataloger och katalogdata som ska 
avhandlas. 
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museiföreningen, utgiven 1932–2004, är genomgången i sin helhet, liksom vissa 
senare facktidskrifter såsom DIK-forum. Avsikten är att återge debatten om klas-
sifikation under undersökningsperioden. 

En stor del av kapitlet beskriver det på 1960-talet importerade klassifikations-
systemet Outline of Cultural Materials – OCM.122 OCM togs till Sverige av Albert 
Eskeröd, avdelningschef vid Nordiska museet. Av det skälet har jag undersökt vad 
som går att hitta i Nordiska museets arkiv om denna process. Jag har även funnit 
information om OCM hos Human Relations Area Files i New Haven, USA, samt 
varit i kontakt med Etnografiska museet i Osaka, Japan. Därtill har jag kontaktat 
språkvetenskapliga och etnografiska universitetsinstitutioner i USA, för att efter-
höra hur de använder OCM.123 Beskrivningen av OCM jämförs med bibliotekens 
SAB-system vad gäller användning, förankring och debatt i respektive sektor. Visavi 
SAB-systemet har jag utgått från dels egna observationer i bibliotek om hur sys-
temet tillämpas, dels en doktorsavhandling som behandlar SAB-systemet: Joacim 
Hanssons Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av 
”Klassifikationssystem för svenska bibliotek” från 1999. 

För arkivens del har jämförelser gjorts med det så kallade Allmänna arkivschemat 
som trädde i kraft genom en förordning från Riksarkivet vid 1900-talets början.124 
I den jämförelsen går det inte att spåra någon allmän debatt. Analysen gäller sna-
rare sektorns och arkivteoretikers generella hållning till systemet, såsom framgår 
av Nils Nilssons standardverk Arkivkunskap från 1973 och Anneli Sundqvists 
doktorsavhandling Search Processes, User Behaviour and Archival Representational 
Systems, från 2009.125 I båda dessa diskuteras det Allmänna arkivschemat ur ett 
teoretiskt perspektiv och ett användarperspektiv. 

Jag undersöker hur forskaren och museimannen Albert Eskeröd agerade dels i 
vetenskapskontexten, dels i museikontexten. Avsikten är att analysera och beskriva 
de processer som ledde fram till den breda förankring i museerna som OCM hade 
under 1900-talets sista 20 år.

Klassifikation är i ABM-området ett centralt göromål av många skäl. Det är 
viktigt för förståelsen av kunskapssynen i sektorn att beskriva framväxten av 
systemen och den praxis vari de fanns. Fleck hävdar i sin kunskapsmodell att ny 
kunskap alltid bygger på tidigare kunskap och praxis. Miljön där katalogisering 
och klassifikation sker består av både aktuella forskningsfrågor, den praktiska 
föremålshanteringen och de kompetenser som finns på institutionerna. Klassifi-
kationskontexten är alltså av stor vikt i beskrivningen av museernas kunskapssyn 
och kunskapshantering.

122 OCM är ett viktigt exempel då det fick ett så starkt genomslag i den svenska museisektorn.
123  Till exempel: Summer Institute of Linguistics, Texas, College of Southern Nevada och Trinity Western 

University.
124  SFS 1903:56, Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående allmänna grunder för ordnande och förtecknande af 

vissa offentliga arkiv.
125 Nils Nilsson, Arkivkunskap (Lund 1973).
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I kapitel 4 används som källor och litteratur de handböcker som givits ut för 
katalogisering i museer, arkiv och bibliotek i Sverige, vilka bland andra är Nils 
Henric Sjöborg, Försök till en nomenklatur för Nordiska fornlemningar från 1815; 
Sune Ambrosiani, Museivård: Kortfattade anvisningar och råd vid vården av min-
dre museer och privatsamlingar, 1917; Handbok för arbete med Nordiska museets 
föremålsdatabaser, 1993, samt Översikt över kulturinventariet, 1973, och senare 
revisioner, vilka är översättningar av Outline of Cultural Materials, ursprungligen 
utgiven 1938 i USA. Som nordiska jämförelser har jag använt Saglig registrant for 
kulturhistoriske museer, Köpenhamn 1961, vilket är de danska museernas gemen-
samma handbok och OUTLINE, klassifikasjonssystem for museum og arkiv, Oslo 
2001. För biblioteksområdet har jag använt den så kallade SAB-serien, det vill 
säga Sveriges allmänna biblioteksförenings serie av handböcker utgivna från 1921 
och framåt. Arkivområdets handböcker inleds med det ”Allmänna arkivschemat” 
introducerat 1903. Arkivschemat förändrades i vissa delar men gällde i stort sett 
under hela 1900-talet. Förutom olika utgåvor av detta använder jag artiklar och 
utredningar som diskuterar katalogisering och klassifikation. Mina slutsatser kring 
museernas regler och handböcker kompletteras med andra forskares analyser, 
främst biblioteksforskaren Joacim Hansons avhandling Klassifikation, bibliotek 
och samhälle. Emellertid finns här många forskningsanalyser att använda och 
undersöka. En fördjupning i kapitlet görs om klassifikationssystemet Outline of 
Cultural Materials (OCM), varför referenser hämtats och diskussioner har förts 
med museer i andra delar av Europa, USA och Japan. Källmaterialet är Human 
Relations Area Files (arkivet som skapade OCM) handböcker på nätet, andra 
forskningsinstitutioners digitala handböcker på nätet och viss korrespondens, 
litteratur och artiklar om OCM ur tidskrifter samt om och av forskaren och av-
delningschefen vid Nordiska museet Albert Eskeröd, vilken var den person som 
förde OCM till Sverige på 1960-talet.

Kapitel 5 behandlar vår samtids situation avseende kataloger och katalogisering, 
sedd genom de anställdas erfarenheter och perspektiv. Metodiskt bygger kapitlet på 
att använda ett urval röster för att beskriva en praktik. Källorna till beskrivningen är 
en serie intervjuer, en enkät samt trycka källor. 19 intervjuer är genomförda genom 
personliga möten med informanterna under en till tre timmar – sju intervjuer med 
arkivpersonal, fyra med bibliotekspersonal och åtta med museipersonal. Intervjuer 
och enkät genomfördes under perioden 1999–2005.126 24 frågor har varit utgångs-
punkten för samtalen; frågorna återfinns i bilaga 1. Den generaliserbara kunskapen 
från intervjuer är beroende av dels antalet intervjuer och besvarade enkäter, dels 

126  Intervjuerna genomfördes tidigt i avhandlingsarbetet och gjordes för att skapa en bas för vår tids syn på 
och kunskaper om katalogisering. Avhandlingens undersökningsperiod sträcker sig fram till sekelskiftet 
2000, intervjuerna speglar den syn som rådde vid undersökningsperiodens slut.
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likheten i de svar som ges av de tillfrågade. I kapitlets avslutande diskussion finns 
en analys av intervju- och enkätsvar utifrån aspekterna antal och samklang. 

Metoden att använda strukturerade intervjuer är verkningsfull när det, som i 
detta fall, är just attityder och inifrånperspektiv som eftersöks. Normer och värde-
ringar blottläggs. Målsättningen i intervjusituationen var att informanterna skulle 
känna förtroende och att intervjuaren efterhand skulle sätta sig in i informantens 
begreppsvärld och tankemönster. Margot Ely utrycker det som att intervjuaren ska 
se världen med informantens ögon.127 Larsåke Larsson placerar metoden i grup-
pen personliga intervjuer och artbestämd som professionsintervjuer och framhål-
ler att kvalitativa forskningsintervjuer av professioner har som syfte att skapa en 
gemensam förståelse av sakfrågan. Intervjuer av detta slag är mer av en dialog i 
jämförelse med andra mer formella intervjusituationer.128 Den på förhand upprät-
tade listan med frågor har under intervjuerna ofta kompletterats med följdfrågor, 
beroende på informantens fokus och intresseområden. De intervjuade var chefer 
eller avdelningschefer, verksamma vid de institutioner som utgör avhandlingens 
empiriska ram, det vill säga landsarkiv, föreningsarkiv, näringslivsarkiv, kommu-
narkiv, universitetsbibliotek, kommunbibliotek, länsbibliotek samt länsmuseum 
och kommunala museer i Västernorrlands län.129 

En enkät har skickats till de aktuella institutionerna, till personal som på olika 
sätt berörs av arbetet med att skapa eller använda kataloger i intern eller publik 
verksamhet. Enkäten besvarades av 20 personer: sju enkätsvar från arkivpersonal, 
sex från bibliotekspersonal och sju från museipersonal. Avsikten har varit att återge 
de yrkesverksammas uppfattningar och tankar om sin sektor och institution. En-
käten har besvarats främst av personer som sysslat med katalogisering, men även 
av några som i första hand arbetar med förmedling. Enkäten återfinns som bilaga 
2. Viktigt att notera är att det som skrivs om sektorerna eller enskilda institutioner 
endast är det som informanterna ansett viktigt eller det de betonat. Detta medför 
till exempel att en del frågor behandlas mer eller mindre utförligt av en informant 
i en viss sektor. Texten i första delen av kapitlet ska läsas som en sammanfattning 
av källmaterialet och utgör underlaget för analysen.

I undersökningen om attityder är Länsmuseet Västernorrland min empiriska 
utgångspunkt. Här gör jag jämförelser med två andra praxisfält, dels med mot-
svarande regionala arkiv och bibliotek, dels med andra museer i regionen. Gene-
raliserbarheten av resultaten kan diskuteras med ett så litet urval av institutioner, 
men avsikten är att beskriva sambanden mellan attityder och praxis, inte att gå till 
grunden med hur man katalogiserar. De generella dragen i det hela, det vill säga 

127 Margot Ely, Kvalitativ forskningsmetodik i praktiken : cirklar inom cirklar (Lund 1993), 66.
128 Mats Ekström och Larsåke Larsson, (red), Metoder i kommunikationsvetenskap (Lund 2000), 49 ff.
129  I andra kapitel refereras ytterligare några informanter. Dessa intervjuer har gjorts med personer vid 

centrala och andra institutioner i landet. Avsikten är att jämföra den regionala diskursen med några 
utblickar samtidigt som ABM-ämnenas utbildningar och dessa ämnens forskning diskuteras.
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mina resultat, växer därför fram efter hand som materialet framträder, tillsammans 
med andra forskares resultat.

För kapitel 5 utgörs källmaterialet som sagt av intervjuer och enkäter genomförda 
under ett tidsspann på sex år: 1999-2005. Intervjuer och enkäter som källor är 
starkt tidsberoende. Minnet är selektivt och glömskan färgar det förflutna. At-
tityder ändras och färgas av olika förutsättningar, exempelvis vetenskapliga frågor 
och kulturpolitiska strömningar och uppdrag. I korthet, tankestilar förändras över 
tid. Resultatet måste därför värderas utifrån detta. Det huvudsakliga syftet med 
intervjuer och enkäter var att beskriva ett dagsläge, en åsikt och en mentalitet i 
förhållande till kataloger och dokumentationsarbete. Materialet är enligt min me-
ning relativt entydigt, vilket kommer att framgå och ytterligare diskuteras i kapitlet. 

Ett källmaterial som jag gått igenom och som används på olika ställen i avhand-
lingen är regeringens kulturpropositioner 1975/76, 1996 och 2009, ett urval 
statliga utredningar (SOU) som behandlar ABM-institutionerna under perioden 
1954–2009, samt vissa författningar (SFS) om kulturminnen, arkiv och bibliotek 
1903–1998. I dessa har jag framför allt sökt efter uttryck för ”ABM-politik”, det 
vill säga skrivningar om hur samverkan inom ABM ska utvecklas; jag har även 
sökt underlag för att beskriva den politiska diskussionen om och uppdragen till 
ABM-institutionerna.130

Fältarbete och källkritik
Fältarbetet har inneburit genomgångar av arkiv, dels Murbergets äldre och nyare 
arkiv, dels Nordiska museets arkiv. I arkiven har jag letat efter källmaterial och 
information om kataloger och katalogisering och om arbetet med att hitta och 
införa nationella riktlinjer för katalogisering. Litteratur har sökts i Murbergets 
bibliotek, i Vitterhetsakademiens bibliotek och i Nordiska museets bibliotek. Alla 
tre kan besökas för att på plats och genom olika kataloger och i hyllorna leta fram 
allt som finns skrivet om mitt forskningsområde.131 Ett allmänt konstaterande 
är att många arkivförteckningar och bibliotekskataloger har mycket övrigt att 
önska, i synnerhet de digitaliseringar av äldre register som gjorts under senare 
årtionden. För ett gott resultat har jag behövt besöka arkiven och biblioteken 
och undersöka saken på plats. Utöver den litteratur jag funnit i de tre biblioteken 
har jag sökt litteratur och artiklar via den nationella samkatalogen Libris och via 

130  Källreferenser till propositioner, SFS och SOU återges inte här utan återfinns vid varje ställe där de 
åberopas.

131  Vissa bibliotek är inte tillgängliga för besök, i synnerhet gäller detta äldre samlingar i forskningsbibliotek. 
Detta medför att katalogen är den enda väg besökaren har för att se vad biblioteket innehåller. Katalogen 
är därför ofta blott ett hjälpmedel för att hitta var i biblioteket en viss genre står uppställd, men katalogen 
är sällan heltäckande vad gäller klassifikation av allt biblioteket förvarar.
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flera nationella bibliotekskataloger som British Library, Nationale bibliotek van 
Nederland, Biblioteca Nacional de España samt European Library. 132 Intervju-
erna och insamlingen av enkäter är också en del av fältarbetet. Intervjuerna har 
företagits i informanternas egen miljö; enkäterna har presenterats tillsammans 
med forskningsprojektet för personalgrupperna i de olika institutionerna, varefter 
enkäterna utdelats.

Källkritik kan riktas till materialet på olika sätt. Att avgränsa sig till en liten mängd 
undersökta institutioner ger med nödvändighet en begränsad bild av en sektor. 
Detsamma kan sägas om antalet intervjuer i källmaterialet för kapitel 5. Eftersom 
utgångspunkten varit en museiinstitution och de museer, arkiv och bibliotek som 
finns i regionen, har jag valt att söka jämförelsematerial i annan forskning för att 
pröva mina resultat. Arkivmaterial och litteratur som fungerat som källor har för 
Murbergets del varit omfattande och av hög kvalitet. Arkivet vid Nordiska museet 
har däremot inte varit tillgängligt i den grad som hade varit önskvärt, därför att 
Nordiska museets arkiv i huvudsak är inriktat mot kulturhistoriskt källmaterial, inte 
museihistoriskt, vilket betyder att arkivmaterial efter Albert Eskeröds verksamhet 
inte varit möjligt att få fram. I mina intervjuer försökte jag se om det fanns någon 
samklang hos informanterna i varje sektor. Att söka samklang i tänkesätt överens-
stämmer, som jag ser det, väl med Flecks syn på hur en tankestil definieras. Jag var 
därför nyfiken på om jag kunde hitta inte bara sektorsvisa drag av tankegemenskap 
utan också drag av gemensamma tankelinjer för hela ABM-området. Empiriskt 
har avsikten varit att analysera och kommentera likheter och skillnader mellan 
institutioner och yrkesgrupper inom ABM-området. För dessa ändamål bedömer 
jag källmaterialet tillräckligt i omfattning. 

Forskningsbakgrund
Forskning med den inriktning jag valt har bedrivits på olika vetenskapliga områden. 
Internationellt finns undersökningar inom flera delar av mitt område. I Norden 
finns det till exempel flera museihistoriska studier som behandlar systematik och 
profession. Avhandlingen har tre huvudspår, nämligen systemfrågor, kunskapsteo-
retiska frågor och kulturfrågor. I ämnet museologi i dess olika former har frågan 
om kataloger och dokumentationssystem behandlats i flera större studier, vilka 
kommer att refereras till eller användas senare i avhandlingen.133 Vid Universitet 
i Zagreb har ämnet generellt en inriktning mot semiotik som grundval för teori 
och metod, samtidigt som man vid detta universitet har arbetat med flera forsk-

132  http://libris.kb.se; http://www.bl.uk; http://www.kb.nl; http://www.bne.es; http://www.
theeuropeanlibrary.org/ EL är en samkatalog över 48 nationella kataloger i Europa (april 2013). 

133  Anne Claudel, har i Bibliographie zum Einsatz des Computers bei Sammlungsmanagement und –
dokumentation, Staatliche Museen zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, Institut für Museumskunde 
(Berlin 1997), sammanställt många viktiga verk och artiklar inom detta område.
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ningsprojekt kring dokumentation.134 Institut für Museumsforschung i Berlin har 
under många år varit en brygga mellan forskningen och museerna inom området 
information och informationshantering.135 Arbetsgrupp för dokumentationsfrågor 
vid International Council of Museums – CIDOC, har sedan 1970-talet arbetat 
med frågor kring katalogisering, klassifikation och terminologi, katalogsystem, 
datamodellering och framtagning av internationella standarder.136

Ett exempel på större forskningsprojekt om dokumentation i museer är Historia 
de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística av María Teresa 
Marín Torres. Här gör hon en reflektion över dokumentation i flera spanska konst-
museer, kompletterad med utblickar i Europa. Undersökningsperioden är slutet 
av 1800-talet fram till andra världskriget. Marín Torres diskuterar bakgrunden till 
den komplexa situationen med äldre och nyare dokumentation som idag blandats 
samman med hjälp av den nya tekniken. Marín Torres anför att likheterna mu-
seerna emellan är stor vad gäller dokumentationen och dess syften. Resultaten i 
min avhandling stödjer denna slutsats och ger ytterligare nyanser åt orsakerna till 
att likheterna är stora mellan Marín Torres resultat och mina, eftersom metoder 
och tänkesätt i museerna är starkt förankrade i allmänt rådande akademiska ve-
tenskapliga strömningar.137 

En för museivetenskapen och museisektorn bred och för mig intressant antologi 
är Samling og museum: Kapitler av museernes historie, praksis og ideologi utgiven 
2010.138 Verket innehåller ett tjugotal artiklar inom det i titeln beskrivna fältet. 
Bjarne Rogan tar i artikeln ”Tingens orden – Klassifikasjon, samling, museum” 
upp centrala frågor om museikataloger.139 Rogan diskuterar framför allt teorier 
om klassifikation och taxonomi och begrepp inom detta område samt presenterar 
historiska återblickar över användningen av klassifikation, främst i vetenskaplig 
miljö. Rogans utgångspunkt är att människan klassificerar det mesta omkring sig. 
Han skriver att klassifikation är människans sätt att organisera livet, samtidigt som 
det är myndigheternas intellektuella redskap för att kontrollera samhället.140 Rogan 

134  Institutionen för informationsvetenskap vid Zagrebs universitet har 2009 fyra inriktningar; 
Biblioteksvetenskap, arkivdokumentation, allmän informationsvetenskap och museologi. Den har vuxit 
fram ur biblioteks- och informationsvetenskap, etablerad 1977, som vidgades med museologisk och 
arkivinriktning 1984. Se http://www.ffzg.hr/infoz/en/ passim.

135  http://www.smb.museum/, t.ex. Katja Leikam m fl, Qualität im Museum, Mitteilungen und Berichte aus 
dem Institut für Museumsforschung (Berlin 2008).

136 http://cidoc.icom.museum/
137  María Teresa Marín Torres, Historia de la documentación museológica : la gestión de la memoria artística, 

(Spanien 2002).
138  Samling og museum : Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi. red. Bjarne Rogan och Arne Bugge 

Amundsen (Oslo 2010). 
139  Bjarne Rogan, ”Tingens orden Klassifikasjon, samling, museum”. i Samling og museum : Kapitler av 

museenes historie, praksis og ideologi. (Oslo 2010).
140  Ibid, 131.
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kommer i denna beskrivning nära det Kjell Johannessen benämner praxis, det vill 
säga överenskomna regler och förförståelse för samband i vardagen som dels leder 
personen i tolkningen av en kontext, dels ger meddelanden som tolkas enligt ett 
visst mönster. Rogan nämner vetenskaperna och deras sätt att systematisera kul-
turen och naturen, där vetenskaperna ständigt ändrar sättet att systematisera.141 

Även systematiserandet är former av praxis och i varje system utgör det centrala 
delar av en tankestil i Flecks mening. Rogan ger flera exempel där utgångspunkten 
för klassifikationen blir tydlig. Exempelvis noterade upplysaren Carl von Linné 
under sina resor olika växter utifrån nyttighet i merkantilistisk anda, samtidigt som 
botanikern Linné beskrev växter i den hierarki som sedan blivit hans arv inom 
växtforskningen.142 Rogan ger sin egen förklaring till begreppen klassifikation, 
taxonomi och systematik. Systematik hör enligt honom främst hemma i biologin: 
”De hierarkiske kategoriene i tradisjonell systematikk er art, slekt, familie, orden, 
klasse, rekke, og rike (de syv ’taksonomiske nivåer’).”143 Han skriver att detta sätt 
att tänka, liksom terminologin, har spridit sig från naturvetenskaperna till kultur-
ämnena, vilket förklarar hur terminologin används i humaniora. Han exemplifierar 
med att begrepp som taxonomi, systematik och kategori inte används med samma 
exakta betydelser. 

Med Flecks syn i åtanke uppfattar jag att det snarare är fråga om två helt olika 
tankekollektiv samt olika tankestilar och därmed sammanhängande referensramar 
och behov. Rogan använder en vetenskapshistorisk förklaring till företeelsen att 
begreppen används mindre exakt, det vilket jag anser behöver en annan förkla-
ringsgrund än ”intellektuell diffusion”. En annan synvinkel på detta område är 
enligt Rogan perspektivet. I vardagen kategoriserar människan ur ett inifrånper-
spektiv, det vill säga sin egen kulturella miljö. Kulturforskaren har tvärtom ofta ett 
utifrånperspektiv på det studerade, men när forskaren i stället, som till exempel 
inom etnologi och antropologi under 1900-talets andra hälft, försöker göra sig 
till en del av den studerade kulturen och kartlägger kognitiva system ur ett ini-
frånperspektiv uppstår andra förutsättningar, även för klassifikationen.144 Uttryckt 
på ett annat sätt för vetenskaplig klassifikation ur ett inifrånperspektiv samman 
vetenskaplighetens systematik med inifrånperspektivets syn på den egna kulturen. 
Ur utifrånperspektiv klassificerar forskaren med hänsyn till vetenskapliga behov 
och den egna tankestilens referensramar. Så är fallet med till exempel användning 
av generella klassifikationssystem som Outline of Cultural Materials.

141 Rogan (2010), 131.
142  Ibid, 132; Carl von Linné, Carl Linnæi skånska resa år 1749, red. Carl-Otto von Sydow (Stockholm 

1959), 9 ff.
143  Emellertid har Linnés ordning från 1700-talet i stor utsträckning ersatts av andra system som bygger 

på evolutionsteori och evolutionärt släktskap: Rogan, 135; Helene Schmitz, Nils Uddenberg & Pia 
Östensson, A passion for systems : Linneaus and the Dream of Order in Nature (Värnamo 2007), 233.

144 Rogan (2010), 136.
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Museernas klassifikationshistoria följer i stort de allmänna vetenskapliga ström-
ningarna. De ägde ju rum i nära samförstånd. Kronologin inom arkeologin från 
1800-talets början, med en indelning som bygger på råmaterial i fynden, fäste 
sig inte bara i medvetandet hos forskarna utan även i utställningar och i skolans 
beskrivning av det förflutna och därmed i allmänhetens medvetande.145 Christian 
Thomsens indelning i tre förhistoriska tidsperioder återfinns även i realkatalogen 
för Murberget kring sekelskiftet 1900. 146 Vetenskapen kom under 1800-talets 
lopp också att påverkas av evolutionsteorin, och i museerna syns detta genom att 
objekten betraktades i serier från enklare konstruktioner till mer komplicerade. 
Detta skulle ge bilden av föremålens utvecklingsförlopp. Tillsammans och i dispyt 
med spridningsforskningen blev de olika aspekterna – materialen och utvecklings-
förloppen – olika dimensioner i kartan över den materiella kulturen. Dock möttes 
det icke geografiska utvecklingsperspektivet på materiell kultur och det nationella 
perspektivet.147 De nationella intressena behövde andra indelningar, en tonvikt på 
de regionala särdragen, vilka var lätta att finna i museernas samlingar – om man 
sökte efter särdrag.

Min avhandling handlar ju inte om samlingar och samlandet, men Rogan pekar på 
det nära sambandet mellan samlingen och klassifikationen. En samling är ett urval: 
objekten utgör exempel, hämtade ur sina sammanhang – sin brukskontext. Objekten 
representerar något i historien som museet valt att bevara och visa. Föremålen blir 
alltså representanter för det autentiska – det förflutna – men är inte autentiska i 
sig. Objekten är inte som souvenirer vilka är symboler som ska förflytta ägaren i 
tanken till en dag, en plats eller en händelse. Museisamlingen inordnas i stället i 
en vetenskaplig kategorisering som varierar över tid och som i utställningen ges 
funktionella, estetiska eller andra betydelser.148 Museernas vetenskapliga klassifika-
tion blir de epistem eller ontologier som avgör samlingens och tingens enskilda 
autenticitet – ingalunda vardagens och den ursprungliga kontextens kategorier.

Bjarne Rogans genomgång och analys tydliggör den vidare vetenskapshistoriska 
betydelsen av museikataloger och olika typer av klassifikationer. Enligt Rogan finns 
det dock en nära kontakt mellan privat samlande och institutionellt samlande, då 
alla samlare söker någon form av systematik eller sammanhang.149 De särskiljande 
aspekterna på samlande är att museerna samlar i förhållande till sina forsknings-
behov eller behov av att påvisa en helhet – ofta med ett sekundärt pedagogiskt-
ideologiskt syfte.150 

145 Rogan (2010), 136.
146 Stenålder, bronsålder och järnålder; Se vidare i kapitel 2.
147 Rogan (2010), 138.
148 Rogan (2010), 142 f.
149 Ibid, 139.
150 Ibid, 143.
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Det gemensamma mellan privata samlares intresse för knappar i olika färger eller 
museers samlande av spinnrockar av olika modeller är att indelningen – klassifi-
kationen – är en viktig faktor i hur samlingen skapas.

Inom arkiv- och biblioteksvetenskaperna har kataloger och förteckningar varit en 
viktig fråga för forskning. Närheten mellan bibliotekssektorn respektive arkivsek-
torn och den vetenskapliga forskningen har varit solid, och forskningen har vuxit 
fram som en vidareutveckling av grundutbildningarna för de yrkesverksamma i 
de två sektorerna.151 Arkivforskaren Torbjörn Kjölstad har kategoriserat ämnena 
som praxisnära för att betona att mycket av forskningen handlar om utvecklings-
verksamhet för respektive sektor och att forskningen ofta behandlar just praxis 
och arbetssätt i sektorerna. I den biblioteksvetenskapliga avhandlingen Klassifika-
tion, bibliotek och samhälle av Joacim Hansson analyseras orsakerna till valet av 
Klassifikationssystem för svenska bibliotek – SAB-systemet i början av 1900-talet.152 
Hansson närläser klassifikationssystemet för att se vilka värderingar och världsbilder 
det speglar och analyserar hur systemet används. Hansson gör en analys av ett 
hjälpsystem som används i så gott som alla Sveriges bibliotekskataloger fram till 
början av 2000-talet. Det finns metodiska såväl som innehållsliga jämförelser att 
göra med min undersökning av Outline for Cultural Materials som används för 
klassifikation i merparten av de svenska kulturhistoriska museerna sedan 1970-talet. 

Arkivvetenskapen har under senare årtionden haft fokus på en arkivteori relaterad 
till ordning, struktur och sökning – i synnerhet i digitala arkivsammanhang, efter-
som de äldre principerna för arkivens ordning inte kan tillämpas på nya medier.153 
Den internationellt välkända kanadensiska arkivteoretikern Terence (Terry) East-
wood har bidragit med viktig förnyelse av hur arkiv kan beskrivas i nya medier.154 
I Högskoleverkets utvärdering av ABM-ämnena, genomförd 2004, betonade de 
sakkunniga att mycket av den arkivvetenskapliga forskningen i realiteten sker inom 
arkivinstitutionerna, vilket delvis förklarar varför forskningen har varit orienterad 
mot arkivinterna frågeställningar.155 Exempel på den mer fristående forskning som 
har utvecklats under de senaste åren, där andra frågor är de interna, behandlas 
i Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems av Anneli 
Sundqvist. 

151  Med detta vill jag betona att dessa ämnen skiljer sig något från den museihistoriska forskningen som i 
många fall inte bedrivits som en del av utvecklingen av museisektorn utan som en analys och utvärdering 
av museiverksamhet.

152  Hansson (1999).
153  De gamla ordningsprinciperna är skapade för och utgår från arkiv som har en fysiskt påtaglig databärare 

– till exempel papper.
154  Terry Eastwood & Heather McNeil, Historical and Contemporary Current in Archival Thought, (Santa 

Barbara, USA 2010).
155 HSV 2004:27R, 19.
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Hon behandlar arkiven ur användarens synvinkel. Sundqvist visar hur svårt det är 
för icke professionella användare att nyttja arkiven och att arkivarien ofta får vara 
uttolkare och mellanhand mellan arkivförteckningar och användare. 156 Sundqvist 
öppnar ett område som inte tidigare varit föremål för omfattande forskning, nämli-
gen kring brukaren utanför arkivet.157 Området gränsar till vad biblioteksforskaren 
Birger Hjørland benämner domänanalys. Sundqvist ger i sin avhandling bland 
annat en historisk analys av arkivteori och arkivpraxis som är av betydelse för min 
forskning och den är intressant och relevant som jämförelse med museiområdet.

Forskning kring museipraxis och museibildande är ett omfattande område. I 
avhandlingen Ansvaret för kulturarvet: Studier i det kulturhistoriska museiväsendets 
formering med särskild inriktning på Nordiska museets etablering 1872–1919, av Mag-
dalena Hillström, belyses en ”stor” och en ”liten” berättelse. Den stora berättelsen 
är 1800-talets formering av museiväsendet, kampen mellan statens åtaganden och 
civilsamhällets ambitioner. Nordiska museets successiva etablering till ett nationellt 
museum representerar den lilla berättelsen. Hillströms arbete berör min avhand-
ling ur två synvinklar, dels genom valet av angreppssätt, i form av en stor och en 
liten berättelse, dels genom beskrivningen av etableringen av och grogrunden för 
regionala och lokala kulturhistoriska museer i Sverige. 158

Kulturarvet och dess förvaltningsapparat har betraktats på två sätt i forskningen – 
det som tar kulturarvspraktiken för given och det som problematiserar densamma. 
I den idéhistoriska avhandlingen Hjärtats härdar; Folkliv, folkmuseer och minnes-
märken i Skandinavien, 1808–1907, behandlar Mattias Bäckström bland annat 
frågor kring folkmuseernas systematik i början av min undersökningsperiod.159 
Bäckström beskriver hur olika tankestilar, som till exempel utvecklingshistoriska 
perspektiv, blev verktyg i dåtidens museipraktik. Bäckström behandlar en tidsperiod 
som i stort sett slutar där min börjar, men hans forskningsresultat visar hur de 
tankestilar som odlades under 1800-talet ledde fram till den praktik och de ideal 
som jag tar upp och analyserar.

Representation och förmedling är frågor som beforskats brett inom museiveten-
skapen. Många större och mindre verk har skrivits om allt från små utställnings-
koncept till världsutställningar. I många fall handlar undersökningarna om hur 

156  Anneli Sundqvist, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational Systems, diss. i arkiv- och 
informationsvetenskap (Sundsvall 2009).

157  Denna kommentar utrycktes muntligt av professorn i arkivvetenskap vid Stockholms universitet och 
sakkunnig vid Anneli Sundqvists disputation 2009.

158 Hillström (2006).
159  Mattias Bäckström, Hjärtats härdar Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907.

diss, Idé och lärdomshistoria, Göteborgs universitet (Göteborg 2012), 262 ff. De institutioner Bäckström 
benämner folkmuseer är de stora kulturhistoriska museerna i Norden vid 1800-talets slut, bland andra 
Norsk Folkemuseum, Dansk Folkemuseum, Nordiska museet och Kulturen i Lund, ibid, 158f.
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museet kommunicerar med besökarna vid visningar eller enkelriktat förmedlar 
sitt budskap via den färdiga utställningen.160 I avhandlingen Negotiating ’Culture’, 
Assembling a Past tar Jonathan Westin upp frågan om hur aktörerna agerar och 
hur publikens förväntningar påverkar presentationen. Westin koncentrerar sin 
undersökning på visuell representation i digital miljö och spårar samspelet mellan 
dem han benämner som ”client, artist, technology and target audience.”161 Detta 
är alltså en undersökning om kommunikation och hur kommunikationen mellan 
aktörerna (the actants) påverkar vad som kommuniceras. Det är inte endast en 
fråga om att förmedla aktuell kunskap inom området utan också att förhålla sig till 
tidigare kunskap – den kunskap som övriga deltagare besitter. Westin framhåller att 
kunskapsbildning kan ske på det sätt som karaktäriserar Flecks syn på kunskaps-
uppbyggnad, där åsiktssystemens tröghet framträder.162 Westin beskriver att föremål 
(an object) inte kan separeras i delarna artefakt och kontext utan måste ses som 
en hybrid skapad av associationer spridda över tid och plats (eller läge: ”space”).163 
Han snuddar här vid Bjarne Rogans tidigare redovisade syn på museisamlingar. 
Westin sammanfattar att visuell representation många gånger är en sammanflät-
ning av såväl tidigare, etablerad kunskap som ny forskning.164 Resonemanget känns 
igen från Albert Eskeröds kritik av den äldre etnologins effekter i museipraxis, då 
Eskeröd ansåg att museernas praxis återupprepade äldre uppfattningar trots att 
nya vetenskapliga synsätt fanns tillhanda. Jag återkommer till Eskeröd och detta 
resonemang i kapitel 4. Westin belyser att ny teknik förvisso ger nya möjligheter 
men att influenser från äldre sätt att representera kunskap påverkar resultatet.165 
Det går att med modern teknik öka interaktiviteten och samtalet kring det som 
visualiseras, men man når inte längre än mottagaren kan tolka.

Ett forskningsområde som jag berör, men inte fördjupar, finns inom språkvetenskap. 
Det handlar om att förstå beskrivningar och termer i ett språk man som användare 
behärskar och om termer med motsvarande betydelse i andra språk. I flera av de 
europeiska museiprojekt om digitala data som genomförts under 2000-talets första 
årtionde har flerspråkiga terminologier varit viktiga beståndsdelar, till exempel i 
projektet Athena – Access to cultural heritage networks across Europe.166 Avsikten i 
många av EU-projekten har varit att ge tillgång till och sökbarhet i museisamlingar 

160  Några exempel är Eva Insulander, Tinget, rummet, besökaren Om meningsskapande på museum (Stockholm 
2010); Eric Hedqvist, Varats och utvecklingens kedja En naturhistorisk museiutställning i Göteborg 1023-
1968 (2009); Kerstin Smeds, Helsingfors – Paris : Finlands utveckling till nation på världsutställningarna 
1851-1900, (Helsingfors 1996) och Brita Brenna, Verden som ting og forestilling : verdensutstillinger og den 
norske deltakelsen 1851-1900 (Oslo 2001).

161 Jonathan Westin, Negotiating ’Culture’, Assembling a Past (Göteborg 2012), s 52. 
162 Fleck (1997), 40.
163 Westin (2012), 52.
164 Westin (2012), 60.
165 Westin (2012), 61.
166 ATHENA: http://www.athenaeurope.org/
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över språkgränser, via Internet. Ett forskningsprojekt som arbetat med denna fråga 
är Dana Dannélls forskning om flerspråkiga automatiserade översättningar av be-
skrivande texter. Texterna är formaliserade beskrivningar – föremålsbeskrivningar – i 
konstmuseer.167 Dannélls slutsatser är att beskrivningar på olika språk måste byggas 
upp enligt det aktuella språkets egna förutsättningar. Det finns språkspecifika drag 
som måste följas för att kunna generera beskrivningar i ett annat språk. Som en 
del i översättningen används lexikaliskt stöd där relationer mellan begrepp och 
deras synonymer och olika hyperonymer måste definieras. 168 Avhandlingen visar 
att med en väl avvägd språkstrategi vad gäller terminologi och språkens syntax, kan 
översättningar mellan språk i hög grad automatiseras. Dannélls slutsats kräver två 
förutsättningar: dels måste det finnas ett överenskommet och standardiserat sätt att 
formulera beskrivningen, dels måste det finnas en överenskommen nomenklatur 
eller terminologi för området. I kapitel 3 och 4 visar jag att denna typ av överens-
kommelser i stor utsträckning saknas i mitt undersökningsobjekt. Terminologier 
har sällan utvecklats i syfte att vara landsomfattande i museisammanhang, beskriv-
ningars innehåll förändras bara undantagsvis; de bibehålls över tid, trots att de inte 
samspelar med de aktuella forskningsperspektiven. Det senare innebär att museerna 
förvaltar beskrivningar med ursprung i olika tider och under olika vetenskapliga 
inriktningar – vilket gör dem svårtydda även för de yrkesverksamma i museerna.

I antologin Tekniken bakom språket har kognitionsforskarna Peter Gärdenfors 
och Jana Holsanova skrivit artikeln ”Att kommunicera med och utan teknik”.169 
Gärdenfors & Holsanova diskuterar hur människan kommunicerat förr och hur 
vi kommunicerar idag. Dialogen är enligt dem den självklara utgångspunkten när 
man diskuterar kommunikation och jämför olika typer av teknikstöd. Bilder var 
det tidigaste sättet att använda medier, men bilden har kompletterats med text 
under de senaste århundradena.170 För att förstå kommunikation har Gärdenfors  
& Holsanova skapat en modell av kommunikationens olika delar. De skiljer 
mellan informationens innehåll, dess kod och det medium som används. Innehåll 
avser vad informationen betyder, och kod avser hur informationen är utformad. 
Kod är till exempel språket som talas eller skrivs. Dialogen består emellertid även 
av andra koder såsom tonfall, gester och mimik. Ett samtal där deltagarna är på 
samma plats, betecknar Gärdenfors & Holsanova som multimodalt, om man även 
ritar, pekar och gestikulerar samtidigt som man talar.171 

167  Dana Dannélls, Multilingual text generation from structured formal representations (Göteborg 2013).
168  En hyperonym är en term som har en vidare betydelse än grundtermen (hyponymen) Till exempel för 

hyponymen stol finns hyperonymen sittmöbel.
169  Peter Gärdenfors & Jana Holsanova, ”Att kommunicera med och utan teknik”, i Tekniken bakom språket, 

red Richard Domeij, Språkrådet (Falun 2008), 11 och 25-48.
170 Ibid, 25f.
171 Ibid, 28f.
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Två viktiga faktorer för dialogen är rummet och tiden. Om de samtalande inte 
befinner sig på samma plats är vanligen dialogen medierad.172 Gärdenfors & 
Holsanova menar att en ”vanlig” dialog är omedelbar, det vill säga meddelandet 
når mottagaren direkt. Så sker även i en medierad dialog, via exempelvis telefon. 
Är dock kommunikationen förskjuten i tid, finns fördelen att avsändaren hinner 
formulera sig innan meddelandet går iväg. Å andra sidan innebär förskjutningen 
i tid och rum att andra koder måste användas.173 Det Gärdenfors & Holsanova är 
upptagna av i artikeln är i huvudsak kommunikation som har hög interaktivitet. 
Det betyder att deltagarna har möjlighet att påverka innehållet eller utformningen 
av den fortsatta dialogen.174 

I min avhandling undersöker jag kommunikation mellan avsändare och mottagare 
som dels inte är väl kända för varandra, dels i huvudsak har ett stort avstånd i tid 
– jag syftar här på museernas kataloger. Dessutom är det inte fråga om en dialog 
utan en enkelriktad kommunikation. Vad Gärdenfors & Holsanova ändå närmar 
sig är hur mottagaren stegvis bygger upp sin förståelse för innehållet i kommu-
nikationen. På basen av skriftliga källor bygger läsaren upp en kunskap om det 
beskrivna, och avancerade läsare blir med tiden förtrogna med den ”grafolekt” 
som används.175 Detta kan jämföras med vad Johannessen kallar vinnande av tyst 
kunskap eller Fleck beskriver som att läsaren blir en del av det tankekollektiv som 
omfattar tankestilen. Jag har i avhandlingens kapitel 3 valt att analysera katalogdata 
med hjälp av aspekterna form, innehåll och struktur. I kapitlets inledning jämför 
jag dessa tre med de tre kriterierna Gärdenfors & Holsanova framhåller, nämligen 
innehåll, kod och medium.

Avhandlingens tankemodell
Med dokumentationen som fokus ska avhandlingen ta flera utgångspunkter. 
Som grafisk figur kan de illustrera en tankemodell med två dimensioner och ett 
motsatspar. 176 Den ena dimensionen är den mänskliga idéns (kapitel 2 & 4), den 
andra den reella – den faktiskt uttryckta (kapitel 3 & 5).Tanke och handling om 
man så vill. Motsatsparet är praxisfält mot teorifält.

Indelningen i de fyra blocken visar den empiri utifrån vilken jag kommer att 
bygga mina slutsatser. Kunskap och attityd, verklighet och befintliga data, ofta 
komna från modeller av världen, hänger samman i en väv av förändringsarbete 

172 Gärdenfors & Holsanova, 30.
173 Ibid, 31f.
174 Ibid, 33.
175 Ibid, 37.
176  Begreppet tankemodell har inte hämtats från Ludwik Flecks begreppsvärld utan är ett tankeväckande 

muntligt förslag från min handledare professor Smeds.
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kontra konservatism i praxisfältet, men kännetecknas också av paradigmskiften 
eller skiften av tankestilar och kvardröjande vetenskapliga perspektiv inom såväl 
utbildning som forskning. Dispositionen är vald för att på tydligast möjliga sätt 
visa de mönster och kontraster som finns inom undersökningsområdet.

Avhandlingens disposition
I kapitel 2, ”Kataloger – hjälpreda och samtidsspegel”, går jag igenom hur kataloger 
och andra hjälpsystem vuxit fram i Länsmuseet och dess föregångare. Här görs 
jämförelser med andra museer och med arkiv och bibliotek för att visa likheter 

Verklighet (kapitel 2)
Beskrivning av systemens  

och katalogernas historiska 
utveckling, Murberget är utgångs-
punkt, perspektivet kompletteras 
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och olikheter. Bland de kulturhistoriska museerna är likheterna i utveckling stora, 
även om processerna inte alltid sker samtidigt. I detta kapitel kan vi skönja att 
forskningshistorien och vetenskapliga paradigm påverkat museipraktiken i hög 
grad. Målet med kapitlet är att visa en utvecklingshistoria som i många stycken 
är gemensam i sektorn.

Kapitel 3, ”Form – innehåll – struktur”, analyseras dels Murbergets kataloger 
och deras framväxt, dels den allmänna diskussionen och rekommendationerna 
för kataloger i museer. Verktygen i analysen är en studie av form, innehåll och 
struktur av system och data. Avsikten är att på mikronivå beskriva vad katalogerna 
innehåller av lagrad kunskap. Avsikten är vidare att visa och analysera effekterna 
när förändringar av form och struktur ändras – vilket skett i stor utsträckning sett 
över hela undersökningsperioden.

I kapitel 4, ”Ett klassifikationssystem för allt och alla”, beskrivs diskussionen om 
stödsystem för katalogiseringen i Sveriges museer. Systemen är till för klassifikation, 
för enhetlig registrering och liknande. En fördjupning görs om det på 1960-talet 
importerade amerikanska klassifikationssystemet Outline of Cultural Materials 
(OCM). Avsikten med denna fördjupning är att utröna hur ett system skapat under 
specifika omständigheter kan fungera som ett generellt system i museisektorn. I 
den undersökning som genomfördes av Kulturrådet år 2000 framgår att OCM 
vid sekelskiftet användes vid 200 svenska museer.177 Siffran indikerar att de flesta 
museer använder systemet. Dock poängteras att det i första hand används för 
klassifikation av kulturhistoriska föremål och fotografier. 

Kapitel 5, ”Kunskap och attityd”, ger en allmän bild av hur ABM-institutionernas 
professionella förhåller sig till dokumentation och dokumentationssystem. De 
yrkesverksammas kunskap om systemen och systemens betydelse både internt och 
i publika roller beskrivs. Urvalet av personer har dels styrts av mitt försöksom-
rådes geografiska ram, Västernorrland, dels genom personer som på olika sätt är 
tongivande i sina organisationer. Målsättningen med kapitlet är att ge en bas för 
förståelsen av både systemen och de tre sektorernas olikheter.
 
I avslutningskapitlet, ”Kunskapsbehandling och kunskapsproduktion”, förs trådarna 
samman och visar hur vetenskapshistoriska, informationsrelaterade strukturella, 
professionella och tekniska aspekter inverkar på möjligheterna till förståelse av 
den information som tillgängliggörs för allmänheten. Forskningsresultaten cirklar 
kring kunskapsbehandlingen och kunskapsproduktionen i sektorn. Slutsatserna 

177  European Museums´ Information Institute, ”EMII Standards Map Sweden”, i EMII Final Report 
December 2000 (Cambridge, England 2000), 5. 
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visar vilka tankestilar som odlats och odlas och hur förvaltningssystem och praxis 
inverkar på möjligheterna att följa uppdrag och förväntningar idag.

Definitioner och begrepp 
Dokumentation är i sig en vetenskapernas mötesplats där begrepp och definitioner 
är av yttersta vikt för förståelse. I följande avsnitt ska de begrepp som följer igenom 
hela texten beskrivas och kort diskuteras.

Källor
De kulturhistoriska museerna förvarar källor av flera slag. Föremål är en huvudgrupp, 
ibland benämnda artefakter, eftersom de oftast formats av människan. Fotografier, 
ljudinspelningar, film, och så vidare, betraktas som medierade källor, det vill säga 
innehållet bärs på någon sorts medium, som papper eller magnetband. Benäm-
ningarna av dessa källor i museerna är vanligtvis de kursiva orden i detta stycke. 

Bibliotekens interna benämning på sina olika källor till information är media. 
Dessa är böcker, tidskrifter, filmer, CD-skivor, DVD, med mera. Media är en 
samlingsterm för alla dessa typer, men begreppet källa förekommer sällan som en 
benämning av detta slag.

Arkivens traditionellt huvudsakliga benämning på sina källor är dokument, 
vilket är en samlingsterm för olika typer av källor. Emellertid har dels nya medier 
tillförts arkiven, dels har arkivbildningen börjat uppmärksamma andra strukturer 
i arkivens ursprungsorganisationer, vilka idag dokumenteras på nya sätt. Jag kom-
mer att diskutera arkivbildning mer senare i avhandlingen.

Benämningarna på de ting som förvaras i arkiv, bibliotek och museer är många 
och används delvis på sektorsspecifika sätt. I min avhandling kommer jag att 
använda de beteckningar som används inom respektive sektor. Begreppen media, 
dokument och fotografier är i vissa fall synonymer i de olika institutionerna, men 
de står även för ett specifikt innehåll i respektive institution.

Om dokument
Begreppet dokument används som begrepp isynnerhet i arkivsammanhang. I 
avhandlingen kommer begreppet dokument att användas som beteckning på en 
uppenbar källa för information, oavsett slag. Likväl är dokument i detta samman-
hang ett abstrakt begrepp, eftersom det benämnda inte behöver förekomma fysiskt 
utan även kan vara immateriellt. Ett dokument kan vara en uppgift som noterats 
som kontextuell information till ett annat dokument som uppfattas som källa.178 

178  Per Bjurström, ”Dokumentera!” i Museiteknik, utgiven av Phebe Fjellström (Lund 1976), 49, om 
begreppet dokument; Phebe Fjällström, i Museiteknik, utgivare Phebe Fjellström (Lund 1976), 9, 
om begreppet lämningar skriver Phebe Fjällström: ”I historikernas mening är tingen lämningar, 
vilka kan bearbetas och analyseras. De utgör människans kulturarv, de återspeglar innovations- och 
kulturomvandlingsprocesser.” Fjällström visar med detta att en forskningsgren kan beteckna och  
därmed uppvärdera ett källmaterial.
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Dokumentation
Begreppet dokumentation kan i dagligt tal ha två betydelser. Den ena betydelsen 
har verbformen dokumentera. Dokumentation (a) betecknar de data eller den 
information som valts att representera det dokumenterade tinget eller händelsen 
(med tonvikt på resultatet). Dokumentation (b) används för det arbete som sker 
för att generera den utvalda informationen.

Om ändamålet är att samla data för bevarande innebär dokumentationens 
produkt endast texter, bilder eller föremål, med mera, som förvaras i institutionen. 
Är ändamålet sökbarhet, alltså att kunna finna källor från den dokumenterade 
företeelsen, är dokumentationen en samling ordnade data med metadata. Verk-
samheten betecknas ofta med förteckningsarbete, katalogisering eller registrering. 
Den fysiska sammanställningen av data kallas vanligen förteckning eller katalog. 

Källor som dokumentationen avser att beskriva har olika ursprung. Det kan 
vara en pliktleverans till en arkivinstitution eller aktivt insamlat eller inköpt till 
institutionerna. Det kan vara såväl materiella som immateriella företeelser som 
dokumenteras och därmed skapar utgångspunkt för en dokumentation. 

Insamling av data kallas i vissa sammanhang för dokumentation. I denna un-
dersökning utesluts syftning på generell faktainsamling. Med dokumentation avses 
endast hjälpmedel att återfinna insamlade ting eller andra data. Dokumentationen 
i denna mening är skapad med avsikt att återfinna insamlade data, t ex arkivalier, 
böcker, föremål, upptecknade tankar och vetande eller beskrivningar av objekt i 
landskapet.179 Annika Alzén diskuterar dokumentation i sin avhandling och närmar 
sig syftet: att öka kunskapsläget. Dokumentationen i Alzéns sammanhang kan 
vara insamling av kunskap om en verksamhet med mera, vilket kan leda fram till 
urval för musealt bevarande, men den kan även vara en ersättning – i stället för 
ett musealt bevarande. 180

Dokumentationen (a ovan) har två huvudsyften enligt vardagligt språkbruk:181 
1. att notera vad man vet och vad som hänt
2. att utgöra hjälp för den som vill finna något sorts dokument

179  Att insamling, gallring och dokumentation är verksamhet som i olika grad och omfattning sker vid de tre 
typerna av institutioner har redan konstaterats. Det finns en utbredd uppfattning inom dessa institutioner 
om skillnader institutionstyperna emellan. Arkiv anses ta emot allt en arkivbildare avkastar. Före eller 
efter leverans gallras materialet och slutligen förtecknas det återstående arkivet, med utgångspunkt ifrån 
arkivbildaren - den som avkastat handlingarna. Arkivbibliotek, se Nationalencyklopedins beskrivning 
ovan, insamlar allt, gallrar inte över huvud taget och skapar en nationell katalog över allt tryck: Libris. 
Bibliotek väljer vad de ska köpa in och använder de registreringsuppgifter som skapats i de nationella 
registren för att registrera sina samlingar. Museer har att insamla, aktivt eller utifrån vad man blir 
erbjuden; föremål där urvalet redan betraktas som ett resultat av gallring. Gallringen sker alltså först i 
processen. Därefter dokumenteras objekten.

180  Annika Alzén, Fabriken som kulturarv, Frågan om industrilandskapets bevarande i Norrköping 1950-1985. 
(Stockholm 1996), 18.

181 Bjurström (1976), 2 och 49 ff, m fl.
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Dokumentation (1) används i avhandlingen som ett samlande begrepp för informa-
tion med visst syfte. Dokumentationen finns registrerad på databärare, det vill säga 
i medier av olika typer. Medierna kan vara papper, kataloger, register, databaser, 
film, magnetband, CD-skivor, med mera. I olika yrken har dessa databärare med 
information olika benämningar, som kataloger, förteckningar eller liggare.182 Det 
vanliga är att denna dokumentation är strukturerad enligt vissa normer och för-
väntas innehålla en på förhand definierad typ av information.

Dokumentation (2) syftar till att vara ett hjälpmedel. Informationen här hjälper 
användaren att hitta en databärare och berättar om dokument eller dokumenta-
tion (typ 1). För att tydliggöra skillnaden mellan dessa två typer av dokumenta-
tion kommer i fortsättningen typ 2 att benämnas metadata. Begreppet metadatas 
språkliga betydelse är data om data. Avhandlingen fordrar en tydlig distinktion 
mellan innehåll (1) och hjälpmedel (2). Metadata kan lagras i system, som uppgif-
ter i en kortkatalog, databas eller i ett datafilnamn, men också dolda i katalogens 
utformning. Det senare är en av utgångspunkterna i resonemanget om betydelsen 
av form, innehåll och struktur av informationssystem.183

Ett särdrag hos metadata är att de i jämförelse med annan information är mycket 
dataintensiva. Metadata har också särdraget att de ofta är starkt fragmenterade 
och formaliserade. Dessa påståendens relevans kommer att visas i avhandlingen. 
Konsekvenserna av fragmenteringen och datatätheten ska belysas med informa-
tionsvetenskapliga perspektiv.

Dokumentationssystem är i avhandlingen beteckningen för dokumentationens 
ramar, teknisk eller filosofisk kontext och den struktur och det medium vari 
dokumentationen är nedtecknad, det vill säga metadatasystem, klassificerande 
hjälpsystem, katalog eller databas. Begreppen varierar mellan verksamhetsom-
rådena, men dokumentationssystemet är det strukturerade system som omger 
dokument och dokumentation. Termen databärare ovan beskriver ett element i 
ett dokumentationssystem.

Katalog är beteckningen för en produkt. Produkten är resultatet av dokumen-
tationsprocessen vilken innehåller information om det katalogiserade objektet, 
metadata, med mera. I olika sammanhang används synonyma beteckningar, till 
exempel register, förteckningar (arkiv) och liggare (museer). I avhandlingen används 
de sektorsspecifika beteckningarna där så är lämpligt, men i huvudsak använder 
jag termen katalog.

182  Katalog kan ofta även användas som beteckning för en helt överflyttad mängd information. Till 
exempel från en kortkatalog till en databas på magnetmedium, där ofta den ursprungliga strukturen och 
sökparametrarna anses ha bibehållits.

183  Metadata kan också lagras för presentationen dold till exempel i en datafil; en bildfil eller en webbsida.
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Institutionerna
I avhandlingen används begreppen arkiv, bibliotek och museer för att understryka 
skillnader och likheter institutionstyperna emellan. Dessutom är gruppen av insti-
tutioner – det så kallade ABM-området – ett begrepp som samlar dessa institutioner 
och särskiljer dem från andra verksamheter. Begreppen och verksamheterna är inte 
entydiga. Därför följer en genomgång av tillämpningar av de tre begreppen. En 
diskussion om ABM-området kommer senare i avhandlingen.

Vad definierar ett arkiv, ett bibliotek eller ett museum? Svaret på frågan kan 
ges ur flera synvinklar. För det första finns en sammanblandning eller parallell 
användning (homonym) vad gäller arkiv och bibliotek, av termen för (a) en sam-
ling av litteratur respektive arkivalier och (b) begreppet för institutionen och dess 
byggnad. I det följande inriktar jag mig på institutionen. Nationalencyklopedin 
(NE) utgiven 1989–1996 ger följande handledning:

arkiv (senlat. archi´vum, av grek. archei´on ‘förvaringsplats för officiella register’, 
‘byggnad för överheten’, av arche´ ’regering’, ‘överhet’), samling av dokument och 
handlingar (arkivalier); termen används även för den lokal där arkivhandlingar 
förvaras och för den institution som lagrar och vårdar dem. […] Arkiven skall 
vårda och tillhandahålla handlingar av olika slag och lagra dessa på olika medier: 
protokoll, diarier, koncept, in- och utgående handlingar, brev, räkenskaper etc. På 
senare år har information börjat lagras på t.ex. mikrofiche och mikrofilm samt, i 
elektronisk form, på magnetband, disketter och optiska skivor. Arkiven har där-
igenom ställts inför nya problem vad gäller förvaring och vård. Samtidigt har in-
formationsteknologin gett allmänheten väsentligt bättre möjligheter att mera ra-
tionellt nyttja arkiven[…]184

arkivbibliotek, bibliotek som enligt lag är berättigat till ett exemplar av varje i 
landet tryckt eller utgiven skrift. Arkivbiblioteken eller pliktleveransbiblioteken 
i Sverige är Kungliga biblioteket samt universitetsbiblioteken i Göteborg, Linkö-
ping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala. Regeln härstammar från 1661, och 
sedan 1978 finns en särskild lag om pliktleverans till dessa bibliotek. Sedan 1978 
skall enbart Kungliga biblioteket och Lunds universitetsbibliotek ”för all fram-
tid” spara pliktlevererat material.185

bibliotek (grek. bibliothe´ke, av grek. biblio- (bibli´on) ‘[liten] bok’ och grek. 
the´ke ‘förvaringsrum’), en på visst sätt ordnad samling av böcker, tidskrifter, 
handskrifter eller andra dokument som förvaras i för ändamålet anpassade lo-
kaler och sköts av speciell personal; termen används även om själva lokalen.186

184 NE, band 1 (1989), 548. Artikeln är signerad av Tomas Lidman, FD
185 Ibid, band 1, 549.
186 ibid, band 2, 520. Artikeln signerad av Lars-Erik Sanner, överbibliotekarie
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museum (lat. av Mouseion), offentlig eller privat institution som inrymmer en sys-
tematiskt åstadkommen samling av föremål, bilder, arkivalier m.m. inom ett visst 
ämnesområde. Förutom insamlings- och utställningsverksamhet bedriver de fles-
ta större museer också forskning och utgivning av publikationer inom sitt fack.187

Detta är International Council of Museums (ICOM:s) definition: 

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som tjänar samhäl-
let och dess utveckling, som är öppen för allmänheten, som förvärvar, bevarar, 
undersöker, förmedlar och ställer ut – i studiesyfte, för utbildning och förnöjelse 
materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld.188

I NE används en oklar blandning av argument för de tre begreppen. Språkliga 
etymologier – gärna referenser till antikens språk – används som härledningar. Det 
framgår i förklaringarna att samlingarnas sammansättning inte är helt fri från en 
blandning av de tre institutionstypernas material. Verksamhetens huvudinriktning 
framgår emellertid i beskrivningarna. Arkiven ska förvara officiella handlingar och 
dokument. Biblioteken ordnar skilda typer av skrifter. Museer bedriver förutom 
insamling även olika typer av pedagogisk verksamhet, som forskning, utställningar 
och utgivning av publikationer.

Det finns en vanans makt i att använda begrepp och det framgår att begreppen 
i första hand är historiskt betingade – de har använts för en viss typ av institu-
tion under lång tid. Då en av teserna i denna avhandling är att arkiv, bibliotek 
och museer är mycket lika varandra i vissa avseenden, är det intressant att ringa 
in vad som skapat skillnaderna i dagens institutioner. Förhållandet mellan de två 
aspekterna samlingens karaktär och institutionens verksamhet eller uppdrag kan 
inte läsas fram ur NE.189 Bristen på tydlighet kan skönjas i hur viss försörjande 
verksamhet fortsätter utan incitament från de konsumerande verksamheterna.190 
Med försörjande verksamhet menar jag insamling, dokumentation och gallring. 
Konsumerande verksamheter är forskning, utställningsverksamhet, publicering, 
tillhandahållande, med mera, relaterade till såväl enskilda kunder som samhälls-
institutioner i stort. I avhandlingen undersöker jag riktlinjer och resultaten av 

187 ibid, band 13, 513. Artikeln signerad av Jan-Öjvind Swahn, professor och Pontus Reimers
188  ICOM:s etiska regler, Svenska ICOM [International Council of Museums], andra upplagan (Öresund 

2011), 29
189  Uppdragen till arkiv, bibliotek och museer varierar av andra skäl än hur de benämns, till exempel om 

de är regionala, statliga, lokala eller knuten till någon särskild samhällssektor, varför detta förhållande 
inte låter sig beskrivas här – en differentiering som skett under 1900-talets gång. Jämför nedan Nordisk 
familjeboks artiklar.

190  Flera utredningar har genomförts för att belysa situationen i de olika sektorerna. Museiutredningen 
SOU 2009:15, Kraftsamling!, pekade på behov av dels samordning, dels behov av en förändrad syn på de 
anspråk som kan skönjas i samhället. Kulturpositionen 2009/10:3 Tid för kultur presenterade en delvis 
förändrad kulturpolitik och en inriktning där kultursektorn förväntas samverka med andra sektorer på 
nya sätt.
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genomförandet i ett utsnitt av den försörjande verksamheten – katalogisering och 
klassifikation. Konstateras bör att insamling, gallring och dokumentation ibland 
sker enligt behov just för ett speciellt tillfälle, i andra fall enligt historiska behov 
(tradition), i ytterligare andra fall utifrån vad som anses viktigt i ett framtidsper-
spektiv. Därmed är den försörjande verksamheten och samlingen en bristfällig 
utgångspunkt för definition av institutionen.191 

För att göra en historisk jämförelse av begreppen rådfrågas Nordisk familjebok 
(NF). I 1904 års utgåva beskrivs arkiv dels med ”urkund-samling”, dels med 
”rum eller byggnad där urkunder och handlingar förvaras”, samt ”ämbetsverk, 
som vårdar dylika”. Definitionen känns igen. Emellertid är distinktionen vad 
gäller källmaterialet skarpare.192 En särskild notering görs för material i gräns-
området: ”Något oegentligt begagnas namnet [arkiv] om enskilda bref- och 
handskriftsamlingar i allmänhet.” Vid 1900-talets början var uppfattningen 
om innehållet i en arkivinstitution entydig, och exempel radas upp: statsarkiv i 
västvärlden, arkivväsendet i Sverige vilket byggde på Riksarkivet, tre landsarkiv 
och en arkivdepå på Gotland. De centrala ämbetsverkens arkiv i staten. Enskilda 
gårdsarkiv uppräknas också (huvudsakligen adelssläkters arkiv) och slutligen 
bruks- och egendomsarkiv. Som exempel ges Falu bergslags arkiv. Alla dessa ryms 
inom den definition av arkiv som görs i såväl NF som NE, men sammanbland-
ningen mellan arkivinnehållet och byggnadskroppen leder åter till otydlighet. 
Emellertid är den förväxling som kan uppstå i detta sammanhang ett mindre 
problem. Genombrottet för nya teoribildningar i arkivverksamheten beskrivs 
för övrigt i artikel om Arkivvetenskap. 193

Ordet bibliotek behandlas i en lång artikel i NF. Tre betydelser lyfts fram: 
förvaringsort (boksal, bokrum), boksamling samt ”såsom gemensam titel på 
en serie eller samling af skrifter med likartadt innehåll”. Exemplifieringarna är 
boksamlingar från äldre till nyare tid, nationalbibliotek, institutionsbibliotek, 
något om enskilda bibliotek på lantegendomar, slutligen folkbibliotek och vand-
ringsbibliotek. Frågor om biblioteksbyggnader berörs i anslutning till diskus-
sioner om vissa boksamlingar och har en egen text på annan plats. Ordnandet av 
samlingarna noteras för några bibliotek. Införandet av kataloger framhävs liksom 
även publicering av katalogerna. Artikeln framhäver de bundna böckerna som 
det viktiga i bibliotek. Att det finns annat material noteras endast i förbigående. 

191  Museer: Göran Rosander, ”Museerna och tidsandans förändring.”, i Nordisk Museologi 1996:1, 70 ff; 
bibliotek: Hansson (1999), 25 ff; arkiv: Nilsson (1984) passim.

192  I NF definieras urkund som ”en af myndighet eller enskild person till kännedom (ty. zu urkund) eller 
bestyrkande af en sak utfärdad skrift, t.ex. kungligt bref, föredrag, domstolsutslag, grundläggande 
handling för ett bolag eller inrättning […] källskrift”.

193  NF (1904), spalt 1492–1496. Artikeln är signerad av Emil Hildebrand (1848–1919), riksarkivarie 
1901–1916.
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Folkbildningstanken framskymtar. Författaren flätar dock inte samman folkbild-
ningens historia och boksamlingarnas historia utan beskriver dem var för sig.194

Museibegreppet ges i NF två förklaringar. Till den äldre förklaringen syftar 
”varje åt muserna (”sånggudinnorna”) helgad plats”. Vid sånggudinnornas tempel 
förlades ”tävlingar i sång och andra vittra idrotter”. Den andra betydelsen, vilken 
gäller vår tid, betyder museum ”en systematiskt ordnad, för stadigvarande offentligt 
utställande afsedd samling af konstverk, naturhistoriska föremål, […] fornsaker, 
etnografiska och kulturhistoriska minnesmärken, konstslöjdalster, krigsredskap; 
musikinstrument eller till samfärdseln, handeln, jordbruket, industrin, hälsovården 
o.s.v. hörande föremål.” Museum kan också vara benämningen på den byggnad 
i vilken samlingen förvaras, samt benämning på en samling efter en person: ”till 
åminnelse av ett skapande snille”.195

Artikeln redovisar ett antal museityper som konstmuseer, geologiska museer, 
historiska museer, med flera. Alla dessa typbestämningar relateras till samlingarnas 
art. Institutioner som visar ting med hjälp av pedagogik och systematik innefattas i 
museibegreppet. Detta gäller såväl arkeologiska fynd som skolmateriel eller arbets-
skyddsutrustning. I detta sammanhang framställs museet som ett hjälpmedel till 
bildning, inte som en förvaringsplats. En annan grupp av museer är de geografiskt 
bestämda museerna: provinsmuseer, stadsmuseer och så vidare, vilka vanligen ska 
spegla den bygd vari de befinns. Systematik, ”vetenskaplig ordning och särskill-
ning” förutsätts finnas i det som benämns museum.

De tre artiklarna i NF redovisar en uppfattning om samlingarna och om bygg-
naderna. De pekar också ut vilka uppgifter som arkiv, bibliotek och museer har 
i samhället. Samlingarna i de större institutionerna innehåller blandningar av de 
tre kärnmaterialen: arkivalier, böcker och föremål, men samhällsuppdragen skiljer 
dem åt. Man kan konstatera att samma uppdrag i stora drag gäller i vår tid som 
vid seklets början. Begreppen har emellertid förändrats så att samlingarna och 
byggnaderna har smälts samman till institutioner. Vad som då inte helt överens-
stämmer är att museisamlingar inte nödvändigtvis krävs för en museiinstitution. 
Ett museum idag kan ha den gamla bildande rollen, utan samlingar. ICOM:s 
definition 2011 av begreppet museum avviker inte nämnvärt från uppslagsverkens 
moderna definitioner. Museologen Peter van Mensch diskuterar de museologiska 
institutionerna i sin doktorsavhandling.196 Van Mensch skriver att begreppet 
museum är en kunskapsteoretisk struktur med en tämligen blandad bakgrund i 
det moderna Europa. En blandning av idéer, bilder och institutioner har skapat 
dagens uppfattning om museibegreppet. Både såväl Museion i Alexandria som 

194  ibid, spalt 271–290. Artikeln är signerad av Bernhard V. Lundstedt (1846–1914) biblioteksman och 
bibliograf verksam vid KB 1873-1913 (uppgifterna om BVL hämtade från NE).

195  ibid, spalt 1420–1434. Artikeln är signerad av E. Fahlstedt.
196  Peter van Mensch, Towards a metodology of museology (Zagreb 1992).
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det tidigare British Museum hade boksamlingar som en viktig del av samlingarna. 
British Library skapades som en egen institution och blev först på 1990-talet en 
helt fristående institution.197 

Institutionsbegreppen
Definitionerna av arkiv, bibliotek och museer kommer i resten av avhandlingen 
att utgå från samhällsuppdraget. Arkiv är institutioner som bevarar rättsbärande 
dokument. Genom detta arbete skapas samlingar – arkiv – vilka har ett visst 
komplext innehåll men dokumenteras utifrån sina syften: att dokument ska kunna 
återsökas vid till exempel tvist eller för forskning. Bibliotek har som uppgift att 
tillhandahålla skilda medier (enligt min definition ovan). Själva meningen med 
biblioteket är att stimulera intellektuell bildning med hjälp av dessa media. Muse-
erna ska förmedla kunskap om natur, teknik och kultur. Museet är ett pedagogiskt/
metodiskt hjälpmedel – eller medium. För dessa ändamål och verksamheter skapas 
samlingar hos de tre institutionstyperna.

Samlingarna
Med dessa förklaringar framgår varför museum som begrepp inte representerar 
samlingarna på det sätt som sker vad gäller arkiv och bibliotek. Förvisso talar man 
ibland om museisamlingar som något specifikt. Karaktäristiskt för museiföremål är 
att de tillskrivs ett egenvärde som subjekt i två avseenden: för det första är tingen 
inte medier för ett meddelande i textform, utan de är genom sin existens medier för 
en tanke eller handling.198 Det är tingets form som är meddelandet – ett resultat av 
materias bearbetning, dess brukfunktion och rena slitage. Det andra avseendet är 
att tinget i museet ges en innebörd eller laddas med en betydelse som det tidigare 
inte haft. Tinget blir en symbol för en händelse, ett skeende eller något liknande. 
Van Mensch hävdar att museiföremålen separerats från sin ursprungliga omgivning 
och förts över till en museiverklighet för att utgöra dokument från den verklighet 
de är hämtade. Museiföremålet är inte bara ett föremål i museet, utan det är också 
ett insamlat och utvalt, klassificerat, konserverat och beskrivet föremål. Som sådant 
har det blivit en källa för forskning eller förevisning.199

I arkiv är arkivaliernas fysiska egenskaper underordnade det avläsbara med-
delandet. Informationsbäraren eller mediet (papperet) är i de flesta sammanhang 
helt utbytbar; detta trots att handlingarna normalt är unika och i den meningen 
original. Karakteristiska problemområden för arkiv är migration av data från ett 
medium till ett annat och hur de data som finns ska vara åtkomliga och avläsbara 
i det nya mediet utan att data går förlorade.

197 van Mensch (1992), Museological institutes. http://www.muuseum.ee/uploads/files/mensch23.htm
198 Med medium avser jag informationsbäraren – det material med vars hjälp ett meddelande förmedlas.
199 van Mensch (1992): The object as data carrier. http://www.muuseum.ee/uploads/files/mensch12.htm
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Medier är den typiska beteckningen i bibliotekariekåren på det som förvaras, det 
vill säga litteratur, tidskrifter med mera. I bibliotek är medierna masstillverkade, 
och därmed uppstår inte problem med ersättningsexemplar.200 Däremot har bib-
lioteken utvecklat former för överföring till andra förmedlingsmedier för att öka 
tillgängligheten. Att exempelvis digitalisera böcker och lägga dem tillgängliga på 
Internet ger nya möjligheter både att finna verken och att söka i texterna. Efter 
Internets genombrott har allt fler texter som kan benämnas böcker publicerats 
endast i digital form för Internet. Senare i avhandlingen kommer frågor om ar-
kivalier, biblioteksmaterial och museiföremål som medier att utvecklas utgående 
från sektorernas skilda ställningstaganden och skilda tankestilar.

Professionsbeteckningar
Avhandlingen refererar till de yrkesverksamma i ABM-området. För att underlätta 
användningen av beteckningar på de yrkesgrupper som arbetar med antikvarisk 
verksamhet eller museiverksamhet, biblioteksverksamhet och arkivverksamhet kom-
mer jag att i huvudsak använda tituleringarna antikvarie, bibliotekarie och arkivarie. 
Medveten om att denna förenkling inte alltid stämmer med de tjänstebeteckningar 
som används i sektorerna finner jag ändå att de tre titlarna är godtagbara för mina 
syften. I museer används bland annat museiman, museianställd och liknande. 
Antikvariebegreppet används även för vissa chefsbefattningar som landsantikvarie, 
länsantikvarie och riksantikvarie, men i det följande ska läsaren se beteckningen 
antikvarie som tituleringen av en anställd med antikvariska göromål, oavsett rang 
i övrigt, och det samma gäller arkivarie och bibliotekarie.

200  Förvisso förvaras även unika föremål som inkunabler, bilder och annat, i bibliotek, men de behandlas då 
snarare som museiföremål än som de ordinarie medierna. 
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Katalogkort från 1920-talet, i Länsmuseet Västernorrlands arkiv.
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I detta kapitel är utgångspunkten de kataloger som finns bevarade och som använts 
och används i Länsmuseet Västernorrland. Inledningsvis och som en bakgrundsteck-
ning presenteras de olika föreningar som bildat ramen kring museiverksamheten 
i Härnösand från 1880 och framåt.

Föreningar för det norrländska kulturarvet
De kulturhistoriska samlingarna i Länsmuseet Västernorrland knyter samman 
historien kring museiverksamheten i Härnösand sedan 1880-talet. Flera fören-
ingar har tidsmässigt överlappat varandra. Här följer en summarisk beskrivning 
av föreningarnas organisation, status och inbördes relationer.201 

Föreningarna i kronologisk ordning
• Västernorrlands läns museisällskap (VLM) var aktivt perioden 1880–1914
• Föreningen för norrländsk hembygdsforskning (FNHF) verkade perioden 

1909–1978; namnbyte 1940 till Kulturhistoriska föreningen Murberget; åter 
namnbyte 1972 till (föreningen) Länsmuseet-Murberget

• Norrlands kulturhistoriska museum (NKM) perioden 1912–1956; namnbyte 
1940 till Kulturhistoriska museet Murberget. NKM var en avdelning med 
egen styrelse inom Föreningen för norrländsk hembygdsforskning respektive 
Kulturhistoriska föreningen Murberget. NKM upphörde 1956 att ha egen 
styrelse och var därefter en del av föreningens verksamhet

• Stiftelsen Länsmuseet-Murberget, har verkat från och med 1978; namnbyte 
1994 till Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

201  Föreningarnas benämningar och årtal är hämtade ur respektive förenings verksamhetsberättelser; dessa 
förvaras i: Verksamhetsberättelser 1891–1930, B2:1, Verksamhetsberättelser 1931–1977, B2:2, samt 
Verksamhetsberättelser 1978–1990, B2:3, Länsmuseet Västernorrlands arkiv (YLM-A), Härnösand. 

2

Kataloger – hjälpreda och samtidsspegel



56

kataloger – hjälpreda och samtidsspegel

Västernorrlands läns museisällskap bildades den 27 februari 1880 efter ett upprop 
i dagspressen underskrivet av biskopen Lars Landgren.202 Vid det konstituerande 
mötet stadgades i paragraf 1: ”Sällskapets uppgift är att såväl till undervisningsan-
stalternas som allmänhetens tjenst grundlägga och efter hand allt mera utvidga ett 
historiskt och naturhistoriskt museum i Härnösand.” Mötet utsåg en ”provisorisk” 
styrelse vilken på sitt första möte den 11 mars fattade beslut att i ”allmänna högre 
läroverket” utställa den läroverket tillhörande samlingen av förre landshövdingen 
Gynthers ”huvudsakligen arkeologiska föremål”.203 Ordföranden Landgren hade 
skrivit till S:t Petri Orden och beviljats lån av dess ”rika samlingar” av etnografika. 
Mötet beslöt även inköpa en avskrift av ”de arkeologiska undersökningar, som 
af lektor C. Sidenbladh blifvit inom Vesternorrlands län företagna.” Det finns 
emellertid inga kataloger eller register över dessa samlingar innan de införlivades 
i museisällskapets katalog.204 Museisällskapet var livaktigt och samlade in föremål 
under de kommande 20 åren. Därefter förde de en mer lågmäld tillvaro. År 1907 
föreslog ”kandidat” Hellman ”en genomgripande omläggning af planen för museet” 
och att detta skulle finansieras med ett lotteri. 205 Sällskapet tillsatte en kommitté 
med uppdrag att hos Kungl. maj:t ansöka om ett Norrlands konst-, hemslöjds- och 
hantverkslotteri.206 Sällskapet arbetade vidare under ett par år med sina samlingar 
i olika lokaler i Härnösand. 

År 1909 togs initiativ till bildandet av Föreningen för norrländsk hembygdsforsk-
ning (FNHF).207 ”Ett par hundra personer” hörsammade inbjudan och i närvaro 
av bland andra riksantikvarien professor Oscar Montelius bildades föreningen.208 
Man beslöt att medlemmarna i Västernorrlands läns museisällskap utan avgift skulle 
tillhöra den nya föreningen. Västernorrlands läns museisällskap beslutade 1913 att 
uppgå i FNHF. Detta genomfördes 1915 då även tillgångar och skulder överfördes.209 
Efter dessa förändringar fortsatte Föreningen för norrländsk hembygdsforskning 

202  Biskop Lars Landgren, 1810–1888. Landgren blev 1860 teol. doktor och 1876 biskop i Härnösands 
stift. Landsgren var aktiv som vetenskaplig författare på det teologiska området men verkade starkt 
för ”folkundervisningens och nykterhetens främjande”. Landgren var ledamot av prästeståndet vid 
riksdagarna 1856–58 och 1862–63, tillhörde riksdagens första kammare 1867–68. Intresset för 
fornminnenas bevarande gjorde att han skrev en ”Uppränning till en grammatik för delsbomålet” 1862. 
1860 grundade han Hälsinglands fornminnessällskap. Landgren var ledamot i Nord. Oldskrift-selskabet 
i Köpenhamn, hedersledamot i Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien från 1878 och kallades till 
ledamot av Vetenskapsakademien 1884; Nordisk familjebok, band 15, 997f

203  Landshövding Wilhelm Gynther 1796–1873, var medlem (från 1851) i bland annat S:t Petri Orden 
i Härnösand. Gynther var landshövding i Härnösand 1851–1862; Jöran Wibbling, Ett angenämt och 
förädlande sällskapsliv – Några glimtar ur Sankt Petri Ordens historia (Härnösand 1983); Märta Hedvall, 
”Glömda föremål En dokumentationsrapport över egyptiska föremål i Länsmuseet Västernorrland”, 
D-uppsats i museologi, Umeå universitet (2008). 

204  Läroverkets arkiv tillhör idag Härnösands kommun och kataloger och liknande i detta arkiv har gallrats ut.
205  Theodor Hellman, 1877–1958.
206 Årsmötesprotokoll för den 2 juli 1907, A1A:1, Föreningens för norrländsk hembygdsforskning, YLM-A. 
207  Intervju med Theodor Hellman i Västernorrlands Allehanda, (VA) 13 september 1957, Theodor 

Hellmans personarkiv, YLM-A.
208  Protokoll 10 och 20 maj 1909, A1B:1, Föreningens för norrländsk hembygdsforskning, YLM-A.
209  Protokoll, sammanträde 15 nov 1914, A1B:1, Västernorrlands läns museisällskap (VLM), YLM-A; 

Antagligen hölls VLM levande – då dessa hade lotteritillståndet – tills lotteriet var slutfört.
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under olika namn att verka för museiverksamheten i Härnösand. Ett initiativ som 
inte startade i Härnösand, men blev en verksamhet där, var sommarkurserna i 
hembygdskunskap. Bakgrunden var att studenterna vid Norrlands nation i Uppsala 
i dyningarna efter unionsupplösningen 1905 bildade Norrlands studenters folk-
bildningsförening. Föreningen anordnade hembygdskurser under en följd av år, 
den första i Härnösand 1907. Föreningen startade även en skriftserie.210 Hellman 
bedrev vidare vad som benämndes vetenskapliga kurser i hembygdskunskap särskilt 
riktade till folkskolans lärare fram till 1920.211

I omvärlden tillkom nya myndigheter efter hand. 1919 skapades en viss nyordning 
då gränserna mellan Statens historiska museum, Nationalmuseum, Livrustkammaren 
och Nordiska museet fastställdes av staten. Nordiska museet var tidigare enskilt, 
men fick nu ett statligt ansvar.212 Inga organisatoriska förändringar genomfördes i 
Härnösand, men föreningen tilldelades bland annat lotterimedel för att öka och 
säkerställa sin verksamhet. Föreningen bytte emellertid namn 1940 från Föreningen 
för norrländsk hembygdsforskning till Kulturhistoriska föreningen Murberget.213 En 
förstärkning av anslaget till museet kom då föreningen 1945 beslutade att inrätta 
en tjänst som landsantikvarie. Tjänsten finansierades med ett nyinrättat statsanslag 
samt genom ökade anslag från landsting och Härnösands kommun.214 Som en följd 
av inrättandet av tjänsten som landsantikvarie genomförde föreningen en revision 
av sina stadgar och införde befattningen i organisationen. Vid samma revision av 
stadgarna ändrades statusen hos de styrelser som ingick i föreningen, bland annat 
blev styrelserna för ”kulturhistoriska museet Murberget” och hembygdsbiblioteket 
nya arbetsutskott i föreningen. År 1956 reviderades stadgarna på nytt. ”Landsantik-
varieorganisationernas samarbetsråd” hade utarbetat normalstadgar för landsantikva-
riernas huvudmän. Denna normalstadga låg till grund för ändringar av föreningens 
stadga, vilket bland annat innebar att de ovan nämnda arbetsutskotten togs bort. 215

Efter ändringarna 1956–57 fortsatte verksamheten intakt till början av till 
1970-talet. I en remisskrivelse 1970 föreslog landstinget föreningen att den skulle 

210  Tidningsartikel: Intervju med Theodor Hellman i VA 13 september 1957, Theodor Hellmans personarkiv, 
YLM-A.

211  Ibid; Hellman hade 1914 ansökt om statsanslag för en lärarhögskola i Härnösand. Enligt Hellman vann 
förslaget ecklesiastikministerns gillande, men statsfinanserna tillät inte denna satsning.

212  Hillström (2006), 13.
213  Manuskript angående Murberget 1952–1957, Theodor Hellmans personarkiv, YLM-A; Theodor Hellman 

förklarade namnbytet med att de kringliggande länen börjat bygga egna länsmuseer. Kringliggande läns 
representanter i föreningens styrelse avgick efterhand och verksamhetsområdet inskränktes till länet. 
Detta ledde till att det uppfattades som riktigast att utbyta föreningens namn.

214  I februari 1946 behandlade styrelsen listan över sökande till tjänsten som landsantikvarie, det var 
sju sökande. Noteras kan att även Sundsvall och Medelpad ville inrätta en landsantikvarietjänst. 
Vid 1947 års riksdag motionerades i båda kamrarna om detta. Emellertid förordades detta inte 
av Riksantikvarieämbetet vilket ledde till att riksdagen avslog motionen. Se vidare SOU 1954:26 
Landsantikvarieorganisationen.

215  Protokoll från styrelsemöte och årsmöte, båda den 9 juni 1956, A1E:1, Kulturhistoriska föreningen 
Murberget, YLM-A.
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ombildas till en stiftelse. Föreningens förvaltningsutskott ställde sig positivt till en 
stiftelse med landstinget och Härnösands kommun som huvudmän, liksom till att 
föreningen stödde att en utredning om organisationen kom till stånd.216 Nästkom-
mande år diskuterade styrelsen om namnet Kulturhistoriska föreningen Murberget 
borde bytas och föreslog årsmötet att både föreningen och museet ska benämnas 
Länsmuseet-Murberget. 217 Årsmötet 1971 följde styrelsens förslag och bytte namn 
på föreningen och friluftsmuseet. Vid Västernorrlands läns landstings vårmöte 1973 
beslutades att en parlamentarisk utredning skulle tillsättas för länsmuseifrågan och 
för länsbibliotekets framtida verksamhet. Utredningen, som behandlade frågan om 
en framtida länsmuseiorganisation, gjorde jämförelser med andra län och vägde in 
statens beslut i frågan om länsmuseerna. Utredningen lämnade 1975 sitt förslag 
och föreslog bildandet av en stiftelse med landstinget och Härnösands kommun 
som stiftare.218 Stiftelsen Länsmuseet-Murberget startade sin verksamhet 1978 och 
museibyggnader, mark, samlingar med mera överfördes i sin helhet från föreningen 
Länsmuseet-Murberget till stiftelsen Länsmuseet-Murberget.219

Kataloger kring sekelskiftet 1900
Behovet av dokumentation växte i olika riktningar under åren. Det som kan be-
tecknas som dokumentation vid 1900-talets början var listor och bundna kataloger, 
kronologiskt förda med uppgifter om givare och härkomst. Västernorrlands läns 
museisällskap påbörjade en accessionsliggare i april 1880. Liggaren har påskriften 
”Förteckning över gåvor” och innehåller uppgifter med rubrikerna ”Inlemningstid”, 
”Gåvor”, ”Fyndort” och ”Gifvare”. Under Inlemningstid noterades år och månad, 
under Gåvor återfinns benämningen på föremålet. Fyndorterna är vanligtvis länder, 
och slutligen står givarna noterade med namn och titel. Ägorättsliga handlingar finns 
sparade som bilagor till samlingarna. Liggaren innehåller accession fram till 1889. 
Därefter saknas katalogisering under en tioårsperiod.220 Året 1899 publicerades en 
”Förteckning öfver föremål tillhörande historiska afdelningen av Västernorrlands 
läns museum”.221 Om detta är en omkatalogisering eller en utställningskatalog är 
inte tydligt, men i förteckningen är föremålen sorterade i en historisk kronologisk 
ordning; dessutom har en numrering av föremålen införts. De första föremålen 
är tolv egyptiska föremål: ”Graf-figuriner”, två delar av en mumie och en lampa. 

216  Protokoll, förvaltningsutskottets möte 16 oktober 1970, A1E1, Kulturhistoriska föreningen Murberget, 
YLM-A.

217  Protokoll, styrelsesammanträde 22 juni 1971, A1E1, Kulturhistoriska föreningen Murberget, YLM-A. 
218  Västernorrlands läns landsting, Utredning angående länsmuseifrågan (Sundsvall uå).
219  Protokoll, styrelsemöten 1976 – 1978, A1E:1, Föreningen Länsmuseet-Murberget, YLM-A.
220  Liggare E1:1:A, Västernorrlands läns museisällskap, YLM-A; Däremot kan man i verksamhetsberättelserna 

se vad som tas emot av museet och vilka som är givare eller säljare. I ett personligt brev, daterat 7/6 
1904, ställt till någon i museet tilltalad med ”Broder!” skriver E.O. Arenander [Erik Oskar, länsagronom, 
född 1862], tidigare intendent vid kulturhistoriska avdelningen, att ”den egentliga musei-katalogen var 
bortslarvad af major Hellström, som förut varit intendent.”

221  Förteckning öfver föremål tillhörande Historiska avdelningen af Västernorrlands läns museum. (Härnösand 
1899).
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Efter dessa kommer i ordning grekiska och romerska föremål. Dessa rubriceras 
tillsammans som ”Föremål från de äldsta kulturfolken”. Härefter kommer föremål 
från svensk förhistoria till vår tid ordnade kronologiskt och i materialgrupper, 
föremål från övriga Europa och slutligen övriga länder, de två senare rubrikerna 
utan några åldersangivelser. Varje huvudgrupp inleds med en introducerande text.

Förteckning öfver föremål tillhörande Historiska avdelningen af Västernorrlands läns museum. (Här-
nösand 1899)

När museisällskapet skulle flytta sina samlingar till nya lokaler 1907, påbörjades 
en ny accessionsliggare: ”Hufvudliggare eller inventarieförteckning öfver kulturhis-
toriska afdelningen av Västernorrlands läns museum påbörjad år 1907”. Liggaren 
framstår till en början som en inventeringslista över samlingarna på grund av den 
inledande rubriken ”Vid samlingarnas förflyttning till hushållningssällskapets hus 
befintliga föremål:”.222 Här numrerades objekten, och de har en inbördes ordning 
som kan tolkas som den ordning föremålen haft i den utställning som är i färd att 
nedmonteras. De första föremålen i denna liggare är ett antal svenska arkeologiska 
fynd; därefter kommer föremålen grupperade efter typ. I denna liggare har man 
inte infört någon ytterligare information om föremålen jämfört med liggaren från 
1880-talet. De första knappt 1000 föremålen ingår i den sortering som skett före 
eller inför flyttningen och nykatalogiseringen. För dessa föremål finns inga ankomst-
dateringar. Därefter har accession skett löpande och efterhand.223 År 1911 infördes 
nya rubriker i katalogen: ”månad”, ”datum”, ”nr”, ”föremål”, ”fyndort”, ”gåfva 
af”, ”inköpt: kr, öre”, ”värde”, ”plats i museet”, ”hänvisning till specialkatalog” och 
”anm.” Vid denna tid har accessionen kommit till nr 2134. Liggaren fortsatte att 

222 Huvudliggare, D2B:3, Västernorrlands läns museisällskap, YLM-A.
223  Liggaren har på denna plats rubriken: ”Föremål vilka tillkommit efter inflyttningen i hushållnings-

sällskapets hus.”
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föras med denna uppsättning rubriker, men inga uppgifter infördes under de tre 
sista rubrikerna tills liggaren var fylld till sista sidan vid föremålsnummer 5902 i 
oktober 1914.224 Liggaren för Kulturhistoriska avdelningen i Västernorrlands läns 
museum har fortsatt att användas och användes under resten av århundradet som 
accessionsliggare i Länsmuseet Västernorrland.

En ny typ av katalog infördes, parallellt med accessionskatalogen, i kulturhistoriska 
avdelningen av Västernorrlands läns museum något år före 1910. Katalogen visar 
inte när detta skett. Emellertid är de noterade föremålen ur den äldre samlingen, 
vilket styrks av inventarienumren som angivits i tabellen (invnr 1 – ca 1700). 
Detta är första gången som två kataloger används samtidigt i Västernorrlands 
läns museum. Katalogen benämndes ”Realkatalog” och förtecknade föremålen 
enligt en på förhand skapad ordning. Ordningen är hierarkisk där den översta 
nivån är de långa tidsperioderna: ”I Föremål från Sveriges förhistoriska och hedna 
tid” och ” II Föremål från medeltidens början till våra dagar”. Under respektive 
tidsperiod har därefter föremålen indelats i kategorier. Indelningen bygger dels 
på material: ”Olika slag av föremål av sten”, ”Redskap av horn, ben och trä”; dels 
föremålstyper: ”Mejslar”, ”Vapen o.d.”; dels på tidsperioder: ”Olika föremål från 
järnåldern”. Den senare tidsperioden (II) indelades med samma utgångspunkter, 
samt med kategoriseringar av samhällsinstitutioner som ”Brandväsende” och 
”Skolväsende - skolminnen”. Indelningen avslutas med (III) ”Föremål tillhörande 
jordbruk och näringar”.

Två kataloger – två dimensioner
Två kataloger fanns alltså i bruk kring 1910. I den ena finner man föremålen 
samlade efter den tidpunkt då de kom till museet. Vi kan därmed se vad som 
skänkts vid ett visst tillfälle och av en viss person. Den andra katalogen visar vilka 
volymer som finns av varje kategori föremål som anses höra samman. Jämför vi den 
första katalogens möjligheter med arkivområdets syn på dokumentation, kan vi 
konstatera att det här fanns en möjlighet att sammanföra föremålen till samlingar 
från en viss arkivbildare.225 Emellertid förefaller det som om den aspekten varit 
ointressant. Många personer hade skänkt föremål vid skilda tillfällen, men någon 
bunden katalog över givare har inte återfunnits. Som en följd av detta utveckla-
des inte den personhistoriska aspekten på samlingarna. En slutsats kan vara att 

224  Inkomna skrivelser 1891-1929, kapsel E1:1, YLM-A; Exempel på till museet inkommen information 
(benämning, härkomst/sockentillhörighet och pris) kan man få från kvitton t ex i understa bunten av 
kvitton från 1910-talet.

225  Se vidare Anneli Sundqvist (2009), 42 f, eller Björn Lindh “Accomplishing the Unfeasible.”, i the Principle 
of Provenance. Report from the First Stockholm Conference on Archival Theory and the Principle of Provenance 
2–3 September 1993. Skrifter utgivna av Riksarkivet 10 (Borås 1994). Med arkivbildare (eng: Records 
Creator) avses i arkivsammanhang den organisation eller person som är ursprunget till en viss samling 
arkivalier eller ett arkiv.
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personhistoria i allmänhet inte var föremål för studier eller presentation i detta 
kulturhistoriska museum.

Åter till realkatalogen – det vill säga den ämnesindelade katalogen. De kategorier 
under vilka man samlat olika föremål har fyra dimensioner: material, föremålstyp, 
tidsperioder och samhällsinstitutioner. Allmänt sett skulle dessa fyra dimensioner 
kunna läggas över de flesta av föremålen, men så har man inte gjort, för man har inte 
förtätat rastret och fått med alla material, alla föremålstyper, etc. De 41 kategorierna 
är alla uppdelade i någon av dessa fyra dimensioner. Under kategorierna har sedan 
föremålen fördelats där de passat bäst. Detta är ett antagande och en bedömning 
utifrån hur fördelningen utfallit. En av kategorierna är för övrigt ”Personhistoriska 
föremål”. Realkatalogen i denna bundna form slutade uppenbarligen att användas 
ganska snabbt. Inventarienummer förekommer upp till 1711. Varför den bundna 
realkatalogen togs ur bruk är oklart, men relativt snart började man istället skapa en 
realkatalog som bestod av kapslar med kort. Korten var i A5-format och innehöll 
en beskrivning av varje föremål – en skiss, avbildning eller ett foto – och alla de 
uppgifter som inkommit men inte rymts i accessionsliggaren. Realkatalogen med 
kortlappar – lappkatalogen – växte efterhand. Man kan se att de äldsta kapslarna 
är skrivna med en piktur som överensstämmer med den person som svarat för 
registreringsarbetet på 1910-talet. Senare tillkomna kapslar har etiketter skrivna 
på skrivmaskin. Detsamma gäller registreringskorten: de är från början skrivna för 
hand och ibland med kolorerade avbildningar. Senare har de skrivits på maskin 
och har fotografier av föremålen. 

De två bundna katalogerna tycks ha skapats för endast en uppgift vardera. I det 
första fallet – accessionskatalogen – var det för att hålla samman uppgifter om givare 
och härkomst med varje föremål som givits ett inventarienummer. Realkatalogen 
däremot var ett sätt att skapa grupper av föremål för att – möjligen – veta hur 
stora mängder som fanns av varje kategori av föremål. Övriga sökvägar, som skulle 
ha varit tänkbara med befintlig information utvecklades inte. Utvecklingsvägarna 
som katalogerna och dokumentationsarbetet tagit finns inte beskrivna i anslutning 
till katalogerna. För att söka belägg för besluten att upprätta nya kataloger ska vi 
granska verksamhetsberättelserna från museisällskapet.

Museisällskapets redogörelser
I de årsvis författade verksamhetsredogörelserna från Västernorrlands läns muse-
isällskap kan man följa vissa tankar kring insamlingen och dokumentationen av 
samlingarna. Museisällskapet gjorde 1893 en sammanställning av vad som fanns i 
museets samlingar. Meningen var att sammanställningen skulle publiceras i anslut-
ning till ett upprop efter fler föremål.



62

kataloger – hjälpreda och samtidsspegel

”Resumé öfver den historisk-etnografiska afdelningens [...] innehåll”, sammanställd på önskemål från 
avdelningens styrelse vid möte i september 1893.226

226  Bilaga 1 till berättelse för kulturhistoriska avdelningen 1893–1894, i: Verksamhetsberättelser 1891–1930, 
B2:1, Västernorrlands läns museisällskap, YLM-A.
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Ur protokoll fört vid historiska avdelningens sammanträde. På mötet framfördes 
motion om: 

att upprop borde ställas till allmänheten att understödja sällskapet i dess verk-
samhet genom att tillvarataga och åt muséet hembjuda värderika och lämpli-
ga föremål, som sällskapet genom gåfva eller köp kunde förvärfva. (Motionären 
hade härvid såsom åsigt uttalat, att intresse för sällskapets samlingar skulle kun-
na väckas därigenom, att styrelsen utsände beskrifning öfver vissa grupper i mu-
séet, på hvilket sätt allmänheten skulle erhålla kännedom om hvad som funnes 
och hvad man önskade erhålla).227 
 

Motionen bifölls. Beskrivningen i uppropet av samlingarna inleddes med: 
”Föremål från de äldsta kulturfolken förekomma ytterst sparsamt. Egyptierna 
äro representerade af åtskilliga graffiguriner eller mumiebilder, genom delar af 
mumier och en lampa. […] Minnesmärken från det äldsta skedet i vår egen 
kulturhistoria, stenåldern”. Man kan uppfatta att en arkaisk strävan ligger som 
utgångspunkt för presentationen. Museets orientering i fråga om insamling var 
objekt med stor ålder och gärna från ryktbara skeden i världshistorien. Föremålen 
uppräknades som typer: ”linhäckla”, ”sablar”, mm. men summeringen avslutas 
med: ”Dessutom innehåller muséet åtskilliga kartor, äldre och nyare böcker, gamla 
handskrifter, afskrifter af gamla handlingar, beskrifningar af olika författare öfver 
en del socknar inom länet.” Beskrivningen av samlingarna pekade tydligt på dels 
att de äldsta kulturerna var viktigast, dels att föremålen var de viktigaste källorna 
i museisammanhanget. Även om det fanns ett intresse för böcker och arkivalier 
var dessa källor inte särskilt påtalade i uppropet. Samtidigt kan man konstatera 
utifrån läsningen av verksamhetsberättelserna att museet varje år under 1890-talet 
redovisade gåvor av böcker och arkivalier.228 Att huvudintresset ligger riktat mot 
föremål är tydligt fortfarande idag. 

I en undersökning om dokumentation i museer av Kulturrådet, 1999, kunde 
man konstatera samma intresseriktning och att arkivalier och biblioteksmaterial 
har lägre prioritet. 

Ur verksamhetsberättelsen för 1898 framgår att lektorn J. O. Nilsson är t.f. 
intendent för museets ”historisk-etnografiska samling” och hade ”af sällskapets 
styrelse fått uppdrag att under instundande sommar vidtaga förberedande åtgärder 
för upprättande och tryckande af katalog öfver muséets samlingar”.229 I verksam-
hetsberättelsen för 1899–1900 redovisade Nilsson att ”katalog öfver samlingarna 
tryckts och utdelats till museisällskapets ledamöter”. Den tryckta katalogen från 

227  Ur utdrag av protokoll från styrelsens för den historiska avdelningens sammanträde den 11 september 
1983, A1A:1, Västernorrlands läns museisällskap (VLM), YLM-A.

228 Se exempelvis Statens kulturråd, Museerna och IT-verktygen (mars 1999).
229 Verksamhetsberättelse, juni 1898, B2:1, VLM, YLM-A.
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1899 omnämns endast med dessa rader i protokollen. Däremot noteras i de flesta 
verksamhetsberättelser från 1896 till 1907 brister i uppordnandet av samlingarna. 
Fram till 1902 förvarades samlingarna i lokaler i läroverket. Lokalerna ansågs ”trånga 
och otillräckliga för däri förvarade samlingars uppställande och ordnande på ända-
målsenligt sätt”.230 Liknande uppfattningar om lokalerna återfinns i berättelsen för 
1897–1898. 1901 skriver intendent E. O. Arenander om förhoppningarna inför 
nya lokaler: ”Intill dess kan i den nu befintliga, olämpliga lokalen intet nämnvärdt 
göras för samlingarnas ordnande”.231 Arenander upprepade samma skäl för att avstå 
uppordning av samlingarna även följande år.232 

I oktober 1903 flyttade museet till de efterlängtade nya lokalerna i Hushållnings-
sällskapets hus. Intrycket är att ordningsarbetet inte kunde ske utan att utrymme 
fanns.233 Upprättande av tryckt katalog 1899 kan ha tvingats fram av styrelsen för 
att få en uppfattning om samlingens omfattning. Denna tolkning av åtgärden har 
dock inte explicit uttryckts i protokollen. Noteras kan att de nya lokalerna inte 
fullt ut fyllde de behov som fanns, för bland annat uppordning. Brister noterades 
fortfarande i till exempel verksamhetsberättelsen för 1906–1907:

[...] att museiföremålens fullständiga ordnande, beskrifning och katalogisering 
icke kunnas tills dato medhinnas, men hoppas jag att framledes få tillfälle att ut-
föra detta mycket omfattande och maktpåliggande arbete.234

Världen eller regionen som utgångspunkt?
I verksamhetsberättelsen 1907 beskrivs uppställningen av föremål i de nya lokalerna 
i Hushållningssällskapets nya hus: 

[...] i särskilda montrar förvaras alla smärre föremål, äfvensom en del från skil-
da länder sammanförda etnografiska föremål, hvilka strängt taget icke tillhöra 
ett länsmuseum, hvars hufvudsakliga syfte, att tillvarataga sådana föremål, hvil-
ka kunna vara af intresse för kännedomen om länets kulturhistoria, är tillräckligt 
omfattande, hvarjämte det är museisällskapets uppgift enligt stadgarna att mot-
taga och vårda konstalster. 235

En kursändring tycks ha ägt rum mellan slutet av 1890-talet och 1907 i fråga 
om museets samlande och samlingar. Länets kulturhistoria startar, enligt verk-
samhetsberättelsen för sällskapet 1907, med stenåldern i Sverige, inte i och med 

230 Verksamhetsberättelse VLM, maj 1897, B2:1, VLM, YLM-A.
231  Årsberättelse ”öfver verksamheten vid den historiska afdelningen af Vesternorrlands läns museum under 

året 1900–1901.” daterad 1 juni 1901, B2:1, VLM, YLM-A.
232 Verksamhetsberättelse 1901-02, daterad maj 1902, B2:1, VLM, YLM-A.
233  Det vill säga att skapa kataloger för att hitta i samlingarna, var inte något som föresvävat intendenterna.
234 Verksamhetsberättelse 1906-07, daterad juni 1907, B2:1, VLM, YLM-A.
235 Verksamhetsberättelse 1906-07, daterad juni 1907, B2:1, VLM, YLM-A.
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etablerandet av en kultur i Nildeltat. Åren kring 1900 var nationellt en period 
av starka konflikter om det förflutna och om hur historien skulle skrivas. Den 
inom etablissemanget odlade kritiken mot socialismens internationalism och 
historieskrivning utgjorde viktiga incitament för den nationella och regionala 
profileringen. Ursprungligen var museisällskapets syfte att vara ett historiskt och 
naturhistoriskt museum för folkskolan. Museisällskapet hade efter sekelskiftet 
etablerat sig som en del av den regionalistiska rörelsen, något som innebar en 
kursändring i verksamheten.236 Förvisso var unionsupplösningen 1905 av stor vikt 
för hembygdsrörelsen och dess program.237 Detta museum startades av lärare och 
folkbildare och hade fortfarande 1907–1908 en styrelse som i stor utsträckning 
bestod av offentliga personer i ansvarsfulla befattningar.238 Disponenter, läkare 
och skolans män kände säkerligen det gemensamma ansvaret att förklara historien 
och världen. En uppgift som ingick i den vardag vari de hade sitt värv. Museet var 
ett redskap i skolans och bildningens tjänst, inte i första hand avsett för forskning 
eller introverta studier av olika typer av föremål. Theodor Hellman betonade i 
flera artiklar och artikelmanus att museet skulle underlätta skolundervisningen 
och vara en del av den, i synnerhet i hembygdsundervisning. Theodor Hellman 
uttryckte detta i ett artikelmanus:

Ett museums uppgift är ej att vara en samling kuriosa, sammanrafsadt från alla 
världens kanter för att låta varje sak isolerad för sig blott tälja vad den i och för 
sig är, utan jämte som vetenskapliga ändamål har det även en funktion att tjäna 
som modell- och mönstersamling för slöjdens och hantverks form- och stilgivning 
skall museet veta att bevara bygdens verkligt bärande traditioner.239 

Men som jag senare ska visa skapades katalogerna och klassifikationssystemen, i 
första hand, för de interna behoven. Vi vet att biskop Lars Landgren deltog i arbetet 
i museet från skapandet 1880 till sitt frånfälle.240 Som kyrkoherde i Delsbo hade 
Landgren år 1860 tagit initiativ till bildandet av Helsinglands Fornminnessällskap, 
och redan i början av 1870-talet arbetade Landgren för att stödja Artur Hazelius 
Delsboutställningar i Stockholm och Nordiska museets insamling av föremål från 
norra Hälsingland.241 Lars Landgren hade före flytten till Härnösand också hunnit 

236 Peter Aronsson, Historiebruk – att använda det förflutna (Lund 2004), 137f och 188 m fl.
237  Maria Björkroth, Hembygd i samtid och framtid 1890-1930; En museologisk studie av att bevara och förnya, 

serie: Papers in museology 5 (Umeå 2000), 170 ff.
238  Styrelsen 1908: ordförande förste provinsialläkare dr. Aug. [Magnus August] Sjöblom, v. ordf. 

lantbruksingenjören Axel Palm, skattmästare kamreren Fr.[Karl Fredrik] Lundin, sekreterare 
läroverksadjunkten E. A. Johansson, samt lektorn Albert Thurdin, lektorn K. Kson Siljestrand, 
disponenten Åke Belfrage, majoren Erland Kempe, fil.dr. E. Modin och ingenjören G. Hartelius.

239 Excerpt: ”Föreningens mål och syfte”, Theodor Hellmans personarkiv, YLM-A.
240 Lars Landgren 1810–1888 ur Svenskt biografiskt lexikon band 22 1979.
241  Tommy Puktörne, Samlarna, utställningskatalog Länsmuseet Västernorrland (Härnösand 1994); När 

Föreningen för Nordiska museets [vänner…] bildas 1881 valdes Landgren till hedersledamot.
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skapa ett museum av Enångers gamla kyrka, utanför Hudiksvall.242 Noteras kan 
att det i länsmuseets arkiv finns ett utkast till realkatalog som omnämns som 
”bisk. Lars Landgrens realkatalog”. Även den realkatalogen inleds med kategorin 
”Fornegyptiska föremål” följt av ”Fornklassiska”, därefter [Nordisk] ”stenålder”. 
Emellertid överensstämmer inte Landgrens realkatalogstruktur med den som ska-
pades något decennium senare. Landgrens realklassifikation tycks inte ha kommit 
i praktiskt bruk. I samma verksamhetsberättelse från 1907 förekommer för första 
gången något mera utförligt formulerat om betydelsen av katalogisering:

Det torde knappast behöfva nämnas att museiföremålens fullständiga ordnande, 
beskrifning och katalogisering icke kunnat till dags dato medhinnas, men hop-
pas jag att framdeles få tillfälle att utföra detta mycket omfattande och maktpå-
liggande arbete.243 

Citatet är undertecknat av lantbruksingenjören Axel Palm, vilken valdes till styrelse-
ledamot i museisällskapets kulturhistoriska avdelning den 23 mars 1907 och utsågs 
den 6 april samma år till intendent och sekreterare i samma avdelning. Palm skrev 
i verksamhetsberättelsen för historiska avdelningen, 1907–1908:

Under det gångna arbetsåret har jag egnat mig dels åt att i detalj ordna föremålen 
och i en särskild liggare eller inventariebok uppteckna desamma och dels åt att 
såvitt möjligt öka samlingarna genom nyförvärf. Upptecknandet har, i synnerhet 
hvad fornsakerna angår, i hög grad försvårats genom de vilseledande och ofullstän-
diga anteckningar, som förut blifvit förda, jemte de tre à fyra gånger omändrade 
numreringarna. För att bringa ordning häri, har jag uppdelat samlingarna i vissa 
grupper och numrerat varje grupp för sig, samt därvid i realkatalogen antecknat 
dess ålder[,] nummer och andra uppgifter, som kunna vara till ledning vid före-
målens beskrifning. Arbetet härmed ha nu fortskridit så långt, att det i hufvud-
sak endast återstår att förteckna böcker, handskrifter, mynt o. d. Nyförvärfven an-
tecknas i en särskild liggare, vari föremålen numreras i en fortlöpande följd, vid 
införandet i realkatalogen antecknas sedan med rött bläck föremålets nummer i 
nyss nämnda liggare.244

Axel Palm är den som 1907 införde den ovan nämnda realkatalogen, med syftet att 
få plats med mer information om varje föremål och att bringa ordning i en tydligt-
vis tidigare uppenbarligen rörig hantering. De omnumreringar som Palm åsyftade 
grundar sig säkerligen på de omnumreringar som gjorts då nya synsätt på historien 

242  Nordiska museet: Artur Hazelius och Nordiska museets tidigare arkiv E 2 B:51. Enångers gamla kyrka 
förvaltas idag av Vitterhetsakademien.

243 Verksamhetsberättelse juli 1906, B2:1, VLM, YLM-A.
244 Verksamhetsberättelse för historiska avdelningen, 1907-1908, B2:1, VLM, YLM-A.
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slagit rot i museet. Kan inventarienumren ha betytt något mer än en nummerserie 
för den praktiska hanteringen? Det går inte att explicit utläsa om så är fallet annat 
än som en presentationsföljd, men åtminstone för Axel Palm hade denna betydelse 
hos inventarienumren blivit ett motiv för införandet av ännu en katalog.

År 1907 utsågs en kommitté med uppdraget att arbeta fram ett förslag för ”en 
genomgripande omläggning af planen för museet, dettas utvidgande och ordnande 
efter paviljongsystem[…]”245 Med ett paviljongsystem åsyftades ett friluftsmuseum. 
Följande år gavs gruppen uppdrag att arbeta för förverkligande av ett norrländskt 
hembygdsbibliotek i Härnösand. I protokollet framgår även att gruppen arbetat 
för att det kommande landsarkivet ska placeras i Härnösand.246 I redogörelsen för 
sällskapets verksamhet 1909–1910 noterade man införandet av en lista över acces-
sion under året; 361 föremål hade införts. Dessa redovisades under rubriker som 
relaterades till museets utställnings olika avdelningar. De upptagna avdelningarna 
är enligt protokollets benämningar: ”Stenåldern”, ”Järnåldern”, ”Allmogeafdel-
ningen”, ”Lappafdelningen”, ”Jaktafdelningen”, ”Glas, porslin och lergods”, ”Ten-
nafdelningen”, ”Låsafdelningen”, ”Verktygsafdelningen”, ”Belysningsafdelningen”, 
”Musikafdelningen”, ”Intrumentafdelningen”, ”Afdelningen för tidräkning”, ”Mått, 
mål o. vikt”, ”Mynt- och medaljafdelningen”, ”Tafvelsamlingen”, ”Afdelningen 
för de högre stånden” och ”Dräktafdelningen”.247 Dessa grupper, som beskriver 
museets utställnings 17 avdelningar, kan jämföras med de 41 kategorierna i Palms 
realkatalog.248 Jämförelsen visar att de fyra tidigare beskrivna dimensionerna i re-
alkatalogen (material, tidsperioder, föremålstyper och samhällsinstitutioner) med 
undantag av samhällsinstitutioner, återfinns som indelning även i utställningarna. 
Men ändå går det inte att direkt föra samman de två strukturerna. Förklaringen 
kan sökas dels i faktiska och strukturella skillnader, dels i olika utgångspunkter. 
Av de 41 kategorierna tillhör tolv huvudgruppen ”Sveriges förhistoria och hedna 
tid” vilket motsvarar avdelningarna för stenålder och järnålder. Likaså motsvarar 
allmogeavdelningen realkatalogens huvudgrupp ”jordbruk och näringar” med 
tio kategorier som alla berör agrarsamhällets bruksföremål. Gruppen ”samhälls-
institutioner” som består av sex kategorier i realkatalogen har egentligen inga 
motsvarigheter i utställningen. De faktiska och strukturella skillnaderna är alltså 
en del av olikheten. Intressant är likväl de utgångspunkter som framskymtar i de 
två indelningarna. Museets utställning förefaller vara byggd på en värdekonservativ 
syn som hör samman med högre borgerlighet. 1910 hade ståndsriksdagen varit 
avskaffad i 44 år. Ändå återfanns den samhällsindelningen i utställningen. Jag skulle 

245  Citat ur styrelseprotokoll, sammanträde den 21 juni 1907, A1B:1, VLM, YLM-A; Kommittén bestod av 
herrarna Hellman, C.S. Strokirk, E Modin, J. Modin, jägmästare Smidt, landstingsman J.O. Högberg, 
doktor Arenander, ingenjör Palm, lektor Thurdin, disponent Belfrage och major E. Kempe.

246  Protokoll fört vid museikommitténs sammanträde den 19 september 1908 A1B:1, VLM, YLM-A
247 Verksamhetsberättelse 1909–1910, B2:1, VLM, YLM-A
248  ”Förteckning öfver samlingarne i Västernorrlands läns museum [-] Kulturhistoriska afdelningen” D2D:2, 

VLM, YLM-A.
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kunna karaktärisera museets avdelningar som det forna, det agrara, det merkantila 
och det vackra, fyra helt andra dimensioner än de som finns i realkatalogen. Men 
varifrån kunde realkatalogens indelningsgrund härstamma? De värderingar som 
1900-talets museiprofession omfattade hade börjat influera museiverksamheten i 
Härnösand. Det var en tankestil som blandade erfarenheter från etnologi/folklivs-
forskning med konstvetenskapliga studier och arkeologi, det vill säga den bland-
ning av immateriella och materiella lämningar från det som benämns kulturarvet 
under 1900-talets slutskede. Forskningsdisciplinernas teori och metodik har lämnat 
efter sig metoder och spår av forskningsfrågor i museernas praxis, vilket jag senare 
kommer att visa. I synnerhet uppdagas denna blandning av vetenskapliga element 
i de uppgifter som samlats i museernas kataloger.

I berättelsen för 1911 gjorde kulturhistoriska avdelningen en resumé för de 
senast gångna fyra åren. I periodens inledning är lokalproblemen den allt överskug-
gande frågan – den löstes dock genom att länsstyrelsen flyttade till nya lokaler och 
museet gjorde anspråk på före detta landsstatshuset vid Stora torget. Huset hyrdes 
från sommaren 1911 och inreddes som museum och för arkiv och för hembygds-
biblioteket. När lokalerna blivit mer lämpade och rymligare togs även frågan om 
bättre katalogisering upp. Ur berättelsen för år 1911, framförde kulturhistoriska 
avdelningen av Västernorrlands läns museum följande:

[...] från den 1 juli samma år [1911] egde museet att för sina ändamål ta bygg-
naden [f.d. landstatshuset vid Stora Torget] i besittning.” ”Samlingarnas ordnan-
de”: ”Det gällde därvid att på samma gång gruppera samlingarna och samman-
föra likartade föremål för att så långt möjligt uppordna dem i typologiska serier. 
Då emellertid ett dylikt uppordnande förutsätter noggranna detaljstudier och 
lämpligast bör tas i samband med det utförligaste katalogiseringsarbetet, har, då 
det gällde att fortast möjligt få museet öppnadt, hittills endast samhöriga före-
mål förts samman och ordnats efter mer eller mindre tillfälliga synpunkter, som 
mer omedelbart gifvit sig under det brådskande arbetet. 249 

Under rubriken ”Samlingarnas katalogisering” presenterades målsättningen med 
katalogiseringsarbetet:

Jämte förandet af inventarieboken har under det gångna året en lappkatalog i 
kortsystem uppbyggts och är i denna katalog de kyrkliga föremålens katalogi-
sering i det närmaste slutförd. På samma sätt skall museets hela samling katalo-
giseras, och ett kort sammandrag ur denna katalog skall framdeles tryckas och 
tjäna allmänheten till ledning vid museibesöken. Äfven föremålen ute i muse-
et skall förses med korta koncentrerade beskrifvningar, upptagande benämning, 
användning m.m. 250

249 ”Berättelse för år 1911 rörande kulturhistoriska avdelningen”, B2:1, VLM, YLM-A
250  Ibid, underskrivet 29 mars 1912 av Theodor Hellman, ”Intendent”; TH valdes till intendent för 

kulturhistoriska avdelningen i mars 1911.
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Theodor Hellman skilde på samlingarnas uppordnande och deras katalogisering. 
Som vi sett förefaller katalogisering och ordningsarbete hos Hellmans föregångare 
i princip klarats genom notering i accessionsliggaren. Ordningsarbetet hade en-
ligt Hellman skett med visst godtycke. Han visade fram en ny medvetenhet om 
ordnandets betydelse och om att klassifikation och grupperingar uppfattades som 
viktiga ingredienser för förståelsen av en museisamling.251 Den bundna realkatalo-
gen användes endast en kort period, förmodligen bara under tiden Axel Palm var 
intendent, 1907–1910. Hellman införde en lappkatalog i den gamla realkatalogens 
ställe. Systemet med lösa kortlappar gav utrymme för mer information om varje 
föremål, vilket i sin tur kunde användas för publika syften. En annan fördel var 
att varje grupp kunde delas i två i varsin ny kapsel, när gruppen ansågs ha blivit 
för stor eller när kunskaper om kategorierna ökat och krävde en ny indelning.252

Lapp- och kortkataloger 
Arbetsgruppen för norsk Outline analyserade i slutet av 1900-talet målen med kort-
katalogerna: ”Kortkatalogene åpnet muligheten for å utvikle den systematiske eller 
tema-inndelte katalogen. Den systematiske katalogen skulle gi søkeinngang til alle 
museets objekter innen ulike tema”.253 Med en systematisk katalog som ansågs täcka 
huvudgrupperna av föremål tycks museernas tjänstemän ha varit nöjda. Att formen 
blev kortlappar i stället för i bundet utförande, som den första realkatalogen, gjorde 
att strukturen blev mer flexibel. Kapslar på visst tema kunde som sagt slås samman 
eller delas upp efter behov. Theodor Hellmans två kataloger från 1911, det vill säga 
accessionskatalogen och lappkatalogen, användes sedan under de följande ca 70 åren. 
Föremål kom in till museet och infördes i accessionskatalogen samt i lappkatalogen, 
som fick allt fler kategorier. Hellman skrev i verksamhetsberättelsen för 1911 att han 
startat arbetet med lappkatalogen med katalogisering av kyrkliga föremål. Vilka delar av 
lappkatalogen som prioriterades är svårt att se utifrån katalogen, men de äldre korten är 
skrivna för hand. Nyare kort är skrivna på skrivmaskin, så arbetet fortskred under seklet. 

Totalt omfattade lappkatalogen 109 kategorier, på den mest uppdelade nivån när 
katalogisering i lappkatalogen avslutades någon gång under början av 1980-talet.254 
En uppdelning i flera nivåer hade skapats med huvudgrupper och underkategorier. 
Några exempel är huvudgrupper är dräktskick, med tio underkategorier, hantverk, 
med tio underkategorier, textilier sju, möbler fem, vapen tre och så vidare. De fyra 

251   Handlingar ang. Murberget, Theodor Hellmans personarkiv, YLM-A; Hellman talade bland annat om 
betydelsen av ordnade samlingar för elevernas studier och för utställningens behov.

252   ”Berättelse för år 1911 rörande kulturhistoriska avdelningen”, B2:1, VLM, YLM-A; I 
verksamhetsberättelsen för år 1911 för kulturhistoriska avdelningen beskrivs även planen att trycka 
en katalog över föremålen, med kortfattade beskrivningar som ska ”tjäna allmänheten till ledning vid 
museibesöken.”. Avsikten är emellertid att detta ska ske ”framdeles” efter att ”museets hela samling 
katalogiserats…”

253   Outline, klassifkasjonssystem for museum og arkiv. Serie: Norsk museumsutvikling, NMU 4:2001 (Oslo 
2001).

254 Se bilaga 3, med alla kategorier.
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dimensionerna, som jag tidigare beskrivit – material, föremålstyp, tidsperioder och 
samhällsinstitutioner – återfinns även i denna kategoriindelning. Till skillnad från 
realkatalogen från 1907 framträder dock inte dimensionen tidsperioder annat är 
under huvudkategorin arkeologi. Dimensionen samhällsinstitutioner är också mindre 
framträdande här. Kategoriindelningen i lappkatalogen sammanhänger främst med 
aktuella ämnesområden inom de dåtida forskningsdisciplinerna folklivsforskning, 
arkeologi och konsthistoria, eftersom många av kategorierna återfinns som äm-
nesområden i samtida litteratur. Några exempel på kategorier är dräktforskning, 
hantverk och redskap, porträtt, kyrkliga föremål, mynt och medaljer. Slutsatsen 
blir att lappkatalogen av allt att döma, har skapats för forskningens behov. Maria 
Björkroth ger en närliggande slutsats när hon skriver att förändringen i inriktning 
mellan 1880-talets museisällskap och Föreningen för norrländsk hembygdsforsk-
ning är att det insamlade materialet i det senare skedet införskaffats främst för 
hembygdsforskningens syften och behov.255 

  

Katalogkort ur lappkatalogen föremål nr 7.

255 Maria Björkroth (2000), 42 f och 113.
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Hade antikvarierna vid Föreningen för norrländsk hembygdsforskning avsett att 
beforska sina egna samlingar? Eller skulle andra forskare lätt kunna hitta i de samlingar 
som fanns? Det finns inga svar på dessa frågor i arkivet, men vid en genomläsning 
av artiklarnas titlar i skriftserien Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, utgiven av 
Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, hittar man genom åren många artiklar 
författade av Theodor Hellman och andra anställda, där samlingarna beskrivs och 
diskuteras utifrån många synvinklar. 256 Emellertid har uppdelningen i olika kapslar 
(arkivkartonger) skapats efter mängden föremål i olika grupper. På samma sätt som 
i realkatalogen har inte de fyra dimensionerna nyttjats fullt ut, utan indelningen i 
kategorier är tillsynes baserad på ämnesintresse och förekomst i samlingen.

Ytterligare två kataloger infördes under de år som katalogerna fördes manuellt. 
Den ena är en kortkatalog som innehöll kortfattade föremålsuppgifter med korten 
ordnade topografiskt. Korten ligger i bibliotekslådor med skiljekort för varje ny socken. 

Illustration 2:2 Katalogkort från topografiska katalogen

Den senast införda manuella katalogen är en kortkatalog över givare. I givarkatalo-
gen förtecknades varje föremål på kort som sedan ordnats i bokstavsordning efter 
givare. Uppgifterna är mycket kortfattade och det framstår som om denna katalog 
bara är ett sidoordnat hjälpmedel. Hela givarkatalogen är skriven på skrivmaskin 
av en typ som kan vara tillverkad ca 1950, vilket är en bedömning baserad på 
jämförelser av typsnitt och typer hos skrivmaskiner i Murbergets samlingar. 

Exakt när givarkatalogen infördes är kanske inte av central betydelse, men dess 
existens pekar på att människorna kring föremålen blev av intresse under mitten 
av 1900-talet. Jag återkommer senare till de nya tankestilarna med vetenskapliga 
intressen för människorna kring föremålen.

 

256  Arkiv för norrländsk hembygdsforskning, skriftserie 1918-, utgiven av Föreningen för norrländsk 
hembygdsforskning, senare Kulturhistoriska föreningen Murberget och Länsmuseet-Murberget
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Illustration 2:3 Katalogkort från givarkatalogen

Indelningsgrunden för de två senast beskrivna katalogerna var sannolikt given. I den 
topografiska katalogen ordnades korten efter härkomst knuten till socken. Socknen 
har för större delen av Sverige varit en topografisk nyckelenhet för de kulturhistoriska 
museerna, fornminnesverksamheten och kulturmiljövården under hela 1900-talet. Att 
analysera orsakerna till detta kräver en annan avhandling, men intresset för platsen 
och den geografiska härkomsten återkommer i många av katalogerna. Länsmuseets 
respektive föreningens samlingar har ett stort geografiskt insamlingsområde. Jag kan 
konstatera att museiföremålens härkomst i de många landskapen och länen inte 
återspeglas i någon särskild katalog. Föremål från andra delar av landet eller andra 
länder var tydligtvis inte av större vikt och behövde därför inte heller några särskilda 
söksystem. Givarkatalogen har ordnats efter givarnas efternamn och förnamn i 
bokstavsordning. Inga ytterligare klassifikationer eller nya strukturer tillfördes do-
kumentationen kring länsmuseets föremålssamlingar förrän på 1980-talet. Däremot 
infördes en ny dominerade indelningsgrund för i princip alla andra typer av källor, 
nämligen topografisk ordning. Detta genomfördes i arkivet i början av 1910-talet. 

Föreningen för norrländsk hembygdsforskning, framförde i Styrelseberättelse, 
avdelningen för arkeologisk och kulturhistorisk forskning, för år 1912:

Under år 1912 har ock utifrån museet begynt en systematisk undersökning af lä-
nets socknar i kulturhistoriskt avseende och gjordes under höstens lopp början 
med Björna socken, som undersökts af amanuensen vid museet, fröken J. We-
ner. Den skörd, som under denna forskningsfärd inhämtades kan med hänsyn till 
socknens ringa storlek och fattiga befolkning dock sägas vara god. Ej mindre än 
ett 200-tal nummer vunnos för museet, däribland en rätt stor och för socknen ty-
pisk samling väfvnader, ett välbehöfvligt tillskott till museets textila afdelning.257

257  Styrelseberättelse, avdelningen för arkeologisk och kulturhistorisk forskning, år 1912, B2:1, Föreningen 
för norrländsk hembygdsforskning (FNHF), YLM-A.
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Detta år hade föreningen sex avdelningar: för Arkeologisk och kulturhistorisk 
forskning, Naturhistorisk forskning, Folkmålsforskning, Folkmusik, Biblioteks-
verksamhet och Undervisningsverksamhet.258 Avdelningen för arkeologisk och 
kulturhistorisk forskning anförde i Styrelseberättelse för år 1913:

Till följd av installeringsarbeten, uppmärkning af nya förvärf, undersöknings- och 
studieresor har arbetet på museets realkatalog fått ligga nere. Då det emellertid 
för museets nyttjande vore i högsta grad önskvärt, att arbetet på denna katalog 
verkligen kunde forceras, har styrelsen under året fattat beslutet om anställande 
af särskild amanuens härför.259

Insamlingen av annat än föremål och användningen av samlingarna drev fram 
satsningar på katalogisering och ordningsarbete i början av 1910-talet. Hellman 
framhöll betydelsen av museets samlingar för undervisning och studier.

När den topografiska indelningen blev förhärskande kom inte några andra in-
delningsgrunder att utvecklas. Forskningsresorna ledde till en fördjupad kunskap 
om lokala traditioner, materiella uttryck med mera. Forskarnas behov av belägg 
av lokalt och regionalt utformade dokument avsåg att ligga till grund för den dif-
fusionsforskning som låg i tiden. Museerna kunde här bidra med källmaterial och 
man kan anta att de personer som verkade i museerna hade en utbildning som 
byggde på den forskningssyn och de forskningsområden som rådde i samtiden. 

Efter att befattningen som landsantikvarie i Västernorrland instiftades 1946 kom 
verksamheten att avkasta handlingar kring ärenden som rörde kyrkor, fornlämningar 
och annat relaterat till fornminneslagstiftningen i högre grad än vad som tidigare 
varit fallet, då Murberget stått i fokus. Arkivalierna ordnades topografiskt utifrån 
den indelning som gällde vid Riksantikvarieämbetet, det vill säga sockenvis. Till-
växten i arkivet skedde huvudsakligen på grund av landsantikvariens handläggning 
och denna indelning behölls intakt ända till seklets slut.260

Nya metoder på 1980-talet
När den nya stiftelsen Länsmuseet-Murberget hade bildats i slutet av 1970-talet 
kom planerna för en ny museibyggnad med magasin med mera att kullkastas av 
ekonomiska skäl. För att klara de åtaganden och behov som fanns förknippade 
med samlingarna påbörjades en förflyttning av dem till temporära magasinslokaler. 

258 ”Stadga”, bilaga till protokoll 1909 (utan datum), A1B:1, FNHF, YLM-A.
259  Styrelseberättelse, avdelningen för arkeologisk och kulturhistorisk forskning, år 1913, B2:1, FNHF, 

YLM-A.
260 Diarieförda handlingar ordnas i accessionsordning från 1995.
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Åtgärden bestod även i vård och konservering samt omkatalogisering enligt de nya 
arbetssätt som utvecklats vid Nordiska museet och Skoklosters slott.261 Blanketter – 
de så kallade skoklosterblanketterna – användes genomgående vid katalogiseringen. 
Alla uppgifter som fanns i accessionsliggaren, i lappkatalogen och på bilagor fördes 
samman på banketterna. Avsikten med de nya blanketterna vara att de skulle fung-
era som underlag för överföring till digital form vid senare tillfälle. En annan nyhet 
var införandet av klassifikationssystemet OCM – Outline of Cultural Materials.262 
OCM togs snabbt i bruk på många museer under slutet av 1970-talet och början 
av 1980-talet. I Kulturrådets rapport Dokumentera! Museernas dokumentation av 
föremål och bilder, från 1981, beskrivs skoklosterblanketten som en standardiserad 
blankett och metod framtagen i brett samarbete och OCM som det klassifikations-
system som etablerats i de kulturhistoriska museerna. 263

Vid 1990-talets slut användes i Länsmuseet Västernorrland fortfarande acces-
sionsliggare i samma serie som den som påbörjades 1907. Lappkatalogen som 
infördes av Theodor Hellman användes som stöd vid sidan av databasen. Lappka-
talogen hade nu fått 109 kategorier. Den datoriserade föremålsdatabasen var vid 
denna tid den katalog som huvudsakligen användes. I databasen hade information 
förts samman från alla de kataloger som skapats igenom åren. Det har inte gått att 
återfinna någon handledning i katalogisering från museets tidigaste år och endast 
två handledningar förefaller ha givits ut under 1900-talet: häftet Museivård av Sune 
Ambrosiani från 1917 och utredningen SAMOREG – Samordnad dokumentation 
av museernas föremåls- och bildsamlingar från Statens kulturråd 1986. 264 Dessa ska 
presenteras och diskuteras i kapitel fyra.

Samlingar för skilda syften
Museisällskapet beskrev vid sin etablering att det skulle skapa ett historiskt och 
naturhistoriskt museum. De samlingar som redan fanns vid stadens läroverk samt 
hos ett lokalt ordenssällskap tjänade som utgångspunkt. Samlingarna i Norrlands 
kulturhistoriska museum vid 1800-talets slut var studiematerial. De skulle kunna 
visas för skolbarn och hade som huvudsakligt syfte att komplettera skolunder-
visningen. Samlingarna ordnades efter skolans historieskrivning, med en rent 
kronologisk framställning; det förflutna gav föremålen autenticitet som i sin tur 
gav autenticitet till berättelsen om människans historia. Emellertid var varje enskilt 

261  Svenska staten övertog ägandet av Skoklosters slott 1967. Livrustkammaren och Nordiska museet 
utvecklade en ny modell för registrering i samband med katalogiseringen av samlingen på Skoklosters 
slott. Modellen innehöll bland annat en ny registreringsblankett, den kallades allmänt i museisektorn för 
Skoklosterblanketten.

262 Outline of Cultural Materials eller Översikt över kulturinventariet, diskuteras ingående i kapitel fyra.
263 Dokumentera! Rapport från Kulturrådet 1981:2, 18 ff.
264  Inget finns att hämta i museernas bibliotek eller katalogiserat i Libris förutom Sune Ambrosiani, 

Museivård : kortfattade anvisningar och råd vid vården av mindre museer och privatsamlingar (Stockholm 
1917). Serie: Skrifter i hembygdskunskap och hembygdsvård: 1 samt Samordnad dokumentation av 
museernas föremåls- och bildsamlingar. Rapport från statens kulturråd 1985:2.
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ting underordnat historien vilket förde med sig att kontextuell information inte 
dokumenterades – förutom möjligen vem som var donator. Efterhand skänktes 
ytterligare föremål till museisamlingen. I uppropet 1909 beskrevs vad museet hade 
och vad de önskade insamla. Från ca 1910 fram till 1950-talet representerade 
samlingarna ett kulturarv i samma mening som senare reglerades i fornminnesla-
gen 1942.265 Föremålen var objekt och representerade ett arv, det vill säga de var 
exempel på typer av olika föremål. Formen styrde tolkningen och innebörden, 
troligen också värderingen av föremålet. Detta visades genom lappkatalogerna, 
deras ordning och innehåll. Under denna period forskade vetenskapsmännen med 
hjälp av spridningsanalyser.266

Under nästa period – från 1960-talet – blev föremålen förknippade med sin 
funktion. Under inflytande av Albert Eskeröd vid Nordiska museet importerade 
Nordiska museet ett amerikanskt klassifikationssystem som fick nationellt genomslag, 
”Outline of Cultural Materials” eller översatt ”Översikt över kulturinventariet”, 
vilket kom ut på svenska första gången 1973. 267 Under denna period blev de 
enskilda objekten allt viktigare. Föremålen blev ”subjekt” genom att de laddades 
med berättelser, en historia förväntades kring varje föremål. Detta leder till nya 
indelningar och andra indelningar än tidigare. Härkomstuppgifter med mera blev 
viktigare än tidigare.

Boksamlingen förefaller ha givits större betydelse en bit in på 1900-talet än den 
hade tidigare, då Föreningen för norrländsk hembygdsforskning startade. Under 
åren i slutet av 1800-talet skänktes flera betydande boksamlingar till museisällska-
pet, men dessa samlingar framstod endast som en del av museiverksamheten. Vid 
denna tid fanns antagligen i övrigt endast läroverkets bibliotek i Härnösand, så om 
Härnösand skulle förstärka bilden som lärdomsstad behövdes säkerligen ytterligare 
bibliotekssatsningar.268 Föreningen skapade en egen styrelse för det så kallade Norr-
ländska hembygdsbiblioteket. Den tidigare insamlingen hade lett till en samling 
av ca 10 000 volymer enligt en skattning från 1910 och var ett gott intellektuellt 
startkapital. Emellertid förefaller inte samlingarnas innehåll och karaktär vara ett 
skäl att se över sättet att katalogisera. Kort sagt katalogiserades föremål för sig och 
på ett sätt, arkivalier för sig och böcker för sig på sina hävdvunna sätt. 

265  Fornminneslagen handlar i huvudsak om fasta fornlämningar (det vill säga fasta lämningar i och på mark 
och i terrängen) och fynd (föremål) i samband med dessa. Emellertid gavs regionala museer visst ansvar 
och möjlighet att förvara föremål som beskrevs i fornminneslagen. Det förhållningssätt som lagen beskrev 
fördes efterhand över även till andra delar av museets samling.

266 diffusionism, en inriktning som bygger på tanken att kultur sprids geografiskt enligt vissa mönster
267  Albert Eskeröd 1904–1987, var funktionalist, och skrev flera böcker som sedan användes i den 

etnologiska undervisningen under 1970- och 80-talen. 
268  Denna typ av intellektuell infrastruktur som biblioteksresurser ger var även argument vid etablerandet när 

Mitthögskolan skulle ges universitetsstatus, förmodligen ock ett argument i diskussionerna för etablering 
av Norrlands landsarkiv, vilket slutligen också blev i Härnösand. 
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Kataloger
Kronologiska kataloger är sannolikt den modell efter vilken de flesta museer 
arbetade vid 1800-talets slut och 1900-talets början.269 I inledningen till den 
norska handledningen OUTLINE klassifikasjonssystem for museum og arkiv skriver 
utredningsgruppen att museerna ”kun hadde håndskrevne tilvekstprotokoller som 
eneste dokumentasjon av samlingene”.270 Syftet med dokumentationen i museets 
accessionsliggare förefaller ha varit bokföringsmässigt utifrån ett förvaltande per-
spektiv. Den publicerade katalogen över samlingarna från 1899 visar en systematik 
som inte är relaterad till givare eller när föremålen inkommit i samlingarna, utan 
uteslutande till historisk attribution. Ursprunget, i betydelsen tidigaste tidsmässiga 
eller kulturella härkomst, var den styrande faktorn i den ordning som nyttjats i 
katalogen. Liggaren som påbörjades 1907 hade en ordningsprincip som låg nära 
den föregående, men tog ändå nya utgångspunkter. Här började katalogen med 
föremål från svensk forntid. Jag tolkar skillnaden mellan katalogerna så att det mel-
lan dessa tillfällen har utvecklats nya synsätt på museets fokus och utgångspunkter.

Realkatalogen är det första tecknet på att kompletterande sökvägar in i samlingarna 
erfordrades internt i museet, vid sidan av accessionsliggaren. Accessionsliggaren 
från 1907 har i den senare delen en ordning som bygger på när föremålen tagits 
emot.271 Sannolikt hade man saknat en katalog som redovisade föremålen i olika 
kategorier, och därmed uppstod ett behov av komplement.272 I detta skede fanns 
det endast en realkatalog för museets samlingar. Varför blev strukturen i realka-
talogen byggd på så många parametrar (material, tidsperioder, föremålstyper och 
samhällsinstitutioner)? 273 Museets realkatalog har en påtaglig likhet med biblio-
tekens realkataloger. I bibliotekens katalogisering vid 1900-talets början tog man 
två utgångspunkter, dels författarnamnet, vilket var grunden för en katalog ordnad 

269  Under tidigare århundraden är det svårt att utpeka en tydlig princip i museerna. I den konglige danske 
Kunstkammer under 1600-, 1700- och 1800-talen gjordes inventeringar när en ny ansvarig tjänsteman 
tillsattes. I mitten av 1700-talet började de att numrera föremålen, dessförinnan skrevs endast listor över 
vilka föremål som fanns i varje utställningsrum: Bente Genderup, Det konglige danske Kunstkammer 1737, 
(Esbjerg/Haderslev 1991); Fysikern Samuel Quiccheberg (1529-67) gav 1565 ut Inscriptiones vel theatri 
amplissimi… på latin som en universell handledning i samlande. I denna beskrivs vad som är viktigt att 
samla in och hur det bör ordnas. Quiccheberg förefaller inte specifikt beskriva katalogisering, men har en 
tydlig bild av ordningen i samlingen eller museet: Eva Schultz, “Notes on the history of collecting and of 
museums”, i Interpreting Objects and Collections, red. Susan M. Pearce (London 2003.), 176 ff.

270 Outline, NMU 4:2001, 7
271 I katalogens första del grupperades föremålen efter kategorisering.
272 från flera tidigare försök till indelningar finns kvar i arkivet.
273  Låt oss för ett ögonblick ägna oss åt begreppet realkatalog. Medeltidslatinets realis betyder verklig 

med knytning till ”sak”, ”ting” och ”föremål” enligt NE. Enligt samma uppslagsverk är en realkatalog 
i bibliotekssammanhang detsamma som en systematisk katalog. I Brockhaus Enzyklopädie (BE in 
zwanzig Bänden, Wiesbaden 1972, band 5) förklaras realkatalog med Sachkatalog eller systematischer 
katalog och hänvisar till biblioteksområdet. Nordisk familjebok förklarar real i sammansättningar 
som angår sak, verklig eller saklig. (NF [1915], 1111) Man kan tolka att realkatalogen i ett museum 
ordnar det registrerade efter en viss på förhand given och på fysisk grund skapad ordning i de verkliga 
grupperna och de grupper som utgår från tinget i sig. [Der Ding an sich]. Ordningen skapas inte utifrån 
de omständigheter som uppstått, till exempel om vem som varit givare, användare eller när föremålet 
kommit till museet. Begreppet katalog å sin sida, är enligt nordisk familjebok en förteckning ”öfver 
föremål i någon vetenskaplig eller annan slags samling.” (NF [1910], 1257.
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efter författare i bokstavsordning, dels bokens ämne, vilket ordnades systematiskt 
i realkatalogen. Huruvida biblioteken fäste något större intresse vid författaren 
mer än som sorteringsstöd i katalog och bokhylla ska inte vidare utvecklas, men 
monografier över författare är något litteraturvetenskapen skapat under mycket 
lång tid.274 Ämnesindelning av det katalogiserade materialet är alltså något som 
förenar museer och bibliotek. Jag ska senare visa hur se nationella klassifikations-
systemen utvecklats och vad de speglar.

Blickar vi framåt i tiden kan man konstatera att det idag saknas register över 
givare. Detta är ett intressant faktum när man ofta kan konstatera att människan 
– som användare med mera – ställs i förgrunden i kulturhistoriska museer nu-
förtiden, ett perspektiv där föremålen snarast är representanter för de mänskliga 
aspekterna. Man kan påstå att föremålen blir generaliserade symboler för mänsklig 
verksamhet. Vi kan se en tyngdpunktsförskjutning från objektifierade föremål till 
subjektiva föremålskontexter.

Lappkatalogen
Lappkatalogen var inte till för att hjälpa användaren att förstå det förgångna, utan 
för att hjälpa forskare att snabbt hitta föremål inom kategorier som var av vikt för 
forskningen. Vi kan se att indelningen är lokal i detta museum.275 Samtidigt kan vi 
också anta att liknande indelningar förekommit i många svenska kulturhistoriska 
museer. Orsaken till att man skapat en egen indelning kan förklaras med att de 
tjänstemän som verkat där också varit forskare och som sådana ansett sig kunna 
skapa kategorier utifrån kunskaper om de vetenskapliga principerna. Traditionen 
att se varje fyndmaterial som unikt, parad med avsaknaden av ambition att likna 
någon annan museisamling, gav denna unika indelning. I en vetenskapstradition 
där upptäckandet är viktigt, under ett delvis distanserat – etnografiskt – perspektiv, 
är fynden av nya strukturer viktiga. Den vetenskapliga erfarenheten nyttjas till att 
avslöja samlingarnas hemligheter. Vetenskapligheten hade däremot inte till uppgift 
att neutralt inordna samlingen i ett större system. Å andra sidan, ett nationellt eller 
internationellt system kanske bara uppfattas som större, inte nödvändigtvis bättre – 
om syftet inte är att sammanföra data i nationella eller internationella strukturer.276

Naturligtvis kan man fråga sig varför till exempel fotografier ordnades topografiskt 
men inte ämnesmässigt, men från vår tid är det tydligt att många museianställda 

274  Nationalencyklopedins ordbok och SAOB beskriver realkatalogen eller den systematiska katalogen i 
bibliotek som katalogen där böckerna är ordnade efter ämnen. Bibliotekens andra katalog benämns 
nominalkatalog – där böckerna ordnas alfabetiskt efter författarnamn. De båda begreppen har enligt 
SAOB använts sedan slutet av 1700-talet.

275  Se tidigare beskrivning av katalogens indelning och framväxt. Indelningen och fördelningen av 
katalogkort i kapslar bygger på antal föremål i varje kategori.

276 Jämför till exempel Rogan (2010), 136.
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anser det för komplicerat att använda flera indelningsgrunder parallellt.277 Under 
perioden med dokumentations- och samarbetsorganisationen Insam försökte 
man föreslå ytterligare klassifikationssystem vid sidan av Outline, till exempel det 
amerikanska Art and Architecture Thesaurus – AAT, detta lyckades inte. Många 
museer har haft möjlighet att använda Nordiska museets eget klassifikationssys-
tem – NMKLASS, men det är mycket få museer vid sidan av Nordiska museet 
som använder detta. 278 Orsakerna till ett sådant motstånd kan vara flera. Såväl 
tidsbrist som kunskaper om systemen har varit hinder för en utökning av antalet 
klassifikationsraster. 

Minnessektorns klassificeringsepok är emellertid 1900-talet. Arkiven införde All-
männa arkivschemat och Proveniensprincipen vid sekelskiftet; biblioteken skapade 
en nationell klassifikation på 1920-talet i SAB-systemet; museerna klassificerade 
föremål och gav ut handböcker med typologier. Systematik av Sigurd Erixon med 
flera skapades inom spridningsforskningen under 1900-talets mitt och ett nationellt 
klassifikationssystem för kulturer togs i bruk på 1970-talet. Tankestilen har varit 
färgad av en positivistisk kunskapssyn. Taxonomi och semantik har varit bärande 
element i museipraxisen hela 1900-talet.

Generellt och specifikt i Murberget
I kapitlets inledning beskrevs Murbergets framväxt. Initialt visar sig en bild av en 
ideologiskt driven verksamhet som leds av samhällets främsta män inom kyrka 
samt privat och offentlig administration. Liknande föreningar bildades på många 
håll i landet. För de personer som skapade museet på 1880-talet var skolans och 
allmänhetens, det vill säga museibesökarens behov, de viktigaste. Museet var en 
plats för bildning och allmänbildning, inte ännu så länge en plats för till exempel 
kulturhistorisk forskning. När nästa epok i museet tar sin början – i perioden 
1907–1910 – blev hembygdsforskningen en huvuduppgift. Skolans behov var 
emellertid fortfarande lika viktiga. Theodor Hellman var skolman och en stark 
ivrare för hembygdsundervisningen, vilket bland annat ledde till att Murberget 
bedrev sommarkurser i hembygdskunskap för lärare under flera årtionden. Denna 
av skolväsendet stöttade kursverksamhet, fanns ofta med i argumentationen för 
ekonomiskt stöd till Murbergets verksamhet och uppbyggnad. Ambitionerna och 
driftigheten hos Hellman kan säkerligen inte överdrivas, då han konsekvent drev 
sin idé från 1907 om ett stort friluftsmuseum.279 Var det så att Theodor Hellman 
ville bygga landets andra Skansen och bli en Arthur Hazelius för Norrland, eller 
behövde han anläggningen för sin kursverksamhet och skolans och allmänhetens 

277 Se vidare kapitel 5 om kunskap och attityder.
278 Läs mer om NMKLASS i kapitel 4.
279  Hellman hade i brev från Uppsala den 6 december 1907 förklarat sina planer med friluftsmuseet och dess 

placeringen antingen på Murberget eller Kappelsberg. Källa: Inkomna skrivelser 1891-1929 A-H, E1:1, 
YLM-A
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bildning om hembygden? Theodor Hellman tillhörde en rörelse eller ett tankekol-
lektiv som från denna tid utvecklades till att bli ganska stort under flera årtion-
den.280 Nya läroplaner på 1910-talet förde in hembygdskunskapen som en del av 
en ny metodik i folkskolan. Den praktiska åskådningspedagogiken förutsatte ett 
lärande som var praktiskt orienterat, för detta var ett friluftsmuseum väl lämpat. 
Forskningen behövdes förvisso för att bygga upp kunskap om det lokala, men 
frilufsmuseet och föremålen fordrades för att förmedla den tysta kunskapen, om 
hantverk och olika göromål, dold i det fysiska arvet från det förflutna. Arvet och 
kunskaperna som skulle förmedlas beskrev den lilla traditionen, den som inte 
fanns i de äldre historieböckerna vilka beskrev den stora traditionens historia. 
Min bild av Theodor Hellman är att han var dels akademikern som stödde tradi-
tionell forskning, dels läraren som arbetade med åskådningspedagogik, dels den 
ambitiöse ledaren för ett stort museiprojekt med målsättning att bygga det största 
norrländska museet.281 Något händer dock under seklets gång med den inriktning 
som lades i början av 1900-talet.

Landsantikvariereformen efter andra världskriget, gav uppdraget för museichefen 
att vara länets sakkunnige i frågor om de lagskyddade lämningarna i landskapet. 
Man kan observera i protokoll och diskussioner att skolan inte längre var huvud-
uppgiften för museichefen och verksamheten. Den tillträdande landsantikvarien, 
Theodor Hellmans son Bo, gav samlingarna, katalogiseringen och museet delvis 
nya roller. Katalogen kompletterades med vissa nya ingångar genom nya kortka-
taloger, och en tydligare antikvarisk tankestil odlades; på ett inte helt tydligt men 
ändå avläsbart sätt, akademiseras Murbergets praxis och verksamhet.

Museiforskaren Barbara Kirshenblatt-Gimblett har hävdat att när etnologin fann 
sin plats på universiteten efter andra världskriget, kom museerna att bli väktare för 
omoderna vetenskapliga discipliner och omformade sig därför till att bli ”agenter” 
för arvet/kulturarvet.282 Tankestilen hade från 1900-talets första årtionden till mit-
ten av seklet glidit från ett omhuldande av både positiva och tysta kunskaper till 
en mer renodlad positivistisk kunskapstradition. Murberget och dess verksamhet 
blev en tydligare företrädare för den stora traditionen.

Sammanfattningsvis kan katalogiseringen av Murbergets samlingar beskrivas 
som delar av fyra aktiva epoker med några års mellanrum. Under de två första, 
1880–1900 och 1907–1930 utformades katalogen utifrån lokala behov. Nästa epok 

280 Björkroth (2000), 44 ff.
281  Intressant nog är att åskådningspedagogiken hållit sig kvar i de kulturhistoriska museerna. Fortfarande 

i början av 2000-talet användes den lokala miljön som läromedel och man bedrev mycket av 
undervisningen som praktiskt arbete. Syftet var kanske inte längre att beskriva jordens skapelse och 
historiens gång med hjälp av lokalmiljön, men metodiken har förvaltats. Det är måhända ännu ett 
element av tyst kunskap i form av en icke medveten tankestil från en tidigare epok: Maria Björkroth, 
”Johan Larsson – folkskolläraren som blev dansupptecknare”, i Eldsjälarna och dansarvet : Om forskning 
och arbetet med att levandegöra äldre dansformer, red. Linnea Helmersson (Lettland/Rättvik 2012), 224 f.

282  Barbara Kirshenblatt-Gimblett, “From Etnology to Heritage : The Role of the Museum”. Föredrag från 
konferens: SEIF Keynote (Marseille 28 april 2004), 1.
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1945–1975 var den antikvariska epoken, då de interna nationella sektorsbehoven 
var viktiga. 1980–1995 handlade om en anpassning till nationella riktlinjer och 
standarder med internationell påverkan. Den avslutande epoken visar ett påtagligt 
intresse att göra katalogdata tillgängliga för allmänheten, något som tidigare inte 
varit aktuellt, men som var en följd av att datorerna kommit in i verksamheten 
samtidigt med det kulturpolitiska trycket på tillgängliggörande av samlingarna. Jag 
återkommer till den sista epoken i senare kapitel. Form, innehåll och struktur tycks 
vara både avslöjande och viktiga för förståelsen av katalogernas innehåll. I nästa 
kapitel ska jag gå djupare in på dessa tre aspekter av katalogerna.
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I föregående kapitel har katalogernas framväxt beskrivits utifrån organisationens 
initiativ och påverkan från andra museer. I protokoll eller andra dokument har det 
inte framkommit någon analys av systemval eller valens följdverkningar. Debatt-
artiklar och litteratur förekommer emellertid; i dessa förs diskussioner om behov, 
syften och konsekvenser. I det följande kommer katalogerna – per se – och deras 
innehåll att vara i fokus. Avsikten med detta kapitel är att beskriva och analysera 
konsekvenserna av att katalogernas form och struktur förändras över tid. Detta sker 
samtidigt som data – innehållet i strikt mening – oftast inte förändras nämnvärt. 
Viktiga frågor är om förståelsen kan antas förändras när någon av variablerna 
ändras och om de i föregående kapitel diskuterade vetenskapliga tankesystemens/
tankestilarnas skiftningar sammanfaller med förändringar av form, innehåll eller 
struktur. Målet är att visa hur katalogerna och katalogernas information i olika 
tider kan uppfattas och hur de kan förstås – kognitivt och semantiskt. Frågor i 
detta kapitel är bland andra: Vad ger katalogiseringssystemet eller katalogen för 
anvisningar till den som katalogiserar och den som använder katalogen? Avslöjar 
form, innehåll och struktur något kring de tankestilar som varit rådande vid kata-
logiseringen? Har katalogernas komplexitet förändrats över tid och om så är fallet 
påverkar det upplevelsen eller förståelsen av innehållet?

Analysen av kataloger och katalogernas data ska göras med hjälp av tre kriterier/
variabler vilka är form, innehåll och struktur. Kognitionsforskarna Peter Gärdenfors 
och Jana Holsanova har i artikeln Att kommunicera med och utan teknik valt tre 
närbesläktade kriterier i sin analys av kommunikation. De skiljer ut innehåll (vad 
informationen betyder), kod (i vilken kod som informationen är utformad) och 
medium (för överföringen av informationen).283 I det följande kommer mina och 
Gärdenfors & Holsanovas kriterier att jämföras och kommenteras. En grundläg-
gande skillnad är emellertid att mina kriterier ska användas för analys av kataloger 

283  Med kod avses en överenskommen form av kommunikation till exempel språket, gester eller visuella 
koder som kartor och bilder. Gärdenfors & Holsanova (2008), 28 f.

3
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medan Gärdenfors & Holsanova undersöker kommunikation i allmänhet och 
särskilt dialog. 
 
Begreppen
Med form åsyftas två aspekter, mediets eller databärarens/datamediets yttre, fysiska 
form, till exempel bunden katalog, lappkatalog, kortkatalog, datorbaserad kata-
log och så vidare, samt inre form med vilken avses hur data återges exempelvis i 
tabeller, löpande text och så vidare. 284 Begreppet inre form gränsar till den nedan 
beskrivna aspekten struktur.

En aspekt av form är databärarens medietyp, det vill säga text, bild, ljudinspel-
ning, tredimensionell modell och så vidare – det som uppfattas med olika sinnen. 
Orsaken till att datamediets yttre och inre form samt medietyp förs samman är för 
att de har gemensamt att de är fysiska representationer. Formen ska i första hand 
analyseras utifrån hur den kan tas emot och hanteras, inte hur den ska förstås. 
Emellertid är det viktigt att ta hänsyn till förförståelsen av medieformen.285 Vissa 
mediers form är knuten till viss typ av innehåll av historiska eller tekniska skäl. 
Vill man vidga frågan, kan man påstå att viss form förknippas med vissa tankesti-
lar av historiska eller associativa skäl. Med detta menar jag att vissa tankestilar är 
associerade med viss praktisk metodik. Ett exempel kan vara att etnografisk teori 
förknippas med intervjuer som en viktig metodik. Kombinerar man medietyperna 
i ett meddelande benämns detta multimodalt, till exempel text och bild. Många 
medier är multimodala som tv, tidningar och numera e-post.286 Angränsande till 
multimodala medier är så kallad förstärkt kommunikation vilket betecknar att 
man lägger till ett medium till det ursprungliga. 287 Förstärkningen sker exempelvis 
genom att under ett samtal rita på ett papper, visa en bild eller något annat.288

Gärdenfors & Holsanova (G & H) avser med begreppet medium det fysiska 
element som bär budskapet. De preciserar att begreppet medier ofta används i över-
förd bemärkelse för tekniska system som förmedlar kommunikation, till exempel 
radio och tv. Vissa medier är direkta som ljudvågor, vilka förmedlar något från 
mun till öra, eller ljus, vilket förmedlar synintryck av gester och mimik. Mediet 
är en momentan bärare och budskapet försvinner direkt, men informationen kan 
lagras med teknisk hjälp, till exempel ljudinspelning eller film. Andra medier är 

284  Inom kommunikationsteori används begreppet medium för medlet med vilket man omvandlar ett 
meddelande till en signal. Rösten är i denna begreppsvärld ett framställande medium, medan det vi 
här beskriver benämns återgivande och mekaniska medier: John Fiske, Kommunikationsteorier : en 
introduktion (Uppsala 2004), 32 f.

285  Varje medium omfattas av en förförståelse. Vi blir desorienterade om ett mediums konventioner inte 
följs eller om vi hamnar i en kultur – en kontext eller en diskurs, där vi inte kan para ihop signalerna 
från mediet med vår kunskap om mediet. Sker detta är risken stor att meddelandet som ursprungligen 
avsändes inte når fram. Se vidare Fiske (2004), passim.

286 Gärdenfors & Holsanova (2008), 28 och 38.
287 På engelska: augmented communication, ibid., 42.
288 Ibid., 42 f.
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indirekta och informationen kan enkelt lagras. Exempel är papper och bilder som 
kan bära text, foton, diagram, kartor och så vidare.289

Skillnaderna mellan G & H:s begrepp medium och mitt begrepp form kan 
uttryckas i hur begreppen kan beskrivas (i visuell mening). Med medium avser de 
ett ”fysiskt substrat som bär budskapet” 290 medan formbegreppet även innehåller 
delar av vad G & H benämner som kod, det vill säga text, bild och så vidare. Ar-
gument för att använda begreppet form är att den yttre formen kan innehålla flera 
typer av inre former. Används begreppet medium beskrivs inte den inre formen 
utan måste definieras med hjälp av kodbegreppet. Detta är fullt möjligt men den 
nära relation som finns mellan yttre och inre form blir inte lika tydlig. I denna 
undersökning är antalet medier begränsat och mediets kommunikativa aspekter 
kan belysas inom ramen för en diskussion om dess form.

Innehåll är i detta sammanhang de data som är avsedda att förmedla informa-
tion från avsändare till mottagare. Innehållet kan vara i form av text, termer eller 
bilder (illustrationer eller dokument). Innehållet kan ses dels som de data som 
avsiktligen finns, dels som de data vilka kan uppfattas som saknade. En viss och 
specificerad datamängd kan uppfattas som komplett i en viss medieform, men 
brisfällig i en annan. Orsaken kan vara strukturell, men den kan också vara bero-
ende av användarens förväntan i det aktuella mediet – mediets konnotation. En 
datamängd kan uppfattas som komplett eller bristfällig beroende av avsändares 
respektive mottagarens tankestil. Mer om detta senare i kapitlet.

Metadata är en form av data som ofta inte är explicit uttryckt, utan är ett 
innehåll som beskriver systemens eller de katalogiserade föremålens uttryckta 
information. Exempel på metadata är att en text är skriven på ett visst språk eller 
att en bild är svartvit. 

Med begreppet struktur avses hur data är organiserade inom respektive doku-
ment. Dokument kan ha text ordnad på olika sätt vilket dels ger en direkt och 
avsiktlig indikation på informationsdelarnas betydelse, dels indirekt styr brukarens 
intresse och observation. 

I förhållande till de andra begreppen har struktur en formaspekt och en inne-
hållsaspekt. Formaspekten av struktur relaterar till hur data är organiserade i do-
kumentet, det som ovan betecknas med inre form. Innehållsaspekten av struktur 
beskriver hur enskilda data placeras i förhållande till varandra. Det är den senare 
av aspekten som representerar begreppet struktur om inte annat anges.

I Gärdenfors & Holsanovas begrepp kod inbegrips konventioner eller regler som 
är knutna till respektive kod. Grammatik och ordförråd i olika språk är olika koder 
vars struktur i genomförandet är viktig för förståelse av det avsända budskapet. 
Skrivet språk i olika genrer har sina egna konventioner och måste därmed avkodas 

289 Ibid., 30.
290 Ibid., 30.
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för att uppfattas på det avsedda sättet. G & H anger även att visuella hjälpmedel 
som kartor och bilder innehåller koder vilka mottagaren måsta lära sig tolka för 
att kunna använda dem.291 Interpretation inom konstområdet ligger museiverk-
samheten nära och är ett välkänt exempel på tolkning av såväl kod som struktur.

Ludwik Flecks kunskapsteoretiska modell berör bland annat begreppssfärer i 
tankekollektiv. I allmän mening beskriver Fleck att begrepp alltid är nära knutna 
till en specifik tankestil. Orsaken är att begrepp definieras utifrån den samlade 
kunskap som finns i tankekollektivet. Underförstått ligger att annan kunskap skulle 
leda till andra definitioner av begreppen. Min reflektion är att Fleck här talar i 
generella termer, det vill säga utan hänsyn till specifika praktiska kontexter. G & 
H har i artikeln också ett generellt anslag då de utgår från det mänskliga samtalet 
– dialogen – och sedan för in fler kombinationer av medier. 292

Naturligtvis är valet att utgå från dialogen hemmahörande i en tankestil, och 
jag tolkar att valet bygger på en tanke om dialogen som allmänmänsklig och som 
förmodas vara lätt att förstå för en bred grupp av läsare. För G & H är därför medier 
och kombinationer av dem viktiga faktorer när de behandlar kommunikation med 
och utan teknik. Att beteckna mina utgångspunkter som en tankestil är kanske en 
överdrift, men de är en tankemodell utgående från mitt källmaterial. Mina medier 
är genomgående permanenta, återgivande och visuella. 293 Vissa är multimodala, 
men generellt sett ganska enhetliga för hela den undersökningsperiod jag beskriver. 
Gärdenfors & Holsanova anger att en dialog kan anses vara en sorts distribuerat 
tänkande. De beskriver en dialog som en ständig multimodal växelverkan där de 
två samtalande faller varandra i talet, ställer följdfrågor och så vidare för att förstå 
varandra så väl som möjligt. Detta ligger i linje med Flecks syn på tankestil och 
hur en tankestil skapas och sprids. 

Mitt val att göra en jämförelse mellan mina tre kriterier och de tre som Gärd-
enfors & Holsanova definierar kan vid en första reflektion uppfattas som mindre 
lyckat i ett perspektiv där likartade förutsättningar är ett viktigt kriterium för 
jämförelse.294 Min avsikt är emellertid att visa likheten mellan de två grupperna 
av kriterier trots att utgångspunkterna i det ena fallet är muntlig dialog och i det 
andra text och bild.

Min observation om museikataloger är att de ofta saknar många av de signaler 
som ger en helhetsbild av tanken när katalogen eller katalogposten skrevs. Det 
innebär att den dialog som skulle kunna urskiljas, vilken utgörs av registratorns 
texter och illustrationer i en tid och läsarens tankar i en annan tid, kan vara behäftad 

291 Gärdenfors & Holsanova (2008), 28 ff.
292 Dialogen, som utgångspunkt för en beskrivning av mänsklig kommunikation.
293  Permanenta: Det vill säga de är fysiskt permanenta då de är skriftliga eller består av avbildningar eller 

liknande; Återgivande: Fiske (2004), 32f.
294 Flecks kommentarer kring teoriers kommensurabilitet.
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med betydande kommunikativa brister. Det är kanske så att dagens antikvarier och 
registratorer har en tankestil som bygger på dagens övriga vetenskapliga tankestil, 
men försöker uppsnappa och tolka den tankestil som gällde vid katalogiseringen. 
Enligt Fleck är detta egentligen inte möjligt.295 Det är sannolikt antingen en fråga 
om en konflikt mellan tankestilar eller en fråga om en lucka i kunskap som är 
orsaken till att dagens yrkesgrupper är missnöjda med befintliga kataloger – vilket 
är beroende av det kunskapsteoretiska perspektiv de själva omfattar. I termer av 
tyst kunskap kan detta missnöje relateras till skilda förtrogenhetskunskaper, det 
vill säga erfarenheten av att tolka den aktuella koden är liten.

Katalogernas form
Katalogerna som skapats av Länsmuseet Västernorrland och dess föregångare har 
i föregående kapitel beskrivits var för sig. I det följande ska förändringen av kata-
logerna sättas i centrum. Till att börja med ska katalogerna beskrivas utifrån form.

Tabell 1: Tabell över de olika accessionskatalogerna 1880–2000

Accessionsliggare 1 (Acc1) påbörjades 1880 och brukades till ca 1890. Acc1 var 
en bunden liggare med fyra kolumner.296 När den år 1907 ansvarige för samlingen 
fann det angeläget att på nytt katalogisera samlingen inleddes detta arbete med en 
befintlig äldre samling och fortsattes med nya föremål. Den nya katalogens första 
del (Acc 2a) hade, även den, fyra kolumner. När de äldre föremålen registrerats 
fortsatte man att katalogisera nyinkomna föremål i samma struktur. Sommaren 
1911 ändrades tabellen i liggaren (Acc 2b) och sju ytterligare kolumner tillkom.297 
Den nya tabellen med elva kolumner låg till grund för den tryckta liggaren (Acc 3) 
med tolv kolumner som togs i bruk någon gång under 1910-talets första hälft.298 

295 En rad kunskapsteoretiker har i Flecks efterföljd hävdat detta. En av de mer kända är Thomas Kühn.
296 Huvudliggare, D2B:3, Länsmuseet Västernorrlands arkiv.
297  ”Hufvudliggare eller inventarieförteckning öfver Kulturhistoriska afdelningen och Vesternorrlands läns 

museum påbörjad år 1907.”, D2B:3 i Länsmuseet Västernorrlands arkiv; Acc 2 och Acc 2b är en och 
samma bundna bok, vilken är linjerad och kan indelas i godtyckligt antal kolumner. 

298  Det är tabellen och rubrikerna som är tryckta, ej innehållet. Bedömningen om när Acc 3 anskaffas bygger 
på hur katalogiseringen ser ut och att Acc 2 når sin sista sida vid katalogisering under 1914.

Katalogens 
benämning

Typ form/ 
datatyp

antal  
datafält

användningstid antal tillkom- 
mande invnr

 
Acc 1 Liggare Tabell 4 1880–1890 ca 1000
Acc 2a Liggare Tabell 4 1907–1907 998
Acc 2b Liggare Tabell 11 1907–1914(?) 4 900
Acc 3 Liggare Tabell 12 1914(?)–1977 19 742
Acc 4 Konceptligg. Tabell 5 1974– 8 000
Acc 5 Lösblad Blankett 42 1982–1997 7 000
Acc 6 Databas Blankett 50 1989–1997 2 000
Acc 7 Databas Blankett 66 ca 1997–
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Den tabell som finns i Acc 3, volym 1, användes när katalogiseringen fortskred och 
ändrades endast lite.299 I volym 2, påbörjad 1916, kompletterades en kolumn med 
förklarande text, och i volym 4, påbörjad 1949, lades två kolumner samman. Man 
slutade 1977 att fylla på kataloguppgifter i Acc 3. År 1974 påbörjades en ny serie, 
en konceptliggare med fem kolumner (Acc 4). Acc 4 användes in i det nya seklet. 
Emellertid började man 1982 att katalogisera på ”Skoklosterblankett” (Acc 5).

Skoklosterblanketten var en innovation och produkten av ett samarbete mellan 
Göran Bergengren, Nordiska museet, och personal vid Livrustkammaren samt vid 
Skoklosters slott, vilket köptes in av staten 1967, för att bli museum.300 Skoklos-
terblanketten innehöll 42 datafält med varsin rubrik. Avsikten med blanketten 
var att använda innehållet som underlag för dataregistrering. Göran Bergengren 
kommenterade i Svenska museer en insändare om att varje museum naturligtvis 
skulle kunna komplettera eller ändra antal och innehåll i blankettens ”rubriker”, 
men skrev samtidigt att det är ointressant att ha denna flexibilitet i ett system som 
ska vara generellt för museerna och museisamlingarna.301 

Göran Bergengren beskrev systemet för registrering – Skoklostermodellen – på 
följande sätt:

Föremålen katalogiseras på en blankett i A4-format, beskrivningen görs i hu-
vudsak i klartext, förutom klassifikationen som sker med OCM-kod. Efter det-
ta skrivs blanketten in av en operatris för utskrift i klartext och med en skrivare 
för hålremsa. Utskriften kontrolläses och rättelser införs, vilka ligger till grund 
för rättningar i hålremsan. När rättningarna är klara finns en ny hålremsa och 
denna är det slutliga förvaringsmediet. Med arkivremsan som underlag kan se-
dan sorteringar och olika utskrifter göras som listor, blanketter eller kataloger.302

Skoklosterblanketten användes av Länsmuseet under ca 15 år, men efterhand kom 
katalogiseringen att ske direkt i dator och databas. 1989 togs den första databa-
sen i bruk i Länsmuseet. Databasen var en produkt som tagits fram i samverkan 
mellan ett tiotal museer. Bakgrunden var att SAMOREG-utredningen föreslagit 
Kulturrådet att tillskapa ett utvecklingsprojekt för ADB-stöd med SAMOREG-
systemet som grund.303 I detta projekt inbjöds bland andra Länsmuseet att delta. 

299 Acc 3 består av fem volymer, tryckta vid olika tillfällen men med tryckta tabeller och rubriker.
300  Systemet vari Skoklosterblanketten ingår lades som förslag till nationell modell i betänkandet SOU 

1973:5, Museerna. Betänkande avgivet av 1965 års musei- och utställningssakkunniga. (MUS 65). 
Kommentarer fanns i bland annat tidskriften Svenska museer från Bjurström (1976); Göran Bergengren, 
”MUS 65:s registrering och Nationalmuseums”, i Svenska museer 1973:2, 36f

301 Bergengren (1973), 36f
302 Göran Bergengren, ”Mer om data och museer”, i Svenska museer 1971:2, s 49.
303 Statens kulturråd, Rapport 1985:2, 43.
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Datorapplikationen användes under en kortare tid och på försök.304 Skärmbilden 
var densamma som i SAMOREG-blanketten och innehöll samma antal rubriker, 
det vill säga 50 stycken. Det fanns bara plats för text i databasen. Emellertid hade 
Nordiska museet under 1980-talets första hälft lånat in Länsmuseets accessions-
kataloger för avskrift till en museigemensam databas.305 Strukturen var Skoklos-
terblankettens, och vid en dataexport ur Nordiska museets databas till en lokalt 
utvecklad databas fick Länsmuseet hela sin katalog i digital form (Acc 6).306 Även 
denna databasapplikation var helt textbaserad. 

I mitten av 1990-talet ersattes den första driftsatta databasapplikationen med 
en ny egenproducerad databasapplikation (Acc 7). Acc 7 innehöll ursprungligen 
samma uppsättning rubriker/fält som Acc 6, samt möjlighet att lägga in avbild-
ningar av föremål och andra dokument.307 Efterhand har ytterligare fält lagts till 
för att underlätta gruppering av föremål. De i Skoklostersystemet ingående fälten 
är emellertid grunden för databasen.

Övriga hjälpkataloger
Övriga kataloger som använts i Länsmuseet är främst realkataloger, det vill säga 
kataloger där innehållet är ordnat efter föremålens grupperingar. Det finns ett utkast 
till realkatalog som tillskrivits Lars Landgren, troligen tillkommet på 1880-talet 
(se bilaga 4). Landgrens realkatalog (Real 1) innehöll nio huvudgrupper, vissa 
underindelade i ytterligare en nivå. Totalt har katalogen 19 grupper, den är upprät-
tad på lösa ark. Real 1 följdes upp av en bunden realkatalog 1907 (Real 2), med 
tre huvudgrupper och 41 undergrupper. Real 2 togs antagligen ganska snabbt ur 
bruk, då referenser till inventarienummer endast går upp till inventarienummer 
ca 1700.308 År 1911 infördes en realkatalog i form av en lappkatalog (Real 3). 
Lappkatalogen fylldes på och utökades med grupper under lång tid. Till slut fanns 
det 109 grupper i katalogen. 309 Real 3 användes och utökades fram tills museet 
övergick till att använda Skoklosterblanketten 1982.310 

En ytterligare satsning på kortkataloger gjordes efter andra världskriget. För varje 
föremål tillverkades tre kort: ett för ortsuppgift (härkomst), ett för givare eller säl-
jare (namn) och ett för ytterligare en realkatalog (Real 4). Korten har likalydande 

304 Databasapplikationen byggdes i databasverktyget INFORMIX SQL för Windows.
305  I det så kallade Älvsby-projektet katalogiserades föremålen enligt så kallad ”Skoklosterstruktur” och 

databasen innehöll föremålssamlingar från Nordiska museet och 23 regionala och lokala museer. Se: 
Handbok för arbete med Nordiska museets föremålsdatabaser (Stockholm 1993), 3.

306 Databasapplikationen byggdes i databasverktyget INFOMIX SQL för Windows. 
307 Databasapplikationen byggdes i Windows Access 97.
308 Föremål nummer 1632 – 1931 registrerades i december 1910.
309  Med grupp avses ämnesvisa grupper eller typer av föremål, till exempel ”Hantverk”, ”textilier” och så vidare. 
310  Under några år efter 2000 skannade museets personal lappkatalogen och lade katalogkorten som bilagor 

till föremålen i föremålsdatabasen.
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innehåll och sorterades (1) länsvis och sedan sockenvis, (2) i bokstavsordning på 
givaren/säljarens namn, och (3) ämnesordnat.311

Ur endast formens perspektiv kan vi dra slutsatsen att data om föremålen efter 
hand delats upp och fragmenterats. Antalet kolumner i liggare, och senare antalet 
datafält i databaserna, har ökat ett tiotal gånger under hundraårsperioden. För vi 
in innehållsaspekten kan vi även se hur eller om data förändrats.

Tabell 2: Övriga kataloger använda i Länsmuseet Västernorrland 1880–2000

Innehåll
Innehållet i katalogerna beskrivs här i huvudsak kronologiskt för att visa hur ka-
talogerna fungerade tillsammans.

De första 998 föremålsposterna i Acc 2a är enligt rubrik i katalogen de föremål 
som fanns vid samlingarnas förflyttning 1907 till Hushållningssällskapets hus, det 
vill säga tidigare inkomna föremål.312 Samtliga föremålsposter saknar uppgifter 
om när de inkommit, även om rubriken Inkom dag: finns noterad på samtliga 
sidor i liggaren. Härkomstuppgifter finns för 114 föremålsposter, alltså för ca 10 
% av föremålen. Det finns en notering i katalogen att de med blyerts eller anilin 
skrivna fynduppgifterna hämtats från lappar klistrade på föremålen. Det finns tio 
sådana notiser.

De första 998 föremålsposterna är, som noterades i kapitel 2, grupperade. Mel-
lanrubriker markerar var gränserna går. Den första gruppen är ”Flintföremål”; 
den näst sista gruppen är ”Föremål från främmande länder”; avslutningsvis finns 
en grupp icke kategoriserade föremål som består av bland annat planschverk och 
litteratur. Från inventarienummer 999 (Acc 2b) skrevs föremålen in efterhand 
som de tillföll museet. 

När Föremålsposterna i Acc 2 överfördes till Acc 3 avstod man från att markera 
grupperingarna. Föremålsposterna har samma inventarienummer och samma ord-
ning, men skrivs löpande, nummer för nummer. 

311 Se illustrationerna 2:2 och 2:3 (i kapitel 2).
312  Jag avstår från att kommentera Acc 1, då den innehåller samma rubriker och uppgifter som Acc 2a. 

Skillnaden är att föremålen grupperats i kategorier i Acc 2a, Acc 1 är kronologiskt ordnad. 

benämning typ (form) Datatyp antal datafält anv.tid

Real 1 Lista 9 huvudgrp 1880-tal?

Real 2 Liggare ”Palms realk” 41 kategorier 1907–1910

Real 3 lappkatalog Löptext 109 kateg. 1911 –ca 1980

Real 4 kortkatalog Blankett ? ca 1945

Geo 1 kortkatalog Blankett alla socknar ca 1945

Giv 1 kortkatalog Blankett samtl givare ca 1945
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Var indelningen i Acc 2a avsedd att fungera som en realkatalog? Eller föll detta 
bort när en separat realkatalog skapades? Möjligen insåg den som registrerade 
ganska snabbt att det inte går att realindela föremål i en kronologisk katalog. Var 
indelningen baserad på en i den tidigare museibyggnaden befintlig uppställning av 
föremålen? Detta är möjligt och kanske troligt, även om det inte finns beskrivet. Vid 
samma tid påbörjades en ny realkatalog, Real 2. Real 2 innehöll endast föremålets 
benämning, en numrering inom respektive föremålsgrupp samt inventarienummer 
i accessionsliggaren. Den information som Real 2 gav är hur många föremål av 
varje typ – och inom varje grupp – som fanns i samlingen.

För att ta ett steg tillbaks i historien kan vi betrakta Lars Landgrens realkatalog. 
Den indelas delvis kronologiskt, delvis geografiskt. Se Bilaga 4: Lars Landgrens 
realkatalog: Real 1.

Real 3: Lappkatalogen utvecklades till en katalog där all information om föremålet 
samlades. Varje katalogkort innehöll förutom informationen i accessionskatalogen 
även beskrivningar av föremålet och uppgifter om dialektala benämningar, föremå-
lens användning och liknande, samt ofta en skiss, senare ett fotografi av föremålet.

När kortkatalogerna för givare (Giv 1), härkomst (Geo 1) och ämne (Real 
4) infördes på 1940- och 50-talen var innehållet på korten endast rudimentärt. 
Korten innehåller:

• inventarienummer
• benämning
• geografisk härkomst 
• eventuellt dialektala eller andra benämningar 
• namn på givare eller säljare.

Alltså endast fem uppgifter om varje föremål. Avsikten med dessa kortkataloger var 
med största sannolikhet att snabbt hitta föremål utifrån de vanligaste frågorna som 
ställdes om föremål i museisamlingen: Vad har X sålt eller donerat? Vad finns från 
orten Y? Vilka föremål av typen Z finns i samlingen? 313 Denna typ av kortkatalog 
infördes i museets bibliotek under 1910-talet, tekniken att använda kortkataloger 
som ett ytterligare hjälpmedel för sökning var alltså sedan länge etablerad.

Arbetssättet med liggare och lappkataloger ersattes på 1980-talet med konceptlig-
gare för registrering av föremålen och blanketter för dokumentationen. Konceptlig-
garens fem rubrikers innehåll är desamma som de tidiga liggarna i kombination.314 

313  Registratorn vid Nordiska museet Heidi Henriksson framförde i föredraget Manuella system och ADB-
system vid katalogisering, att de flesta museer har behov av tre kortregister: sakregister, ortregister och 
personregister; Heidi Henriksson, ”Manuella system och ADB-system vid katalogisering.” s. 37–52, i 
Museologi och ADB : Föredrag från fortbildningsseminarium vid Åbo Akademi 27.11.1989 (Åbo 1993), 
39; Nordiska museet förde enligt Göran Bergengren tre kortregister; Sakregistret, ortregistret och 
personregistret: Göran Bergengren, ”ADB-registreringen vid Nordiska museet”, s. 53–74, i Museologi 
och ADB : Föredrag från fortbildningsseminarium vid Åbo Akademi 27/11 1989 (Åbo 1993), 53 f.

314 Acc 1 + inventarienr eller Acc 2 + givare/säljare.
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Katalogiseringen skedde sedan på Skoklosterblanketten. Blanketten innehöll 42 
olika rutor för information om föremålens benämningar och klassifikation; deras 
fysiska egenskaper som material, tillverkningsteknik, mått; och deras härkomst. 
Även museets åtgärder kan skrivas in under till exempel förvärvsdatum och regist-
ratorns signatur. Blankettens nedre del var avsedd för en beskrivning i löpande text. 
Senare i detta kapitel ska jag visa vilka uppgifter som faktiskt finns i katalogen.

Innehåll – vilka metadata ville man bevara?
Acc1 hade fyra kolumner: ”Inlämningstid”, ”Gåvor”, ”Fyndort” och ”Givare”. 
Dessa fyra data om varje föremål återfinns i såväl Acc 2 och Acc 3 som Acc 4, se 
Tabell 3. De år 1911 införda nya rubrikerna i Acc 2b: ”månad”, ”datum”, ”nr”, 
”föremål”, ”fyndort”, ”gåfva af ”, ”inköpt: kr, öre”, ”värde”, ”plats i museet”, ”hän-
visning till specialkatalog” och ”anm.” används även i Acc 3, men av dessa slutligen 
tio kolumner återfinns sex i Acc 5, den så kallade Skoklosterblanketten. Dessa är: 
”Nr” (invnr), ”Gåvor”/”Föremål” (sakord/specialbenämning), ”givare” (namn1), 
”fyndort” (namn/sn2), ”Förvärvsdatum” och ”Anmärkningar” (Fritext). Det be-
tyder att två uppgifter tillkommit mellan Acc1 och Acc 4, nämligen ”Invnr” och 
”Anmärkning/Fritext”. Inventarienumret var ett sätt att skapa ordning, sannolikt 
helt oberoende av föremålet.315 Anmärkningsfältet var en plats för information 
som inte rymdes under de fasta rubrikerna.316 De ursprungliga fyra uppgifterna 
återstår alltså som primära data tillsammans med 36 andra uppgifter av sekundär 
natur – sekundära data.317 

Två anmärkningar kan göras om innehållet. Den ena är att data visar sig vara av 
två slag, låt mig benämna dem primära data – ursprungliga, vilka följt föremålet 
till museet, och sekundära data – uppgifter av generellt slag om föremålet eller 
föremålstypen, vilka tillförts katalogen efterhand. Den andra anmärkningen är att 
data kan uppfattas som saknade när formen ändras.318 Min tolkning av orsaken 
till denna uppfattning är att formen inverkar på vad användaren varseblir. När 
ett föremål registrerades på 1880-talet i en katalog med fyra kolumner och alla 
dessa var ifyllda var brukaren sannolikt nöjd. När dessa fyra uppgifter fylls i ett 

315  Christer Larsson, Termer använda vid föremålsregistrering, Nordiska museet (u.o. 1993), 3; Registrator 
Heidi Henriksson menade att inventarienumret är en statusmarkör för att ange att ett objekt blivit ett 
museiföremål där museets regler angav användande med mera: Henriksson (1993), 38. 

316  Detta beskrevs i handledningar på olika sätt; I SAMOREG-systemet framfördes att viktiga uppgifter som 
inte kan standardiseras i fält hör hemma i anmärkningsfältet: Statens kulturråd, Rapport 1985:2, 32.

317  I SAMOREG-systemet, vilket är likartat med Skoklosterblanketten, anges att de fält eller rutor som valts 
ut för enskilda uppgifter är för de data som oftast ”används för sökning”, ibid, 28.

318  Vid många konferenser och utredningar under 1970-, 80- och 90-talen diskuterades vad handläggare 
vid museerna uppfattade som avsaknaden av information kring museernas samlingar. Till exempel: SOU 
1973:5, 70ff; Gunnar Lindqvist, ”Föremålssamling vid ett länsmuseum”, s 7–16, i Från knappnål till 
jumbojet : Förhandlingar vid konferens på Julita gård 18 – 20 juni 1973 om de kulturhistoriska museernas 
föremålsinsamling (Stockholm 1975), 7 och passim; Statens kulturråd, rapport 1981:2, 5 och passim; 
Statens kulturråd, Rapport 1985:2, 18ff; 
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1880 1907 1907b 1914? konceptkat. Skoklosterblank.
acc 1 acc 2 acc2b acc 3 acc 4 acc 5 acc7 2010

(fr 1911)
Inlemningstid Inkom dag.. Månad Månad Inkom invnr Invnr

Gåvor
Län o 
socken dag dag Invnr realnr(1) real1

Fyndort Nr Nr Invnr föremål realnr(2) real2

Gifvare Beskrifvning Föremål Föremål
gåva/in-
köp fr sakord real3

Fyndort Fyndort placering spec.benämn Sakord
Gåva af Gåva af antal Specben
__ Inköpt af material(1) Sökord
Inköp Inköpspris material(2) mat1
Värde Värde material(3) mat2

Plats i  
museet

Plats i  
museet teknik(1) mat3

Hänvisn till 
specialkat.

Hänvisn till  
specialkat. teknik(2) teknik1

Anmärkningar Anmärkningar teknik(3) teknik2
funktion teknik3
tid Funktion
motiv Tillvtid
mått(1) Motiv
mått(2) Mått
mått(3) måttangiv
mått(4) Stil
måttangiv. samhör med
samhörande med tid. Invnr
namn1 nytt invnr
sn/stad1 namn1
by/gård1 sn/stad1
kod1 geo1
namn2 kod1
sn/stad2 Plac
by/gård2 Tillf plac
kod2 förv.dat
namn3 klass1 (Nordm)
sn/stad3 klass2
by/gård3 klass3
kod3 Anvtid
namn4 Sign

land(4)
katalogisering, 
dat

ort(4) Negnr
kod4 Snkod
förv.datum Raänr
signatur Undernr
datum f katalogi-
sering Raänr-kod
tidigare invnr Fritext
”fritext” Logg

urspr sakord
sakord i Aulis
gåva/ink
Antal
Etnicitet
Bilaga

Tabell 3: Rubriker i de olika katalogerna. Vissa rubriker följer med mellan katalogerna andra används 
under kortare tid.
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registreringsformulär med 66 fält hundra år senare, uppfattas formuläret som 
nästan tomt, även om dessa fyra uppgifter är källinformation – och som sådan 
värdefull. Dessutom finns möjligheten att de data som finns förbises dels på grund 
av blankettens många fält, dels på grund av att data är spridda över blankettens 
yta. Här har förtrogenhetskunskapen stor betydelse. Praxis förändrades, men om 
registratorer och andra professionella brukare har en kataloghistorisk kunskap är 
man förtrogen med denna förändring av datainnehållets återgivning i katalogen.

En aspekt av de sekundära data som refereras till ovan är att de i viss mening 
kan sägas vara oväntade. En tankelinje som finns och länge tycks ha funnits i de 
kulturhistoriska museerna är att föremålen är unika och inte utbytbara.319 Om det 
visar sig att en stor del av informationen kring föremålen är sekundära data, blir 
inte föremålen unika informationsmässigt – i semantisk mening. Albert Eskeröds 
kritik av den historiska etnologin320 ger en förklaring och visar hur antikvarierna och 
den historiska etnologins forskare tillfört ny information och kompletterat saknad 
information där den förväntats enligt forskningens och ämneskunskapens hävd. I 
kunskapsteoretisk mening innebär detta en tankestil som präglas av positivismens 
syn på generaliserad kunskap. Den kanske tydligaste förändringen – sett utifrån 
mina teoretiska utgångspunkter – är att föremålen byter intellektuell hemmiljö 
från den lilla traditionens tankestil till en roll i den stora traditionen. Föremålen 
blir representanter för ett tidigare tankekollektiv hos ett nytt tankekollektiv vilket 
befinner sig i en annan tradition. Objekten representerar funktioner som är sym-
boliska funktioner i den nya tankestilens miljö, inte funktioner i det ursprungliga 
tankekollektivet. Det är därför kanske förväntat att den attribuerade funktionen 
eller symboliska funktionen och för övrigt övrig kontextuell information är av 
generaliserad art. Bjarne Rogan beskriver rollförändringen genom att tala om den 
ursprungliga miljön som ”brukskonteksten” och den nya kontexten som ett annat 
och slutet universum under helt nya förutsättningar.321

Varifrån kommer intresset eller behovet av att beskriva föremålens fysiska beskaf-
fenhet? Dimensioner samt material och tillverkningsteknik har en framträdande 
placering i SAMOREG- och Skoklosterblanketterna. I de äldre katalogerna saknas 
denna typ av fysiskt beskrivande uppgifter, även så på de äldre lappkatalogkorten. 
De maskinskrivna korten, vilka tillkom under 1950-talet, innehåller här och där 

319  Det har varit svårt att belägga detta i skrift liksom orsakerna till denna tankemodell. Den kan kanske 
härledas till den tysta kunskapen i den antikvariska professionens hållning till musealiserade föremål 
– musealiseringen ger i praktiken föremålen en ny roll och en ny kontext. Jag återkommer till detta 
resonemang senare. Även forskaren Wera Grahn diskuterar museiföremålens nya roller och status, vilket 
refereras senare i detta kapitel; Wera Grahn, ”Från vardagsartefakter till museala fakta”, sid 95-122, I: Det 
bekönade museet – Genusperspektiv i museologi och museiverksamhet. Red. Inga-Lill Aronsson och Birgitta 
Meurling (Stockholm 2005).

320  Se avsnittet om Albert Eskeröd i kapitel 4. Eskeröd var avdelningschef vid Nordiska museet och docent i 
etnologi under 1940-60-talen.

321 Rogan (2010), 141.
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dessa uppgifter. Under mina första år som registrator, på 1980-talet, motiverades 
de fysiskt beskrivande uppgifterna med att den som läste katalogposten lättare 
kunde föreställa sig föremålet utifrån de data som där fanns. Denna motivering 
förmedlades muntligt – i viss mening kan den beskrivas som tyst kunskap kring 
katalogiseringsrutinerna. Orsaken kan sökas i att föremålsdatabaser under 1960-, 
70- och 80-talen saknade möjligheter att tillföra text i löpande form. Löpande text 
benämndes ”fritext” när den introducerades under slutet av 1980-talet. Fritexten 
hade enligt de skriftliga handledningarna uppgiften att göra data mer tillgängliga 
och lättare att tolka.322 Det är först åren efter 1990 som databaserna mer allmänt 
kom att innehålla även avbildningar av föremål.323 Kom influenserna att mäta och 
bedöma material och teknik från ämnesforskningen, till exempel konstvetenskapen 
eller arkeologin, där fysiska egenskaper varit viktiga aspekter? 324 I handböckerna 
angavs hur man skulle mäta och beskriva, men inte varför och inte heller utifrån vilka 
referensramar.325 Min egen tolkning är att de kataloger som fanns på 1960–70-talen 
innehöll bilder som multimodala kompletteringar. Dessa avbildningar kunde inte 
lagras i databaserna under 1960–80-talen varför föremålen gavs beskrivningar av 
det registratorn kunde se och mäta. 

Är det så att de uppgifter som ansågs oomtvistliga, det vill säga fysiska fakta om 
föremålen, är de data som tillförts katalogerna i efterhand? Den rådande tankestilen 
under stora delar av 1900-talet – positivismen – anger att denna typ av information 
är godtagbar, medan olika typer av bedömningar eller osäkra uppgifter inte kommer 
på pränt. När 1960-talet kom, och ADB togs i bruk, var mätvärden lätta att föra in i 
datafilerna.326 Det samma gäller uppgifter som består av enstaka ord och begrepp som 
ortnamn (platsbestämningar), material, teknik, klassifikation och benämningar.327 

Bibliotekskataloger och arkivförteckningar saknar oftast uppgifter om fysiska 
egenskaper. I en bibliotekspost skrivs vanligen sidantal, men sällan andra dimen-
sioner eller materiella egenskaper.328 I arkivförteckningar förekommer liknande 

322 Statens kulturråd Rapport 1985:2, 28 ff.
323  I handledningar för ADB-system i museisektorn från 1980-talets slut talas inte om möjligheten att 

hantera avbildningar mer än rent marginellt: Statens kulturråd, ADB-stöd för SAMOREG-systemet : 
Redovisning av projektarbete, Rapport 1987:4; Margrete Floryan m.fl., EDB på museerne, et nyt redskab i 
de danske museers daglige arbejde, Statens Museumsnævn (Köpenhamn 1987). Under 1990-talets gång blir 
däremot multimedia och avbildningar en självklarhet. Se t ex Anna-Sofia Quensel & Barbro Blomberg, 
”Digitala salongen – IT och humaniora”, i: Kulturrådet 4:1995, 49; SOU 1997:14, IT i kulturens tjänst, 
148; Suzanne Keene, Digital Collections : Museums and the Information Age (Oxford 1998), 16.

324 Rogan (2010), 136 f.
325  Henriksson (1993), 37-52; Beskrivning av hur mätningarna skulle göras återfinns emellertid i 

forskningsämnenas handböcker: Rogan (2010), passim. 
326 Mätvärden består av få tecken och är exakta.
327  En ständigt återkommande fråga i diskussionen om katalogisering av föremål är behoven av enhetlig 

nomenklatur, det vill säga en sektorsövergripande terminologi för föremål av lika slag. Detta önskemål 
finns i handböcker från 1910-talet och framåt. I museernas remissvar på Regeringens upprop om 
skapandet av en nationell strategi för digitalisering av kulturarvet 2009-2010 (Kulturdepartementet 2011: 
Ku200972152KA), återfinns fortfarande detta önskemål. Mer om detta i nästa kapitel. 

328  http://www.loc.gov/marc/ Marc är en beskrivning av hur en bibliotekspost ska vara uppbyggd. Marc är en 
internationell gällande och etablerad standard.
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uppgifter endast om till exempel materialet är säreget så som pergament eller 
annat.329 Dimensionerna anses sakna allmänt intresse i biblioteks- och arkivsam-
manhang, men är frekvent förekommande i museernas kataloger. 

Struktur – ordning eller ideologi?
För katalogernas innehåll används två grundläggande typer av struktur sett ur for-
maspekten. Den första är löpande text i form av betydelseskapande meningar, det 
vill säga syntaktiskt sammansatta fraser av ord. Den andra är fristående ord med 
enskilda och ofta, inom museisektorn, definierade betydelser. Betydelsebärande 
meningar är svåra att skapa med en annan struktur än den som den språkliga 
syntaxen kräver. Därmed är dessa svårare än den andra formen att studera ur ett 
strukturellt perspektiv.330 Emellertid görs detta, i synnerhet med hjälp av herme-
neutiska metoder. Fristående ord, ofta presenterade i tabellform eller i formulär, är 
lättare att studera som strukturer. Å andra sidan krävs ofta en betydande förförstå-
else av såväl struktur som terminologi för att tillgogogöra sig och tolka innehållet 
i ett sådant dokument.

Det finns många skäl till att välja det ena eller det andra sättet att represen-
tera information. De kan vara utrymmesmässiga, grafiska, användarrelaterade, 
relaterade till bearbetbarhet. Till exempel en överskådlig struktur för att snabbt 
återfinna information. De kan även vara av teknisk natur.331 Tradition och tidsanda 
är två aspekter som ofta har inflytande i detta val. Ögats förmåga att uppfatta och 
lokalisera meddelanden, till exempel det som i forskningen bland annat benämns 
”människa-datorinteraktion”, har studerats på olika sätt. Det har handlat om att 
undersöka vad betraktaren ser och hur meddelandet uppfattas i olika medier, vad 
som uppfattas som viktigt beroende på signaler eller markörer och liknande. Jag 
har emellertid inte för avsikt att undersöka detta, då perceptionsaspekten ligger 
utanför mina frågeställningar.
 
Förändringar i tiden
De förändringar av form eller struktur som skett tycks inte ha sammanfallit med 
vetenskapliga förändringar eller något som kan liknas med paradigmskiften.332 Dä-
remot förändrades innehållet på grund av förändringar i den etnologiska teorin och 
metodiken under 1970-talet. Föremålen gavs en roll i en större kulturell kontext, 
och till exempel parametern ”funktion” gavs utrymme bland de fasta variablerna 
i Skoklosterblanketten och SAMOREG-systemet. Människorna – personnamnen 
– kring föremålen blev viktiga att dokumentera. Form och i viss mening struktur 

329 Nilsson (1973), 84 ff.
330 Dannélls (2013), Multilingual text generation from structured formal representations, 7.
331 Detta gäller såväl den bundna boken som till exempel äldre databaser.
332  Då det funnits en diskussion om det är korrekt att benämna de vetenskapliga epokernas skiften inom 

humaniora för paradigmskiften väljer jag den anförda mjukare skrivningen.



95

form – innehåll – struktur

förändrades däremot dels av museiinterna skäl åren kring 1910 med införandet 
av en lappkatalog där kompletterande information samlades, dels av tekniska 
landvinningar under 1900-talets andra hälft. För Länsmuseets del sker den senare 
förändringen 1982 med införandet av Skoklosterblanketten – en förändring med 
direkt koppling till målsättningen att införa datorstöd i verksamheten. 

Kompletteringar av tabeller och sedermera fält i registreringsblanketter och 
databaser hör samman med en allt mer detaljerad beskrivning av föremålen. 333 
Metodiken med tabeller och fält, som helst skulle innehålla endast ett ord i varje, 
styrdes till en början av textradens längd och av de tidiga databassystemens begrän-
sade möjligheter till bearbetning. Följden har blivit att en stor del av insamlade 
data fragmenterats. Informationen saknar ett flöde och en mångordig beskrivning. 
Med stor sannolikhet har systemen även styrt registratorer och andra att beskriva 
föremålen utifrån vad systemen frågat efter, inte utifrån forskningsfrågor eller de 
underlag som skulle ha varit möjliga att samla in.
I DigitaltMuseum – en databas med bland andra Nordiska museets samlingar – 
förklaras innehållets bristande likformighet med att objekten katalogiserats under 
olika tider, av olika personer och i olika institutioner.334 En motiverad fråga kring den 
kommentaren är: Är detta en ursäkt eller endast fakta? I ett positivistiskt perspektiv 
borde data kring föremålen vara likformiga om föremålen är desamma. I Flecks 
syn på kunskap förklaras de refererade skillnaderna i innehållets likformighet med 
att registratorerna befunnit sig i olika tankekollektiv i olika tider och olika miljöer. 
Med kunskap om hur dessa data byggts upp är det snarare så att en likformighet 
skulle vara oväntad och osannolik.

Kvalitativa och kvantitativa aspekter på katalogernas innehåll
Efter denna genomgång av katalogerna ska jag belysa katalogernas innehåll, i me-
ningen faktiska data, från två utgångspunkter. Den första – kvalitativa – aspekten 
belyses med en undersökning om vad som noteras i varje enskild tid, det vill säga 
vad som antecknades vid tidpunkten för katalogiseringen. Ett urval av katalogpos-
ter – några poster som kan beskrivas som typiska för varje årtionde från 1910 till 
år 1990 – ger en serie om nio nedslag för denna jämförelse. 335 Den ursprungliga 
katalogpostens innehåll jämförs därefter med innehållet i den digitala katalogposten 
år 2011 för att illustrera vad som tillförts sekundärt och eventuellt se om det finns 
en progression i beskrivningen av de katalogiserade objekten, se bilaga 6.

333 Skoklosterblanketten och SAMOREG-blanketten.
334 www.digitaltmuseum.se/Info maj 2011.
335  År 1910 valdes som det första exempelåret då den nya katalogen tagits i bruk och katalogiseringen skedde 

löpande.
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I accessionskatalogen, på de sidor där katalogiseringen skedde vid varje decennieskifte, 
finns de uppgifter som katalogen angivit att registratorn skulle notera.336 Då katalogen 
skrivits för hand, indikerar textens piktur och färg vad som sannolikt skrivits vid 
tillfället för katalogiseringen och även vad som tillkommit senare. Genomgående 
är att alla föremål tilldelats ett inventarienummer och en benämning. Näst intill 
på alla ställen under perioden 1910–1970 har geografisk härkomstuppgift angivits 
för föremålen vid katalogiseringstillfället, vanligen en by eller socken, eventuellt 
kompletterad med uppgift om landskap. Uppgift om vem som skänkt eller sålt 
föremålet är införd från början, under hela perioden. Från 1960-talet är föremålen 
beskrivna med lite fler uppgifter än endast föremålsbenämning i kolumnen som 
benämns ”Föremål”. Vanligast är då uppgifter om material och färg, kanske även 
utformning eller tillverkningsteknik. För hela perioden är det alltså endast tre 
uppgifter som antecknats direkt i katalogen; nämligen benämning, givare alter-
nativt säljare och geografisk härkomst. Förvisso kan även andra uppgifter finnas 
i lappkatalogen, men noteringarna i spalten för ”Hänvisning till specialkatalog” 
indikerar att lappkatalogkortet inte nödvändigtvis skrivits vid samma tillfälle som 
katalogiseringen i accessionskatalogen. Det saknas uppgift i accessionskatalogen 
om var kortet för föremålet placerats i den realindelade lappkatalogen, vilket leder 
till att det inte går att direkt hitta katalogkortet endast med hjälp av benämning 
eller inventarienummer. Det kan kanske synas märkligt att detta inte markerats. 
Min personliga erfarenhet är att den som är sakkunnig i katalogisering och har god 
kunskap om den aktuella samlingen snabbt hittar även i lappkatalogen utan denna 
hjälp. I ett senare kapitel kommer jag att redovisa att den hållning som varit giltig 
i museiprofessionen helt enkelt inte uppfattat katalogen som något annat än ett 
internt verktyg för de personer som ansvarat för samlingarna. Det har alltså inte 
funnits något incitament att införa fler uppgifter i accessionskatalogen än att det 
skrivits ett lappkatalogkort för det aktuella inventarienumret.

När lappkatalogen undersöks för de föremål som tagits som exempel ovan, 
framgår att kort skrivits endast för ett urval av föremålen. Det finns ingen bevarad 
handledning eller liknande som anger hur urvalet gått till. Vid en provsökning i 
databasen på ett antal föremålstyper som förekommer i lappkatalogen så förefal-
ler samtliga eller flertalet föremål av en viss typ ha införts i lappkatalogen, det 
vill säga de har fått ett kort vardera. På annat ställe skriver jag om lappkatalogen 
och dess indelning, en indelning som fungerar dels som klassifikation, dels som 
en hjälp att hitta i samlingen då den är ordnad som en realkatalog. Min tolk-
ning är att indelningen och kategorierna i lappkatalogen fått ange vilka föremål 
som ska införas i denna katalog. Även här förefaller alltså katalogen styrande, 

336  Ordvändningen i meningen understryker att katalogen styrt registratorn i sitt arbete. Detta är inte en 
slutsats utan endast en kommentar om att kolumnerna i tabellen tydligt indikerar vad som ska skrivas ner. 
Senare i texten kommer innehållet i respektive kolumn att diskuteras ur frågeställningen om registratorn 
skrivit vad denne eventuellt vet eller om innehållet är helt konformt.
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inte föremålet och dess kontext. Detta förhållande tyder på att föremålstypen, 
eller den attribution som registratorn givit föremålet, är det centrala i synen på 
samlingen. Klassifikationssystem och terminologier har en normerande effekt 
och är former av attribution relaterade till museets syfte med objektet. Denna 
termkunskap är därför avgörande för möjligheterna att återfinna föremålet med 
hjälp av lappkatalogen.

Vad är det som utelämnats?
Accessionskatalogen med de fasta kolumnerna förändrades inte nämnvärt under 
undersökningsperioden, vilket framgår av bilderna. När ett nytt exemplar av ka-
talogen tryckts och bundits fortsatte man att använda samma tabelluppställning 
– det framgår av katalogerna att de är tryckta och bundna vid olika tidpunkter. Jag 
ställer mig frågan varför detta sker när hälften av uppslaget fortfar att vara tomt 
under hela perioden. Anmärkningsfältet, som bör vara platsen för information 
som saknat en fördefinierat utrymme, är även det ofta tomt. 

Uppgifterna som noterats i accessionskatalogen under perioden 1910 till 1980 
hänför sig till objekten själva, eventuellt med en knapphändig beskrivning av fyn-
domständigheter och givare eller säljare samt geografisk härkomst. Att den geografiska 
härkomsten tilldelats en egen kolumn kan hänföras dels till de lokalhistoriska och 
regionalistiska intressen som fanns i de kulturhistoriska museerna vid 1900-talets 
början, dels till den spridningsforskning som bedrevs inom folklivsforskningen 
fram till mitten av 1900-talet.337

En kunskapsteoretisk tolkning av innehållet under perioden 1910 till 1980, som 
det beskrivits ovan, är att innehållet inte tydligt speglar en uppenbar tankestil, dels 
för att innehållet är likartat över lång tid, dels för att variationen inte förefaller vara 
progressiv utan mer tillfällig. Mitt intryck är att det är en viss typ av uppgifter som 
alltid ansetts relevanta: ett identitetsnummer och en benämning samt uppgifter 
om vilken relation som föremålet i museet har till sitt förflutna. Dessa uppgifter 
är desamma som i till exempel ekonomisk bokföring och annan förvaltning. Man 
kan sträcka sig till att beskriva det som en typisk hantering av materiella relationer 
i den stora traditionen. 

Min hypotes att katalogens innehåll speglar vetenskapliga epokers frågeställningar 
har i denna beskrivning inte kunnat beläggas med utgångspunkt i hur katalogen 
innehållsligt byggts upp. Innehållet synes i större utsträckning ha förändrats som 
konsekvenser av teknikskiften. Emellertid skulle man inte ha behövt alla de upp-
gifter som tillkom under epoken med Skoklosterblanketten om behovet fortfor 
att vara de data som förekom i periodens början. Den nya tekniken på 1960-talet 

337  1900: Se till exempel Björkroth (2000), 49 f och 180 ff.; Mitten av 1900-talet: Sigurd Erixon med fler, 
till exempel Atlas över svensk folkkultur: Atlas över svensk folkkultur, red. av Åke Campbell, utg. av Kungl. 
Gustav Adolfs akademien (Uppsala 1957–).
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öppnade för att kunna söka alla typer av data, inte bara utifrån de få variabler som 
upprättade kortkataloger erbjöd. Denna nya möjlighet togs tillvara i systemen.338

Accessionskatalogen över tid – vad har förändrats?
En diakron semantisk jämförelse av data är av värde för att se hur de ursprungliga 
uppgifterna behandlats i senare kataloger och omkatalogiseringar. Jämförs tre före-
mål som registrerades 1910 med databasens innehåll 2011 återfinns en förändring. 

Beskrivningen av invnr 1522 år 1910 lyder:

”Träföremål lappsk”. 

I databasen står det:

Inventarienummer: M1522  Sakord: Skopa  Material: Trä 
Beskrivning: Skål, urholkad ur ett stycke. Ornament runt öppningen och på skaftets översida,  
ett f är inristat på skaftets kortsida och 1811 på skaftets översida. Skaftet har ett hål. På en lapp 
som sitter i skaftet står det: sk. af kontorschef Malm år 1910.

Beskrivningen av föremål 1524 år 1910: 

”Skrapa av sten funnen tills. med föregående. [1523] Öfverlämnades år 1904 till dåv. Intendenten 
E.O. Arenander som öfverlämnade dem med bref af den 15/12 1909.
Härkomst: Överveda, Nordingrå sn

Databasen 2011:

Inventarienummer: M1524  Sakord: Skrapa  Material: Skiffer  Teknik: Slipat 
Fyndort: Kramfors NORDINGRÅ Överveda  
Historisk händelse, person eller ort med ankn t föremålet: INTENDENT E O ARENANDER  
 
Ämne till t-formigt redskap, av rödbrun skiffer. Grovt slaget. Delvis slipat. (Ur lappkatalogen). 
 
Skrapa av sten funnen tills med föregående. Överlämnades år 1904 till dåv intendenten EO  
Arenander som överlämnade dem med brev av den 15 december 1909. (Ur liggaren).

Texten har kompletterats med information som främst gäller föremålens utform-
ning och material. Påtagliga och ovedersägliga uppgifter som troligen tillförts vid 
omkatalogisering eller överföring av uppgifter från äldre katalog till ny. Uppgif-
terna säger inte något mer om föremålets kontext eller historia, men om föremålet 
självt. Denna typ av kompletteringar är förhållandevis vanlig och kan hänföras 
till de rekommendationer för katalogisering som formulerades på 1980-talet. I 
SAMOREG-handboken skrevs: ”Uppgifterna i en beskrivning av föremålet kan 
bidra till identifikationen om märkningen av någon orsak försvunnit.” 339 Syftet 

338  Möjligheten att bygga systemen för att kunna söka i datoriserade data togs tillvara, det är uppenbart. Om 
möjligheten att söka nyttjades är en annan fråga, som visserligen är intressant, men lämnas utanför mitt 
arbete då jag inte undersöker brukandet av systemen.

339  Statens kulturråd, Rapport 1985:2, Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar, 28.
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med beskrivningen var alltså att internt kunna återfinna föremålet bland andra 
liknande föremål. Vidare anges att upplysningar om benämningar och klassifika-
tion är viktiga tillsammans med beskrivningen för sökningar och identifiering med 
hjälp av (de digitala) katalogerna.340

I en jämförelse mellan föremål katalogiserade 1920 och dessa föremåls informa-
tion i databasen 2011 återkommer samma mönster. Invnr 7343 benämns i båda 
katalogerna ”piphylla”; Fyndort eller Brukningsort är ”Torsåkers prästgård”; givare 
är Fröken H. Edwall. Inga uppgifter har lagts till och inga har tagits bort. En viss 
förskjutning i föremålets relation till härkomstorten har uppstått då det i kolum-
nen för härkomst 1920 står ”Fyndort och uppgifter ang. fyndomständigheter”. I 
databasen är rubriken ”Brukare – Brukningsort”. Den senare relationen fanns inte 
i den äldre katalogen. Kategorin ”Fyndort” finns i listan över koder för föremålens 
anknytning till namn, land och ort från 1982, men är reserverad för arkeologiskt 
material.341 Detta för med sig att platsuppgiften troligen fått en annan mer ”neu-
tral” anknytning. I de följande inventarienumren är den ursprungliga texten och 
texten i databasen i det närmaste identiska. Innehållet är detsamma, och i de fall 
det finns katalogkort i lappkatalogen är dessa skannade och bifogade som bilder 
i databasen. Jämförelsen mellan 1930 och 2011 visar en mer eller mindre direkt 
avskrift av de ursprungliga noteringarna. Skillnaderna mellan 1940 och 2011 berör 
benämningar. Ett stort mynt (invnr M11160) från år 1713 benämndes 1940 ”Kop-
parplåt”, medan samma föremål 2011 benämns ”Plåtmynt”. En ”Signalklocka” 
(invnr 11162) från en järnvägsstation 1940 blev endast ”Klocka” 2011. Emellertid 
kvarstannar beteckningen ”planimeter” (invnr 11159, ett mätintrument för areal) 
genom åren. Utöver sakorden är informationen densamma. Posterna från 1950, 
1960, 1970, 1980 och 1990 visar samma mönster som för 1940.

Ett samlande intryck för perioden 1910 till 1990 och hur den återfinns i da-
tabasen 2011 är att det stora flertalet föremålsposter beskrivs med identisk infor-
mation över hela perioden. Ändringarna är få och nästan uteslutande knutna till 
föremålsbenämningarna. Från 1970 och framåt förefaller föremålsbenämningarna 
vara allmänt bibehållna. Vissa kompletterande beskrivningar har, som jag redan 
diskuterat, tillförts av skäl som hör samman med nya katalogiseringsrutiner på 
1980-talet; rutiner som hör samman med införandet av ny teknik och dess krav 
på information för sökbarhet. 

Kan innehåll värderas kvantitativt?
Kan en kvantitativ analys säga något om vilken information som finns i dagens 
katalog? Enligt genomgången ovan av datainnehållets förändring är slutsatsen att 

340 Ibid.
341  Nordiska museet, ”Koder som anger föremålens anknytning till namn – land – ort”, tryckt av Nordiska 

museet 29/9 1982. 
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informationen är tämligen stabil över tid. Relativt lite ändras vilket gör primära 
data trovärdiga även då de bytt medium. Det leder till att det bör vara möjligt att 
göra en kvantitativ undersökning av datainnehållet. För att genomföra detta delas 
data i två grupper, dels inventarienummer 1 till 1000, det vill säga approximativt 
de föremål som samlades in åren 1880 till 1900 och fanns i samlingen vid om-
katalogiseringen 1907, dels samtliga föremål i katalogen omkring år 2000, cirka 
27 000 inventarienummer eller 32 000 enskilda registreringsobjekt.342

Min utgångspunkt är att innehållet i accessionskatalogen och i vissa fall lappkata-
logen – det vill säga den skriftbaserade information med tillhörande illustrationer, 
som valts att representera de katalogiserade objekten – är de data som i varje tid 
ansetts viktiga att sätta på pränt. Om detta gäller, kan man då formulera antaganden 
kring frånvaro av data i ett fält? Är till exempel avsaknad av härkomstuppgifter ett 
uttryck för antingen att härkomsten var ointressant, eller för att dessa uppgifter 
saknades? Det finns en uppenbar problematik i att det saknas metadata kring 
datainnehållet. Endast i ytterst få fall finns upplysningar där en brist på informa-
tion har beskrivits. För en bredare analys är det därför inte möjligt att dra några 
generella slutsatser kring dessa noteringar. I det följande gör jag emellertid vissa 
tolkningar av innehållet i varje enskilt fält.

Data och deras förekomst i databasen
Diagrammen visar att såväl serien 1–1000 som den totala databasen har ett visst 
mönster vad gäller datainnehållets förekomster. I diagram ”1–1000 fallande” 
nedan framgår att vissa datatyper finns i nästan alla dataposter. Dessa är invnr, 
klassifikation (NMKLASS och OCM), sakord samt antal.343 I diagram ”fallande 
alla” är det invnr, sakord, OCM1, placering och antal som är mest förekommande. 
Frekvensmätningen visar att det är vissa uppgifter som är vanligare än andra i 
katalogiseringen. Frekvensen baseras dock inte på placeringen på blanketten utan 
har en annan grund för förekomsten. 

I Skoklosterblanketten har datarutorna eller fälten placerats i grupper. Längst 
upp i blanketten finns identitetsdata som invnr och benämningar samt två fält för 
realnr det vill säga klassifikation. Därunder kommer några rader av fält med visu-
ella data: material och teknik, samt måttuppgifter. Insprängt ligger även plats för 
uppgifter om funktion, tid och motiv, uppgifter som i vissa fall kan uppfattas som 
uppenbara i tankekollektivet. Nästa block med uppgifter handlar om härkomst med 
namn- och platsuppgifter samt en för blanketten särskild klassifikation för varje rad 
av data. Avslutningsvis finns fält för datum, signatur av registratorn samt datum för 

342  Skillnaden härvidlag bygger på att vissa inventarienummer har flera undernummer, det vill säga är 
föremål som ansetts köra nära ihop och blivit delar av ett nummer.

343  NMKLASS är Nordiska museets interna klassifikationssystem, använt av en mindre grupp 
kulturhistoriska museer i Sverige.
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katalogiseringen och tidigare invnr. Under de fasta fälten är avsikten att registratorn 
beskriver föremålet i löpande text. Det tankekollektiv jag ovan refererade till hör 
samman med den tankestil jag vill beteckna som den museietnologiska tankestil 
som dominerade under 1900-talets senare årtionden.344

När förekomsten av data i databasen 2011 sorteras i den ordning som följer place-
ringen på Skoklosterblanketten ges ingen tydlig bild av betydelsen av blankettens 
ordning (se diagram A och B, nästa uppslag). Det översta blocket med data som invnr, 
benämningar och klassifikationer har, som vi tidigare sett, hög frekvens. Material, 
teknik och mått är likaså frekvent förekommande för den totala databasen, däremot 
inte för de första 1000 föremålen. Intrycket är att framför allt material men även 
tillverkningsteknik blivit viktiga data med införandet av Skoklosterblanketten och 
dess efterföljande databaser, men orsaken kan likaväl vara SAMOREG:s rekom-
mendationer. Under alla omständigheter är dessa uppgifter enkla att generera då de 
är uppenbara. Saknade orts- eller namnuppgifter kan däremot inte lika lätt tillföras.

För att återknyta till tidigare resonemang om primära data vet vi att det för före-
mål nr 1–1000 finns eller kan finnas tre till fyra uppgifter som följt föremålen 
från åtminstone ca 1907. Var befinner sig dessa data i frekvenshänseende i dagens 
datapost med ett fyrtiotal fält (alla föremål har invnr)? 

I tabell 4 framgår att de fyra ursprungliga, så kallade primära, uppgifterna 
saknas för många föremål. I diagram C blir bilden av de primära uppgifterna än 
tydligare. De benämns i diagrammet sakord, namn, sn/stad och förv.dat. I infor-
mationshänseende är namn- och platsuppgifter inte alls lika framträdande som 
till exempel klassifikationer och fysiska beskrivningar.

344  Begreppet museietnologi har jag hämtat från Kristina Berg, ”Skånsk slakt på museerna : En diskussion 
kring föremålssamlingar som etnologiskt forskningsfält.” Etnologiska institutionen vid Lunds 
universitet (Lund 1999), passim. I uppsatsen beskriver och väger Kristina Berg mellan den inriktning 
som den universitetsbaserade etnologin representerar och den museietnologiska ämnestolkningen där 
dokumentation och historiskt intresse är starkt. 

Kolumn (ursprunglig) Antal uppgifter Position
”Gåvor” = sakord 1010 (några invnr innehåller 

flera föremål)
plats 3 efter invnr och 
klassifikation (OCM1)

”givare” 271 (givare, brukare och 
säljare)

Plats 16

”Fyndort” = ”sn/stad” 
och/eller ”by/gård”.  

158 (tillv.ort, ort med 
anknytning + fyndort)

Plats 20

,”Inlemningstid” = 
”förvärvsdatum”

64 Plats 29

Tabell 4: Förekomst av primära data för föremålsnummer 1–1000
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Diagram A: Dataförekomst av föremål 1–1000 representerad i den 
ordning som följer datas placering i Skoklosterblanketten.
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Diagram B: Föremålsdatabasens totala dataförekomst representerad i den 
ordning som följer datas placering i Skoklosterblanketten.
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Diagram C: Frekvens av uppgifter för föremål 1–1000  i föremåls-
databasen 2011
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Diagram D: Frekvens av uppgifter om föremål i hela föremåls-
samlingen 2011

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

invnr

sakord

realnr1

plac

antal

mat1

fritext

namn

gåva/ink

må�

förv.dat

må�angiv

klass1 (Nordm)

klass2

teknik1

specben

mat2

klass3

real2

sn/stad

teknik2

�llv�d

sökord

sign

katalogisering, dat

funk�on

mat3

logg

samhör med

teknik3

real3

�d. Invnr

�llf plac

s�l

anv�d

etnicitet

bilaga

mo�v

ny� invnr

geo1

kod1



106

form – innehåll – struktur

I den totala databasen, det vill säga för alla föremål förvärvade från 1800-talets 
slut till början av 2000-talet, är tendensen i stort den samma (se diagram D). 
Namnuppgifter befinner sig på plats 8, förvärvsdata på plats 11 och platsuppgifter 
på plats 20. Namnuppgifter liksom datum för förvärv är i förhållande till föremål 
1–1000 oftare förekommande i hela samlingen. Platsuppgifter har däremot samma 
placering, och i hela databasen förekommer platsuppgifter till 22 % av föremålen. 
För föremål 1–1000 förekommer platsuppgifter endast till 15 % av föremålen.

Tidigare i kapitlet beskrev jag systemens struktur och antal fält eller variabler. 
I databasen år 2011 fanns det ca 32 000 inventarienummer, det vill säga regist-
rerade separerade objekt. Vi har även identifierat att det finns ca 40 fält att fylla 
med information. 345 En sifferexercis kring dessa siffror innebär att det kan få 
plats 32 000 x 40 = 1 280 000 enskilda data kring den registrerade samlingen 
om alla fält är fyllda med data. I realiteten fanns det 456 792 fält som innehåller 
data. Det motsvarar ca 36 % av fälten; resten är tomma. Nästa två tredjedelar 
av fälten i databasen är alltså tomma. Det är inte överraskande, då det stora 
flertalet av variablerna tillkommit under tiden efter 1980 och därmed inte haft 
några insamlade data att registrera för tidigare inkomna föremål. I diagrammen 
C och D framgår att det är mycket stor spridning av hur ofta en variabel ges 
några data. En förklaring som är närmast självklar är att det saknats data för de 
variabler som tillagts efter att föremålet accederats.346 En annan förklaring är 
emellertid att tankestilen förändrats. Med datorer har möjligheten att söka stora 
datamängder ansetts dels viktig, dels intressant. Data har då förts över från ac-
cessionskataloger och lappkatalogen – och samtidigt från delvis löpande text till 
fragmenterad form för att passa i blanketternas och databasens ca 40 olika fält. I 
någon mening har nedskrivna data transformerats från insamlad dokumentation 
till sökvariabler som endast i begränsad utsträckning kan fås att hänga samman. 
Det har varit sökbarheten som stått i fokus, på bekostnad av förståelsen av en 
sammanhängande text.

Det ursprungliga syftet med katalogiseringen var – som jag tidigare visat – att 
nedteckna viktiga uppgifter som hör samman med föremålet ur ägarsynpunkt och 
om dess härkomst. Dessa data är likt annan bokföring av internt intresse och troligen 
delvis avklingande sett ur betydelsesynpunkt. 1900-talets sista årtiondens syn på 
katalogiseringen var däremot att öka den kontextuella kunskapen om föremålen 
och se till att den kunde behållas sökbar även på sikt. I exemplen på förändring 
av äldre data införda i databasen var särskilt benämningar av objekten utsatta för 
justeringar. Ordboksprojekt och uppstramad nomenklatur har diskuterats nationellt 

345  Jag skriver ca 40 fält för att det (1) finns vissa fält i databasen som kan repeteras och därför kan bli 
”många” för varje objekt och (2) det finns vissa ytterligare fält som skapats för att stödja systemets drift 
och liknande. Dessa fält bortser jag ifrån och endast tar med dem som kan innehålla beskrivande data om 
objekten och dem som ligger fast till antalet så som var fallet i blanketterna från 1980-talet.

346 Förutom data av fysiskt beskrivande slag.
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under stora delar av 1900-talet.347 Dessa strävanden har även lett till revideringar 
av benämningar i katalogerna. Indirekt gör dessa ändringar i data kring föremålen 
att det språkliga avståndet mellan föremålets ursprung och dess existens i museet 
ökat – ytterligare en effekt av den fortskridande musealiseringen – om den kan 
uppfattas som processuell.

Urval av data
De data som följer föremålet från dess ursprung eller primära kontext in i museets 
kataloger är i många fall ganska begränsade. Wera Grahn närmar sig detta i sin 
analys av Latour om modernitetens chimär.348 Grahn jämför museet med ett la-
boratorium där föremålen genomgår renings- och transformationsprocesser, vilket 
leder till föremål som museala fakta. Grahn visar hur museets anställda väljer in 
och väljer bort såväl föremål som fakta om desamma för att tingen i slutänden ska 
utgöra en avspegling av något utanför museet.349 Hon visar att såväl moraliska som 
naturvetenskapligt faktaorienterade mål påverkat denna process, liksom museets 
egna syften.350 Överförs resonemanget till frågan om tankestil så tycks det finnas 
en blandning av en allmän positivistiskt påverkad tankestil och en tankestil knuten 
till museets syften. Man kan kanske drista sig till att även här beskriva tankestilen 
som en del av den stora traditionen i Redfields mening.

Kodens betydelse
Inledningsvis ställde jag min arbetsmodell med form, innehåll och struktur mot 
en modell av Gärdenfors & Holsanova (G & H). De skiljer i sin modell ut de 
tre aspekterna innehåll, kod och medium för sin analys. I detta kapitel har jag 
bortsett från kod-aspekten, framför allt för att kod i G & H:s tankestil tolkas 
som en överenskommen form av kommunikation, det vill säga något på förhand 
avgjort och givet. Dessa aspekter av förförståelse och överenskommelse är inte 
självklara utifrån resultatet i detta kapitel.351 Jag vill påstå att en museikatalog 
ursprungligen och fortfarande i huvudsak får anses vara ett internt instrument, 
ett verktyg i en praxis inom ett tankekollektiv, och som sådant bör det kunna 
avkodas utan tolkningsproblem av det tankekollektiv för vilket det är avsett. 
En intressant fråga är om koden i katalogen tolkas på samma sätt idag som när 
den formulerades? Vi har sett att koden eller informationen inte ändras över 

347 Mer om detta i nästa kapitel som behandlar klassifikationer och nomenklaturfrågor.
348 Grahn (2005), 95–122.
349 Ibid, 96f.
350  Ibid, passim.; Wera Grahn för inte in begreppet musealisering i det hon beskriver som föremåls 

förvandling från vardagsartefakter till museala fakta. Hennes intresse förhåller sig till Bruno Latours 
syn på moderniteten och anför Latours resonemang om modernitetens ursprung i 1600-talet och 
vetenskapsmännen Robert Boyle och Thomas Hobbes. Boyle och Hobbes illustrerar i artikeln de 
grupperingar i Nordiska museet som stävar för eller emot ett visst insamlingsobjekt.

351  Förförståelse och överenskommelse diskuteras emellertid i kapitlen Klassifikation samt Kunskap och 
attityd senare i avhandlingen. 
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tid i särskilt stor utsträckning, men med Flecks hjälp kan man anta att en kod 
utformas olika av olika tankekollektiv och att en viss kod sannolikt tolkas olika 
av olika tankekollektiv. Frågan om tolkningen av koden har inte fått något svar i 
detta kapitel, men jag återkommer till denna fråga i kapitlet om de professionellas 
attityder till katalogerna.

Katalogfokus – resultat
I detta kapitel har katalogerna och deras innehåll varit i centrum för analysen. 
Innehållet i en katalog måste naturligtvis avkodas i någon mening för att bli 
tolkbar, men katalogens existens ger en utgångspunkt för tillgängliga data. Min 
analysmodell, som utgår från form, innehåll och struktur, har visat sig använd-
bar för kataloger och deras datainnehåll. De former som data återges i har inte 
förändrats nämnvärt över tid. Text har varit den primära och huvudsakligt infor-
mationsbärande formen för data under perioden från 1800-talets slut fram till 
2000-talets början. Texten har efterhand bifogats skisser eller bilder till stöd för 
tolkningen av texten. Gärdenfors & Holsanova betecknar kompletteringar av detta 
slag för ”förstärkt kommunikation”.352 Formen av kataloger har följt samtidens 
trender: från början bundna kataloger, senare med stöd av kortkataloger. Från 
ca 1980-talet har datainnehållet flyttats över i datoriserade register. Även detta är 
en form av förstärkt kommunikation då den nya formen av katalog ska utgöra 
ett kompletterande hjälpmedel för sökningar. Emellertid var datorsystemen inte 
multimodala till en början. Avbildningar i databaserna förekommer först en bit in 
på 1990-talet. Detta är en av orsakarna till att man ansåg att föremålens utform-
ning behöva beskrivas ingående.

En viktig slutsats i kapitlet är att de olika katalogernas form har stor betydelse för 
katalogen i sig, och därmed för vad läsaren har möjlighet att uppfatta som infor-
mation eller snarare meddelande om de registrerade objekten. Utan omsvep är 
slutsatsen att formen visat sig vara viktigare än innehållet.353 Vi har sett att antalet 
variabler/kolumner/datafält i katalogen har ökat från en handfull till ett sextiotal 
under 1900-talets gång. 354 En följd är att intrycket blivit att det saknas informa-
tion, när det endast finns fyra till fem uppgifter i ett datorbaserat formulär med tio 
gånger så många fält. Information om det katalogiserade objektet har i efterhand 
tillförts katalogen – kanske för att fylla tomrummen. Informationen är vanligen 
fysiskt beskrivande, men saknar ofta referenser eller liknande uppgifter – så som 
hade varit förväntat till exempel i ett vetenskapligt sammanhang. Därför kan dessa 

352 Gärdenfors & Holsanova (2008), 42.
353  Om formen generellt är viktigare än innehållet i informationshänseende är emellertid inte utrett. Frågan 

har relevans och kommer att beröras i senare kapitel, till exempel då musealiserade föremål är fysiska 
lämningar med en av antikvarien tillskriven betydelse – vilket sålunda sätter formen före betydelsen.

354  Beteckningarna variabler/kolumner/datafält är delvis tidsbundna delvis knutna till olika former av 
kataloger.



109

form – innehåll – struktur

sekundärt tillförda uppgifter starkt ifrågasättas dels på grund av deras källvärde, 
dels för att de kan få till följd att kända primära fakta förloras bland alla övriga 
data; vilket jag anser att kapitlet visar. 355 Den som läser katalogposten upplyses 
inte på något sätt om vilka uppgifter som har visst högre eller lägre värde ur käll-
synpunkt; metadata kring enskilda data saknas i dessa system. Mer anekdotiskt 
kan jag återupprepa att handböckerna i katalogisering beskriver hur man ska mäta, 
räkna och beskriva föremålen, men inte varför.

Innehållet i systemen – i meningen data om de katalogiserade objekten – har visat 
sig vara stabilt även om de fragmenterats i viss utsträckning. 356 De enskilda uppgifter 
som noterats direkt, och för i princip alla föremål, är benämning, härkomst och 
givare, alternativt säljare. I huvudsak har ursprungliga uppgifter följt med mellan 
de olika generationerna av kataloger. Benämningar är dock ett undantag. Där 
framstår tankestilens förändring över tid som betydelsefull. Nya uppfattningar om 
föremål och dess historia eller kontext har gjort att benämningar ändrats i katalogen. 
Viss tydlighetsiver har påverkat så till vida att till synes identiska föremål tilldelats 
samma benämning – även om detta inte var fallet vid katalogiseringstillfället. De 
tillägg som gjorts vid senare datum är som ovan skildrats ofta beskrivande men 
även klassificerande. I katalogen år 2011 är klassifikation den oftast förekommande 
uppgiften om föremålet efter inventarienummer och benämning. I nästa kapitel 
kommer jag att djupdyka i frågor kring antikvariernas förkärlek för klassifikation, 
men värt att nämna här är att i princip alla föremål klassificerats. 

Det har inte gått att tydligt belägga vetenskapliga epokers förändringar sett i 
katalogens innehåll, även om vissa spår märks. Det kan bero på en inre tröghet i 
sättet att katalogisera och en, möjligen omedveten, ovilja att bryta de mönster som 
tidigare generationer givit katalogen. Det kan också vara så att Albert Eskeröd var 
något starkt konservativt på spåren när han kritiserade den gamla etnologin – i 
museer – som han ansåg återupprepade gamla sanningar trots ny kunskap.357 Kanske 
är museernas praxis en förvaltad och förädlad tankestil utvecklad av ett tankekol-
lektiv som arbetar med museernas akademiska inkörsport – katalogiseringen. De 
utökningar i katalogen som gjordes i samband med datoriseringen från 1960-talet 
och framåt är naturligtvis en form av tankestil, men ändå inte i Flecks vetenskapliga 
mening. De nya data som tillfördes skulle i och för sig ha kunnat vara föranledda 
av den nya antropologiskt och funktionalistiskt orienterade etnologin, men de var 
även ett tillskott för att slippa ha olika typer av hjälpkataloger för sökningar i olika 
dimensioner – ett val i praxisdomänen. 

355 Med primära fakta avser jag uppgifter som följt objekten från det ursprungliga katalogiseringstillfället.
356  Med fragmenterats avser jag att data förvandlats från sammanhängande meningar till enskilda begrepp 

och ord.
357 Se vidare om Albert Eskeröd i nästa kapitel.
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Katalogernas innehåll visar att man lagrat data knutna till spridningsforskningens 
behov och till funktionalistisk teori. Andra vetenskapliga epokers spår har däremot 
inte framstått lika tydliga i kataloginnehållet. Orsaken till detta är sannolikt att 
förändringar av katalogernas form och innehåll råkat sammanfalla.

Undersökningen tyder på att katalogernas funktion utvecklades genom 1900-talet. 
De äldre katalogerna innehöll data av bokföringskaraktär. Senare infördes andra 
kataloger för att snabbare hitta i samlingen. Dessa var till en början endast försedda 
med text, men efterhand tillkom bilder och illustrationer. När databaserna kom, 
kunde dessa inte lagra annan information än text, varför de blev mångordiga och 
innehöll beskrivningar av hur föremålen såg ut.358 Detta är kanske det viktigaste 
skälet till databasernas utseende och innehåll, parat med skälet att öka möjligheterna 
att söka på begrepp, klassifikation eller ämnen samt enskilda termer i databaserna.

En närstudie av katalogernas innehåll, form och struktur visar i kunskapsteorietisk 
mening att det vetande som kan utvinnas förutsätter goda för att inte såga mycket 
goda kunskaper om katalogen och dess innehåll. Utan den tysta kunskapen om 
katalogen från lång tids användande står med stor sannolikhet både antikvarier 
och allmänhet utan ordentliga svar. Antikvarierna har i och för sig aldrig hävdat 
att katalogen varit avsedd för publikens användning, men den kulturpolitiska 
förväntan som funnits sedan 1990-talet talar om andra målsättningar. Katalogerna 
har under seklet passerat flera vetenskapliga epoker, vilka lämnat efter sig olika 
och delvis förvirrande spår och data i kataloginnehållet. Det är knappt rimligt att 
tro att en enskild brukare ska kunna avkoda den mängd disparat information som 
lagrats i de katalogsystem som finns idag. Inledningsvis hävdade jag att enda vägen 
fram till museernas samlingar går via katalogen. Med den insikt detta kapitel ger 
är slutsatsen att katalogen bara är ett handverktyg för de invigda. Allmänhetens 
tillgång till samlingarna via katalogen kan bara vara slumpartad.

358  När databaserna senare började lagra bilder, ljudfiler, film med mera hade föremålen kunnat illustreras 
och förklaras på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Det har emellertid inte skett fram till år 2013.
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Klassifikation har i min forskning visat sig vara en viktig del av katalogiseringen 
i museer under stora delar av 1900-talet. I kapitel 2 beskrevs klassifikation med 
lokala utgångspunkter. Här ska jag beskriva och diskutera det klassifikationssystem 
som blivit helt dominerande i svenska museer från 1970-talet. Detta system kall-
las i vardagslag Outline; mer om benämningarna följer. I fortsättningen kommer 
emellertid systemet att benämnas OCM (Outline of Cultural Materials), för att 
undvika sammanblandningar med andra system med liknande beteckningar. 359 Skälet 
till att jag vill studera just OCM är att systemet fått en mycket bred förankring i 
svenska museer.360 Orsakerna till detta kommer att skisseras nedan. Effekterna av 
ett enhetligt val är vad som är av särskilt intressant för denna avhandling. I kapitlet 
kommer förhistorien och bakgrunden till OCM att beskrivas, de skäl som angavs 
för valet av detta klassifikationssystem för svenska museer och vad man valde att 
inte ta med av systemets faciliteter. Jag kommer bland annat att diskutera vad 
man ville uppnå med ett gemensamt system, att man kan skönja en vetenskaplig 
skola bakom OCM:s struktur och indelning samt om valet av OCM var ett val 
i tiden, det vill säga ett system man valde just då men inte skulle ha valt vid en 
annan tidpunkt. Som jämförelse beskrivs klassifikationssträvanden i arkiv och 
bibliotek. Kapitlet har en kronologisk uppläggning för att kunna följa de val som 
gjordes. Inledningsvis beskrivs diskussionen om klassifikation därefter hur OCM 
uppkom och vilka som står bakom systemet samt hur det utvecklats. Detta följs 
av OCM:s svenska historia. Kapitlet avslutas med några tankar om tillämpningen 
av och resultaten vid användning av OCM.

359  OCM eller Ämnesklassifikationssystem för svenska museer benämndes ursprungligen Översikt över 
kulturinventariet när det gavs ut på svenska 1973. På framsidan av häftet anges utgivaren vara HUMAN 
RELATIONS AREA FILES, INC… New Haven, med undertexten: Svensk bearbetning 1973 vid 
Nordiska museet av Kerstin G:son Berg.

360  OCM infördes som klassifikationssystem av en stor grupp museer från centrala institutioner till 
hembygdsgårdar under 1970- och 80-talen. SAMOREG-utredningen 1985 stöttade en vidarebearbetning 
av OCM då detta system ansågs vara det enda möjliga för de kulturhistoriska museerna. Statens kulturråd 
Rapport 1985:2, 49.
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Klassifikation i svensk museimiljö
Klassifikation och terminologi har varit ett omdiskuterat ämne i gränsområdena 
mellan vetenskaplig forskning och museernas verksamhet under lång tid: 

Till vetenskapens odling har det alltid befunnits bidragande, att man haft afgjor-
da ledningar och bestämda till en redig uppställning passande uttryck. Häraf har 
uppkommit tydlighet och fullständighet. Om saknaden af ett liknande System 
för Nordiska Antiqviteterne varit mindre märkbar på en tid, då man mest syss-
losatt sig med Runstenar, har den likväl ej sällan och i synnerhet i anseende till 
Sten-monumenter vållat, dels i vissa delar uraktlåtna forskningar, dels missledan-
de och tvetydiga uppgifter. Den, som ej redigt fattat och har bestämda uttryck 
för varje monuments särskilta delar, lemnar ofullständig beskrifning, så att man 
bedrages i hoppet om den önskade upplysningen, äfven vid tillfällen, då vigtiga 
slutföljder skulle bestämmas.361

På detta sätt inledde Nils Henric Sjöborg, professor i historia vid Lunds univer-
sitet, sin år 1815 publicerade nomenklatur för nordiska fornlämningar. Sjöborg 
omnämns som den första forskare i Sverige som skapat en nomenklatur för det 
kulturhistoriska området.362 I viss mening är detta kanske riktigt. Man kan emel-
lertid se att det arkeologiska området omfattats av visst arbete med nomenklatur 
redan under rannsakningarna under 1600-talets andra hälft. Intresset och behovet 
av nationell samordning av termer och begrepp hade ansetts angelägna då enhet-
lighet eftersträvats på grund av lagstiftningen om fornlämningar. Emellertid har 
definitionerna förändrats efterhand som en följd dels av nya forskningsrön, dels 
av att fornlämningsbegreppet vidgats. Under vissa perioder har man hävdat skilda 
tolkningar parallellt. Intressant att konstatera är likväl att det arkeologiska området 
diskuterat sina nomenklaturer och definitioner under flera århundraden.363

Behovet av hjälpmedel för klassifikation av kulturhistoriska samlingar vid ka-
talogiseringen har efterfrågats av en rad museiverksamma under 1900-talet. Sune 
Ambrosiani gav 1917 ut handboken Museivård med anvisningar avsedda för min-
dre museer och privata samlingar. 364 Ambrosiani betonade värdet av att använda 
gemensamma nomenklaturer inom en institution: ”Att sedan få olika museer att 

361 N H Sjöborg, Försök till en nomenklatur för Nordiska fornlemningar, (Stockholm1815), 1.
362  Nils Henrik Sjöborg, 1767-1838, professor i historia 1799 i Lund (samt rektor för Lunds universitet 

1809-1810), med intresse för antikvariska studier och fornforskning. Sjöborg var en ivrare för 
fornforskningen och tillskrivs bland annat stiftandet av Lunds Universitets Historiska Museum. Ola 
Bannbers vid Nordiska museet hävdar att Sjöborg var först; Ola Bannbers, ”Till nomenklaturfrågan”,  
i: Svenska Museer 1943:1-2, 3ff.

363  De efterhand förändrade betydelserna eller definitionerna av terminologin i arkeologin ger forskaren 
problem i tolkningen av källorna, då betydelsen av det skrivna inte är helt klar. Mer om detta kan 
studeras i Ola W. Jensen, Fornlämningsbegreppets historia : En exposé över 400 år, Riksantikvarieämbetet 
(Stockholm 2006).

364  Sune Ambrosiani 1874-1950, var konsthistoriker och museiman, verksam vid Nordiska museet 
1903–1939 (NE)
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ena sig om en enhetlig terminologi är ett ännu knappt i fjärran hägrande mål” 
skrev Ambrosiani i avsnittet om ”Bokföring av föremålen”. 365 I kapitlet som följer 
beskrev han hur en ”lappkatalog” ska vara utformad. Ambrosiani framställde inte 
indelningen av lappkatalogen som ett sätt att klassificera, men förklarade fördelen 
med att ”så många museer som möjligt” följde samma uppställning. Ambrosiani 
föreslog till exempel en huvudindelning i ”högre stånds föremålsgrupper” vilka skulle 
ordnas kronologiskt och ”allmogegrupperna” som skulle ordnas ”topografiskt”. 366 
Ola Bannbers vid Nordiska museet beskrev i Svenska museer 1943 problematiken 
med den saknade nomenklaturen.367 Bannbers framförde att många vetenskapsom-
råden visat sig kunna skapa gemensamma nomenklaturer antingen internationellt 
genom överenskommelser, som botaniken, eller genom hävd, som heraldiken. 
Han frågade sig varför ”museifacket” inte klarat av att skapa detta. Bannbers egen 
förklaring var att ”museiväsendet vuxit oerhört på kort tid” att ”museimaterialets 
mångsidighet och dess läge i kulturbeståndet” gjort att det saknas begrepp i det 
”officiella” språket. Han syftade därmed på ordlistor och ordböcker. Följden blev 
enligt Bannbers att benämningarna i museerna var tillfälliga eller godtyckliga: ”Jag 
vet fall, där museiregistratorn, så snart ett föremåls tekniska eller lokalbetonade 
benämning saknades i Svenska akademiens ordlista, översatte benämningen till 
sitt familjespråk med en stadsmiljös rätt ensidiga språkresurser.” 368 

Bannbers gav en återblick och utblick över Europa där bland annat det tysksprå-
kiga området också saknade denna samordning. Nils Lithbergs Vägledning genom 
Nordiska museets samtliga afdelningar369 från 1919, Agnes Geijers Textila tekniker 
och termer från 1936 och Axel Hernmarks artikel Normaliserad terminologi för 
museal katalogisering från 1942 beskrev Bannbers som de enda försöken att skapa 
samordning före 1943. 370 Bannbers gjorde härefter en genomgång av de problem 
han såg i samtida bruk av klassificerade begrepp och skilde härvid på vad han 
betecknade som slagordsnomenklatur och beskrivande nomenklatur. Slagorden 
var färre och att betrakta som grupperingar av föremål, medan de beskrivande 
termerna var direkt knutna till det enskilda föremålet. Bannbers påpekade att olika 
ämnen eller discipliner har betraktat föremål på olika sätt där ”konsthantverket” 
behandlade föremålet som en individ, medan ”etnografen” betraktade de enskilda 
föremålen som typer. Han skrev att ”det för etnografen eller etnologen gäller att på 
det vidsträckta fält, han arbetar på, i första hand urskilja föremålstyperna och ge 

365 Ambrosiani (1917), 12.
366 Ibid, 14.
367  Ola Bannbers (1887-1958 enl. Libris) var Nordiska museets föremålsregistrator. Källa: Kerstin G:son 

Berg, ”Kulturhistorisk nomenklatur : En orientering om försöksverksamheten vid Nordiska museet”,  
i Svenska museer 1971:4, 114.

368 Bannbers (1943), 4.
369 Nils Lithberg, Vägledning genom Nordiska museets samtliga afdelningar (Stockholm 1919).
370  Agnes Geijer, ”Textila tekniker och termer : en sammanställning”, i Svenska museer 1936:1; Carl 

Hernmarck, ”Normaliserad terminologi för museal katalogisering”, i Svenska museer 1942, s 14-16.
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dem sådan benämning, att de i varje fall kunna skiljas från varandra.” 371 Bannbers 
avslutade med att föreslå en uppläggning som likt en flora bygger på familjer av 
föremål vilka kan indelas i mindre grupper och som tillsammans omfattade hela 
museimaterialet.372

Harald Hvarfner diskuterade i skriften Kulturhistoriska museer och arkiv, utgiven 
1959 befintliga samlingar och hur dessa kunde ordnas. 373 Hvarfner såg det som att 
de kulturhistoriska samlingarna ”i regel [kan] grupperas efter sitt ursprung i tid, 
ort och samhällsklass. Efter sådana linjer ha också de flesta museers verksamhet 
begränsats eller material grupperats.” Hvarfner betonade även att de språkliga eller 
språkvetenskapliga samlingarna var viktiga då de bidrog till kunskap om termino-
login i samtliga samlingar.374 Avsikten med Hvarfners skrift var att presentera de 
samlingar som då fanns, inte att ge några nya förslag på ordning i samlingarna. 
Emellertid visade Hvarfner den indelning eller klassifikation som då gällde: kro-
nologi, geografi och klass.

I mitten av 1960-talet togs IT till hjälp i arbetet med katalogiseringen. IR el-
ler Information Retrieval valdes som beteckning på det arbete som syftade till 
informationssökning. Göran Bergengren var ansvarig för registreringssektionen 
vid Nordiska museet och en av de ledande i såväl de svenska kulturhistoriska 
museerna som internationellt under lång tid, vad gäller användning av IT för IR i 
kulturhistoriska föremålssamlingar. I Svenska museer presenterade Bergengren ett 
projekt där IT togs i bruk för museets föremålskatalog.375 Bergengren såg helheten 
och beskrev möjligheterna med en samordnad och enhetlig katalogisering av fö-
remål, men även att en enhetlig klassifikation kunde ge stora möjligheter att söka 
i alla typer av källor som museerna förvarade. I bakgrundsteckningen framhöll 
Bergengren just nyttorna för såväl föremålssamlingar som bibliotek och arkiv, men 
avgränsade sig till att pröva sin modell på föremålssamlingen i Nordiska museet. I 
Bergengrens koncept ingick OCM som klassifikation. Denna klassifikation fick hög 
prioritet och fältet placerades högt upp på den katalogiseringsblankett och rutin 
som Bergengren föreslog. Av 21 olika datafält eller rubriker kom ”realkodnummer” 
som nummer tre, efter ”samling” och ”inventarienummer”. Realnummer, realkod 
eller realkodnr blev de rubriker som under lång tid användes för klassifikation.376 

371 Bannbers (1943), 8.
372 Ibid.
373  Harald Hvarfner (1926-1975) var landsantikvarie i Norrbotten 1962-71, chef för Stockholms 

stadsmuseum 1971-73, därefter styresman för Nordiska museet. 
374  Harald Hvarfner, Museer och arkiv [,] med systematiskt insamlat material belysande svensk kulturhistoria, i 

serien Handböcker i hembygdsforskning utgivna av Rådet för bygdeforskning och folkkultur (Linköping 
1959), 17ff.

375  Göran Bergengren, ”IR genom ADB på Nordiska Museet”, i Svenska museer 1966/2, 8-21. 
376     Samling = samlingens eller museets kodbeteckning. Bergengren: ”Denna rubrik har medtagits för att 

möjliggöra en utvidgning av det på Nordiska museet planerade projektet.”, ibid.; Härledningen av ”real” 
är naturligtvis användningen av ”real” i till exempel realkatalog vilken funnits i de flesta museer och 
beskrivningar av katalogisering.
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Bergengren återkom med en rapport i Sista lasset in 1974 med titeln ”Ett totalt 
informationssystem för Nordiska museet”. 377 Artikeln beskrev vilka data som fanns 
i varje enskild samlings katalog. Efter ett analyserande och omfattande resonemang 
om möjligheten att skapa ett totalt informationssystem kom Bergengren fram till 
att användning av ADB var en rimlig väg att gå. Det bästa var emellertid, menade 
Bergengren, flera parallella klassifikationssystem: Ett hierarkiskt system för bild-
registret, och ett friare nyckelordssystem för arkivet föreslogs.378 Biblioteket vid 
Nordiska museet borde, enligt Bergengren, följa de övriga vetenskapliga biblioteken 
och Kungl. biblioteket. Han uppmanade här KB att gå över till ett internationellt 
använt klassifikationssystem vilket skulle vara det bästa för Nordiska museet, som 
då skulle kunna följa KB:s val av system.379 Bergengren föreslog även här OCM som 
ett lämpligt klassifikationssystem för föremålen. Han betonade att ett hierarkiskt 
system som OCM var lämpligare än ett ”nyckelordssystem” då föremålsnomenkla-
turen ”hittills saknat den fasthet, som behövs för ett sådant system.”.380 Bergengren 
uttryckte sitt beklagande över bristen på enhetliga system för klassifikation. De 
system som fanns var lokala och ofta rudimentära, ansåg han. Det enda natio-
nellt använda systemet i Norden var den danska ”Den grønne Registrant” [Saglig 
registrant for kulturhistoriske museer].381 Bergengren kommenterade emellertid 
inte om Den grønne Registrant skulle kunna vara ett alternativ för svenskt bruk. 
Han avslutade med ett förslag som baserades på erfarenheten att experter inom 
olika områden har svårt att ena sig över ämnesgränserna. Därför borde man starta 
inom det egna facket och enas om ett klassifikationssystem. Därefter får de olika 
klassifikationssystemen samordnas med hjälp av en övergripande ordbok – en te-
saurus – som kan lagras digitalt och vara nyckel mellan klassifikationssystemen.382

Terminologi på försök
Efter lång tid och många propåer startade Nordiska museet 1965 en försöks-
verksamhet kring terminologi. Föreståndaren för allmogeavdelningen, Albert 
Eskeröd, var initiativtagare denna gång. Museets handläggare tog de första stegen 
genom att upprätta termlistor, och efter ett års arbete inbjöds till konferens om de 

377  Sista lasset in. Studier tillägnade Albert Eskeröd 9 maj 1974, red. Göran Bergengren m.fl. (Stockholm 1975).
378 Göran Bergengren, ”Ett totalt informationssystem för Nordiska museet”, i Sista lasset in (1975), 81 ff.
379  Ibid, 84. Parentetisk kan nämnas att Bergengren fick sin vilja igenom på 2000-talet. Under 2008 fattades 

beslut om en övergång till Dewey vid KB: Information från KB den 21 november 2008: ”Motiveringen 
är att internationalisera och rationalisera klassificeringen av böcker, säger Magdalena Svanberg på KB som 
utrett konsekvenserna av en övergång till Dewey. I dagsläget har runt 80 procent av de utländska böcker 
som forskningsbiblioteken köper in redan en Dewey-kod.” Hämtat från KB:s hemsida januari 2010. På 
liknande sätt fattade Svensk Biblioteksförening beslut i december 2008 om att förorda de Dewey för det 
”allmänna biblioteksväsendet i Sverige” Källa: http://www.biblioteksforeningen.org/

380 Bergengren (1975), 84.
381  Saglig registrant är en handledning för klassifikation av kulturhistoriska samlingar; Saglig registrant for 

kulturhistoriske museer, första utgåva 1940 (stencil), red. Svend Jespersen. Vardaglig beteckning: ”Den 
grønne Registrant”, även ”Jespersens registrant”. Förlag: Dansk Folkemuseum, Köpenhamn (Viborg 
1985).

382  Bergengren (1975), 89.
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nomenklaturförslag som tagits fram. Representanter för Stockholms universitet, 
Svenska akademiens ordbok, Tekniska nomenklaturcentralen, Landsmålsarkivet i 
Lund, Statens etnografiska museum, Röhsska Konstslöjdmuseet samt utredningen 
”MUS 65” deltog, och diskussionerna ledde fram till några intressanta slutsat-
ser.383 Man borde koncentrera arbetet till att excerpera fakta om de väsentliga 
föremålstyperna. Den mångfald av dialektord som finns borde lämnas därhän. 
Varje föremålsgrupp skulle behandlas för sig. Källförteckning över litteratur skulle 
upprättas, och termer med större geografisk spridning, till exempel Norden, skulle 
föredras före lokala. Denna termkatalog skulle vara avsedd för Nordiska museets 
bruk och dess huvudliggare. Vidare skulle terminologin utgå från funktionsaspekt-
erna, och indelningen i föremålsgrupper skulle utgå från något internationellt 
klassifikationssystem, till exempel OCM. 

Efter denna upptakt anställdes personal för det årliga anslaget till Nordiska 
museet, och arbetet inriktades på att systematisera föremålstyperna, dock inte 
föremålsnamnen, då den språkliga sidan skulle lämnas till framtida arbete. Prin-
ciper för arbetet formulerades av Eskeröd och han skrev bland annat: ”Denna 
systematik av funktioner eller roller synes ge den första grunden för en kartläggning 
av sammanhang mellan olika föremål och föremålsgrupper”.384 Nomenklaturun-
dersökningen skulle omfatta föremål inom Nordiska museets insamlingsområde: 
svenska och nordiska föremål efter 1520. I undersökningen gjordes jämförelser 
med Nordiska museets äldre realkatalog med ca 50 grupper. Det visade sig att den 
nya indelningen och den äldre inte stämde särskilt väl överens. Indelningarnas 
syften skilde dem åt och förmodligen också sätten att betrakta föremålstyperna.385 
Tidigare i avhandlingen har jag visat exempel på indelningar med samhällsklass, 
geografi och tid som utgångspunkt. I Eskeröds nomenklaturprojekt var funktion 
och roll utgångspunkter.

Nomenklaturundersökningen bedrevs under ett par årtionden.386 Flera rap-
porter om olika föremålsområden trycktes, till exempel ”Don för konservering av 
födoämnen: nomenklatur och klassifikation”, ”Matbestick och dryckesbestick”, 
”Meddon” och ”Bärdon” men till slut avstannade projektet. Anknytningen mellan 
nomenklaturundersökningen och OCM som struktur var emellertid lyckosam 
för OCM. Klassifikationssystemet blev förmodligen mer känt med hjälp av de 
terminologiska rapporter som gavs ut.387

383  Den statliga utredningen Museerna, Betänkande av 1965 års musei- och utställningssakkunniga (MUS 65) 
SOU 1973:5.

384  Kerstin G:son Berg, ”Kulturhistorisk nomenklatur”, i Svenska museer 1971:4, 115.
385  Bergengrens redan påbörjade arbete med en realgruppering av föremål för ADB med OCM som grund 

en miljö som var lämplig även för nomenklaturprojektet varför verksamheten flyttades till Bergengren och 
registreringsavdelningen efter ett par år.

386  I MUS 65 föreslogs att Nomenklaturundersökningen skulle föras över till en för museerna gemensam 
registreringscentral, men detta skedde aldrig; SOU 1973:5, 75

387  Betydelsen av terminologiprojektet för OCM har beskrivits muntligt av Christer Larsson, Nordiska 
museet, december 2009.
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Nordiska museet har emellertid under lång tid haft ett eget klassifikationssystem 
för föremål, det så kallade NMKLASS. När detta system uppstod är oklart för 
mig, men museet gör gällande att systemet initierades under Artur Hazelius tid.388 
NMKLASS fick sin struktur och sitt innehåll i kortregistrets form på 1940-talet. 
I samband med ADB-projektet på 1960-talet fördes NMKLASS in i Nordiska 
museets databas tillsammans med införandet av OCM.389 NMKLASS har emel-
lertid aldrig fått någon större spridning utanför Nordiska museet. Vid en enkät 
ställd till Sveriges museer i slutet av 1990-talet hade 80 % av de svarande museerna 
infört OCM, medan endast Nordiska museet svarade att de använde NMKLASS 
aktivt. Att särskilt notera om enkäten till Sveriges museer är att ett 50-tal museer 
svarade. Förutom kulturhistoriska museer ingick i gruppen även konstmuseer och 
specialmuseer, vilka knappast haft något intresse av att använda ett etnologiskt 
eller kulturantropologiskt verktyg som OCM. 390

För att sammanfattande kommentera perioden 1910–1980 är det intressant 
nog endast Hvarfner som såg någon direkt nytta med de språkliga samlingarna 
i relation till föremålsklassifikationen, men det är kanske endast en spegling av 
att museisektorns olika fält fungerat som självständiga verksamhetsområden. Ett 
liknande ointresse förefaller gälla införandet av OCM. Trots att Bergengren på ett 
övertygande sätt visade möjligheterna till att söka information i alla museikällor 
parallellt med hjälp av ett gemensamt klassifikationssystem, saknades intresse, 
och frågan föll till och med inom Nordiska museet. Varje gren av museiträdet var 
sig själv nog. Bergengren, Bannbers och Eskeröd hävdade att ett klassifikations-
system måste byggas upp i delar där olika ämnes- eller föremålsområden skapar 
sina egna indelningar varefter allt sätts samman. Deras synsätt stämmer väl med 
det föregående och pekar på en ännu större splittring mellan museernas olika 
verksamhetsområden, än den som finns i samverkansområdet ABM. 

OCM – den tidiga historien
Under 1930-talet kom ett antal etnografer vid Yale University, enheten Institute 
of Human Relations, under ledning av institutets direktör Mark A. May och 
professor George Peter Murdock att skapa ett system för hantering av etnografiskt

388  I handbok till NMKLASS från 1990-talet skrevs att liggarna för inkomna skrivelser i stort sett haft 
samma huvudgrupper som de som använts i NMKLASS, vilket tagits för intäkt att systemet har sin 
grund i Hazelius samtid; Handbok för arbete med Nordiska museets föremålsdatabaser, Nordiska museet 
(Stockholm 1993).

389  Ibid, Ur inledningen: Grupperna i NMKLASS var hierarkiskt ordnade i upp till fem nivåer. När 
NMKLASS fördes över till datormiljö minskades antalet nivåer och endast de tre översta behölls.

390  Rapport från INSAMs arbetsgrupp för auktoriteter: http://remus.meta.se/insam/auktoriteter/index.html 
uppdaterad 1998, läst december 2009. 
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uppteckningsmaterial.391 Systemet skulle användas för klassifikation och indexering 
av kultur-, beteende- och bakgrundsinformation om samhällen världen över. Fors-
karnas utgångspunkt – enligt Human Relations Area Files information idag – var 
att generaliseringar om mänskligt beteende kunde vinnas ur kunskap om hur olika 
folk i världen lever. 1937 gavs den första handledningen ut med titeln: ”Outline 
of cultural materials. A working manual prepared for emergency use by the Cross 
Cultural Survey and the Strategic Index of the Americas.” Denna första utgåva är på 
56 sidor, men nya utgåvor 1945, 1961 och 1982 blev efterhand allt mer utförliga. 
Samlingarna vid institutet benämndes ursprungligen Cross-Cultural Survey men 
benämns sedan 1949 Human Relations Area Files (HRAF). 392 Samlingarna skulle 
användas för forskning med tvärkulturell och jämförande inriktning.393 1949 ska-
pades ett oberoende konsortium: Human Relations Area Files, Inc., under delstaten 
Connecticut, i samverkan mellan Yale University, Harvard University, University 
of Oklahoma, University of Pennsylvania och University of Washington. Dessa 
universitet betraktas som grundare till den organisation som finns idag. Nästan 400 
högskolor och universitet, bibliotek, museer och forskningsinstitutioner i USA och 
25 andra länder är medlemmar i HRAF, Inc. och har tillgång till dess samlingar. 394

HRAFs samling består av primärkällor i text och bild, reseskildringar, självbio-
grafier, forskningsmaterial och rapporter med mera, det vill säga det vi vanligtvis 
beskriver som arkivmaterial. Idag omfattar materialet över 400 olika etniska, 
religiösa och nationella grupper världen över och över 1 miljon dokumentsidor.395 
För att öka tillgängligheten till arkivmaterialet startades 1958 mikrofilmning av 
dokumenten för tillverkning av mikrokort (microfiche). Nästa steg var införandet 
av elektronisk publicering av arkivet under 1980-talet. Till en början distribuerades 
skannade bilder på CD-skivor där man presenterade materialet tvärkulturellt och 
tematiskt med teman som giftermål, religion eller sexualitet. Under perioden 1993 
till 2001 publicerades CD-ROM med fulltextdokument av samlingen (eHRAF), 
och en on-line-version öppnades för användning 1997.

391  Murdock (1897–1985) doktorerade 1925 med den år 1931 utgivna avhandlingen: Evolution of Culture; 
Ward H. Goodenough, George Peter Murdock 1897–1985; A Bibliographical Memoir, National Academy 
of Sciences (Washington D.C. USA 1994), 306.

392  Cross-Cultural Survey var även namnet på en forskargrupp i programmet för interdisciplinär forskning 
inom Social sciences vid Yale University. Deras avsikt var att skapa en representativ samling med 
dokument från alla kända kulturer i världen – ”primitiva, historiska och samtida”. Utifrån detta material 
skulle man kunna göra jämförande forskning med avsikt att förbättra både litteraturen och fältarbetet på 
området; George P Murdock m fl, Outline of Cultural Materials, 4:e utgåvan, (New Haven, USA 1961)

393  Den första studien med tvärkulturell och jämförande inriktning publicerades 1889 av Edward B. 
Taylor. Emellertid kom forskningsmetoden att ligga i träda under de följande 40 åren. Under 1930- och 
40-talen återupptogs inriktningen av Instiute of Human Relations vid Yale. Personen som ledde detta var 
antropologen George Peter Murdock. I Murdocks doktorsavhandling (1925) kombinerade han sociologi 
och antropologi och kallade ämnet Science of Society; Carol R. Ember & Melvin Ember, Cross-Cultural 
Research Metods, 2nd ed. AltaMira Press, Lanham MD (USA 2009) [Båda arbetar vid HRAF.]

394 HRAF:s webbsida, ”History and development..” augusti 2009.
395 Ibid.
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Dokumentationssystemet i HRAF:s arkiv består av fler delar än OCM. En del av 
systemet är Outline of World Cultures – OWC. I denna del ges olika kulturer i 
världen varsin kod, som bygger på i vilken världsdel befolkningen finns och däref-
ter en bokstav för geografisk kulturell enhet, land eller kulturbärande population. 
Koden avslutas med ett serienummer för den aktuella gruppen/kulturen eller 
subkulturen.396 Några exempel från Europa är Samer: EP04, Slovener EF07; i Mel-
lanöstern Kurder: MA12. I listan från 2008 finns 411 grupper, varav 33 knyts till 
Europa. Listan är inte permanent eller slutgiltig, utan det skapas en ny gruppkod 
om HRAF katalogiserar arkivmaterial om en ny avgränsningsbar kulturell grupp.

I HRAF:s arkiv ordnas materialet först efter kultur/folkgrupp, det vill säga efter 
OWC. Inom varje OWC-grupp sorteras materialet efter Outline of Cultural Ma-
terials – OCM. De två klassifikationssystemen används alltså hierarkiskt relaterade 
till varandra. Varje katalogkort bär metadata om respektive dokumentet. Här finns 
(vanligtvis i denna ordning):

• Ordningsnummer
• efternamn på insamlaren
• insamlarens forskningsprofession (arkeolog, folklorist, geograf osv)
• källvärdering (1–5: torftiga källor – utmärkta primärkällor)
• datum för fältarbetet
• datum för publicering i rapport, bok eller på annat sätt
• OWC-kod (indikerande placering av textkategori)
• benämning på kulturen eller folkgruppen
• OWC-kod (indikerande placering av kategorisidor)
• OCM-koder, ofta flera på samma katalogkort.

HRAF har alltså flera ingångar till sitt material för att göra urval, både kvantitativa 
och kvalitativa. HRAF vänder sig till många olika forskargrupper, till exempel 
kulturforskning, lingvistik, psykologi, naturvetenskaper och statsvetenskap. I 
systemet redovisas insamlarens eget ämnesområde (Author´s training) för att ge 
användaren en möjlighet att bedöma under vilka omständigheter och med vilka 
preferenser insamlingen eller dokumentationen är genomförd. 

Outline of Cultural Materials (OCM) beskrevs 1961 av Murdock på följande sätt: 

Outline skapades för två syften: för att stödja arkivpersonalen vid katalogisering 
och klassificering av kulturmaterial från alla folk och för att stödja forskare att 
hitta relevant material i arkivet. Dessa syften har krävt ett enhetligt system för allt 

396  “..a particular culture or subculture.”; George P Murdock m fl, Outline of Cultural Materials, 4:e utgåvan, 
(New Haven, USA 1961), XVI.
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material från alla kulturer. Det har funnits en medvetenhet om att kulturer skil-
jer sig mycket från varandra, inte bara i enskilda kulturuttryck utan även i hur 
samhällen är organiserade. Emellertid har man funnit att det inte varit möjligt 
eller ens önskvärt att skapa en unik klassifikation för varje kultur. Avsikten har i 
stället varit att följa vad ”Wissler kallar ’det universella kulturella mönstret’”.397 I 
konsekvens med detta måste användaren förstå att det under samma rubrik finns 
företeelser av till det yttre olikartade slag som att en indiansk medicinman och 
en psykoanalytiker återfinns under kategori 756 (Psykoterapeuter /Psychothera-
pists). Å andra sidan finns det inte några kategorier som Kristendom [Christia-
nity] som hänförs till endast ett begränsat antal kulturer. Då används i stället ka-
tegorier som 779 (Trossystem/Theological Systems).

Systemet för klassifikation består i denna utgåva [ ed 4, 1961] av Outline av en 
indelning av all kultur- och bakgrundsinformation i 79 huvudkategorier med två-
siffrig nummerserie numrerade från 10 till 88. En underindelning med tresiff-
riga beteckningar består av 631 kategorier. Dessa numreras genom att lägga till 
en siffra till höger i serien mellan 1 och 9 under den huvudkategori varunder de 
faller. [t ex huvudkategori 59 = familj; underkategori 594 = kärnfamiljen; 596 = 
storfamiljer osv.] Om det saknas underkategori för en företeelse används huvud-
kategori i klassifikationen. 398 

OCM beskrevs 2009 av HRAF som en ”vocabulary” med i nuvarande utformning 
över 700 kategorier. Avsikten är att ge forskare möjlighet att söka specifik informa-
tion över kulturgränserna. Man skriver att definition och indelning i kategorier 
är ett nödvändigt steg för att skapa kunskap. HRAF lägger även en brasklapp i 
beskrivningen av OCM då de framhåller: ”Inga system av kategoriseringar kan 
någonsin troget återge världen”. 399 HRAF refererar till Immanuel Kants uppfatt-
ning om kategoriska normer: att människan ska definiera naturen innan den agerar 
och ställer Kant emot antropologen Gregory Bateson (Steps to an Ecology of Mind, 
1972) som var mycket tveksam till klassificerande scheman, men samtidigt ”insåg 
nödvändigheten för att se och tänka klart.” HRAF framhåller att äldre klassifika-
tionssystem ofta förkastas och ersätts med nya, ”då undersökandet av kultur är en 
studie av människor och varför de ser på världen som de gör.” 400

397 ”the universal cultural pattern”
398  Murdock (1961), xx; Mitt val av OCM:s handbok, upplagan från 1961 grundar sig på att den med 

största sannolikhet var utgångspunkten för valet av OCM i slutet av 60-talet i Sverige. Den är också 
underlaget för den svenska översättning som publicerades 1972; Det citerade avsnittet är översatt från 
engelska, min översättning.

399  “No system of categories can ever faithfully represent the world.” 
400  “Bateson realized that outlines were necessary in order to see and think clearly.”; Ian Skoggard, “An 

eHRAF Workbook for Introductory Atropology Courses.”, HRAF webbsida augusti 2009.
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HRAF:s medlemmar är nästan uteslutande universitet världen över, dock främst 
i Nordamerika. Hur dessa institutioner använder OCM och OWC framgår inte i 
skrifter från HRAF eller på deras hemsida, men HRAF och OCM återfinns på många 
universitets webbplatser. De flesta av de amerikanska och europeiska universitets 
etnografiska institutioner jag har undersökt, länkar till HRAF för studenter och 
forskare. Några insitutioner har på sina hemsidor synpunkter på möjliga komplet-
teringar av OCM, men få skriver något utförligt om behov av ändringar.401 Ofta 
framhålls emellertid fördelarna med OCM, då det gör HRAF:s samlingar unika. 
College of Southern Nevada skriver att OCM ger möjlighet till sökningar på koncept 
(concepts) snarare än på uppslagsord (words).402 Trinity Western University fram-
håller som det unika att olika källor som böcker, artiklar, avhandlingar med mera 
har indexerats med samma verktyg, OCM och OWC, ett index som når betydligt 
längre än sökningar med nyckelord (keywords), särskilt på främmande språk.403

OCM refereras amerikansk litteratur framför allt inom sociologi, psykologi, 
språkforskning och organisationsforskning; vanligtvis har de på något sätt använt 
jämförande studier. HRAF med OCM hade från starten ambitionen att vara en 
källa för många ämnen inom samhällsvetenskaplig forskning, något som idag 
tydligt framgår i vetenskaplig litteratur.404

OCM i Sverige och Norden
Enligt muntliga uppgifter var det etnologen och funktionalisten Albert Eskeröd 
405 som i samband med ett besök vid HRAF i New Haven blivit imponerad ”över 
HRAF:s kortregister och systemtänkande”.406 Eskeröd förde med sig kunskapen 
om OCM tillbaka till Nordiska museet och lade fram OCM som förslag till nytt 
klassifikationssystem.407 Många av Eskeröds medarbetare följde upp arbetet med 
OCM för att denna handbok 1973 kunde komma i svensk översättning av Ker-
stin Göranson Berg.408 OCM togs i bruk av många museer, i synnerhet efter att 
SAMOREG-utredningen presenterade sitt förslag till katalogiseringsregler 1985.409 

401 Exempel http://www.sil.org/ augusti 2009.
402 http://www.csn.edu/pages/241.asp – om eHRAF och OCM. Augusti 2009.
403 http://www.twu.ca/library/ehraf.htm augusti2009.
404  Vid en internetsökning i litteratur och på webbplatser efter OCM får man nedslag i såväl litteratur och 

artiklar som vid vetenskapliga institutioner i dessa ämnen; augusti 2009.
405  Albert Eskeröd, 1904-1987 (enl Libris), disputerade 1947 med avhandlingen Årets äring : etnologiska 

studier i skördens och julens tro och sed. Avhandlingen är funktionalistiskt inspirerad. (enligt NE) Eskeröd 
anställdes vid Nordiska museet 1937 och var förste intendent och chef för allmogeavdelningen vid 
Nordiska museet 1947-70.

406  Muntliga uppgifter från Christer Larsson, Nordiska museet, vilken fått kunskap om detta från äldre 
medarbetare vid museet. Samtal i augusti 2009.

407  OUTLINE, klassifikasjonssystem for museum og arkiv. Serie: Norsk museumsutvikling (NMU) 4:2001 (Oslo 
2001), 9.

408 Ibid.
409  SAMOREG – Samordningsgruppen för dokumentationsfrågor vid museerna, var ett statligt finansierat 

projekt med uppdrag att utveckla en helhetslösning där olika typer av samlingar skulle katalogiseras på 
likartat sätt. 
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SAMOREG ansåg att museerna kunde använda OCM som generellt klassifika-
tionsverktyg.410 Orsaken till att OCM kom att väljas tycks ha varit möjligheten 
att använda systemet för alla typer av samlingar i de kulturhistoriska museerna – i 
synnerhet i Nordiska museet. I Danmark fanns sedan 1940-talet ett allmänt använt 
klassifikationssystem, Den grønne registrant, som alltså också fanns att tillgå, men 
det valdes inte av SAMOREG för detta ändamål. 

OCM i jämförelse med SAB-systemet
I biblioteks- och informationsvetenskapen är klassifikationsforskning en central 
del sedan andra hälften av 1800-talet, hävdar biblioteksforskaren Joacim Hans-
son.411 Många studier har gjorts där man jämfört nationella eller på andra sätt 
dominerande klassifikationssystem för att granska ideologiska skillnader, dolda 
eller uppenbara i klassifikationssystemen. Ett intressant exempel är Allan Wilsons 
jämförelse som ställt de amerikanska Dewey Decimal Classification (DDC) och 
Library of Congress Classification emot det sovjetiska Bibliotečno-bibliografičeskaja 
klassifikacija (BKK). De två samhällenas ideologiska skillnader kan tydligt utläsas 
i denna närstudie.412 Slutsatsen är knappast överraskande, men visar på betydelsen 
av att även på detaljnivå studera klassifikationssystemen.413 I Joacim Hanssons 
avhandling, som handlar om de svenska bibliotekens klassificeringssystem, SAB-
systemet (SAB – Sveriges allmänna biblioteksförening) lyfts perioden 1850-tal till 
1920-tal fram som epoken för SAB-systemets (fortsättningsvis benämnt endast 
SAB) tillblivelse och etablering.414 Hansson beskriver bakgrunden med att samhället 
förändrades starkt under denna tid: övergången från jordbrukssamhälle till indu-
strisamhälle och kraven på politisk förnyelse i samhällsstrukturen. Folkrörelserna 
var viktiga för folkbildningen och bildningsidealen, där bland annat biblioteken 
var en grundbult. Från 1905 gavs statsbidrag till bibliotek och ett nationellt folk-
biblioteksväsen för hela befolkningen började utvecklas.415 Emellertid fanns det flera 
typer av bibliotek för olika grupper, med Hanssons ord, ”de folkliga biblioteken”. 
De var arbetarbibliotek, studiecirkelbibliotek och sockenbibliotek.416 De olika 
biblioteksformerna hade olika mål för sina verksamheter. De förstnämnda hade en 
inriktning på facklitteratur: samhällsvetenskaplig och ekonomisk litteratur. Studie-

410 Statens kulturråd, Rapport 1985:2, Sammanfattning av förslag och rekommendationer, 11.
411  Joacim Hansson, Klassifikation, bibliotek och samhälle. En kritisk hermeneutisk studie av 

”Klassifikationssystem för svenska bibliotek”, diss. Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap, 
Göteborgs universitet. Serie: Skrifter från VALFRID, nr 19. (u.o. 1999), 30.

412  Allan Wilson, “The hierarchy of beliefs : Ideological tendentiousness in universal classification”. 
Classification Research for Knowledge Representation and Organisation: Proceedings of the 5th 
international study conference on classification research, Toronto, Canada, june 24-28 1991. Eds. Nancy 
J Williamson and Michèle Hudson. – Amsterdam : Elsevier (1992), 389-297. Litteraturreferens hämtad 
ur Hansson (1999).

413 Hansson (1999), 39.
414 Ibid, 79.
415 Ibid, 95.
416 Ibid, 96.
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cirkelbiblioteken hade skönlitteraturen som källa för bildning. Sockenbiblioteken 
var en del av den offentliga verksamheten kopplad till kyrka och folkskola. I denna 
del av biblioteksväsendet framstår idealen, enligt Nils-Åke Sjösten, som konservativa 
och knyter an till den så kallade konkordieboken [bekännelsetexter som används 
inom den lutherska kyrkan].417 Sjösten skriver att det fanns ett nationellt mål med 
folkbildningen, nämligen politiskt lugn och ökat välstånd. 

Tony Bennett beskriver rörelsen i en bredare kontext med program från flera 
anglosaxiska reformatorer, där allmänna bibliotek, museer, skolväsen och kyrklig-
het ingick i en modell för att bygga ett stabilt samhälle.418 Det var emellertid inte 
i den socialpolitiska kontexten som ett nytt klassifikationssystem växte fram; utan 
först efter bildandet av Sveriges Allmänna biblioteksförening 1915, etablerandet 
av en profession och en debatt i bibliotekariekåren. 

De nya folkbiblioteken var en viktig förutsättning för SAB:s klassifikationssys-
tem. De hade en inriktning mot låntagarnas önskemål och behov och styrdes inte 
av den ”patriarkala” attityd som var tongivande i de tidigare beskrivna biblioteks-
rörelserna.419 Hansson beskriver SAB:s tillkomst som ett led i en rationell strävan 
för effektivitet och enhetlighet. 

Diskussionen om ett nationellt klassifikationssystem hade pågått under längre tid 
och enigheten tycks ha varit stor om att ett nationellt system behövdes.420 Alvida 
Sandberg publicerade 1915 boken Bibliotek och biblioteksskötsel, där hon beskrev 
behoven som fanns och hur ett system borde vara utformat. Sandberg valde då att 
föreslå de svenska biblioteken att använda det amerikanska DDC (Dewey Decimal 
Classification), delvis för att norska och danska bibliotek valt denna väg.421 Emel-
lertid var Sandberg, enligt Hansson, den enda som förespråkade detta system i 
tryck. Hon fick flera kommentarer i bibliotekspress, där andra biblioteksideologer 
försökte förklara nackdelarna, dels med nationalistiska argument, dels ur praktiska 
aspekter – nämligen de hinder som systemet skulle ge vid en tillämpning i Sverige.

Vid Sveriges allmänna biblioteksförenings årsmöte 1917 tillsattes en kommitté 
för att utforma ett klassifikationssystem för främst folk- och skolbiblioteken. 1921 
utkom den första versionen av SAB.422 Den hade i sitt förord en tydlig argumentation 
för sin utformning och förklarade varför kommittén inte valde att arbeta utifrån 
alternativet DDC. Argumenten beskriver Hansson som dels etniska, dels teoretiska. 
De etniska argumenten beskrev DDC som alltför amerikanskt och de teoretiska 

417  Nils-Åke Sjösten, Sockenbiblioteket – ett folkbildningsinstrument i 1870-talets Sverige : en studie av 
folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbiblioteken och den tillgängliga litteraturen. Linköping 
Studies in Education and Psychology 37 (Linköping 1993), 142.

418 Tony Bennett, The Birth of the Museum (London/New York 1995), 18 ff
419 Hansson (1999), 117 passim.
420 Ibid, 126.
421 Ibid.
422 Klassifikationssystem för svenska bibliotek (Stockholm 1921) [SAB 1921].
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handlade om notationen, i detta fall om man skulle använda enbart siffror i koden 
för en klassifikation (som i DDC) eller blanda siffror med bokstäver (som i SAB). 
Argumenten handlade även om naturlighet och överskådlighet i den meningen att 
man önskat undvika alltför stora grupper av ämnen under varje huvudkategori.423

Joacim Hansson lägger i sin avhandling vikt vid hur SAB kan läsas och vilka 
ideologiska diskurser i det svenska samhället som speglas i SAB.424 Detta är inte 
platsen för att ytterligare undersöka SAB, men det intressanta med SAB i jämfö-
relse med OCM är de val som föregick etablerandet av dem. Inom biblioteken 
var ett nationellt klassifikationssystem uppenbarligen ett starkt behov redan under 
1900-talets första årtionden. I de kulturhistoriska museerna fördes frågan om 
klassifikationssystem fram med jämna mellanrum men fick ingen lösning förrän 
under 1960-talets andra hälft. Biblioteken ansåg att de internationellt tillgängliga 
systemen inte uppfyllde önskemålen utan valde att skapa ett eget system utifrån 
vad som utarbetats vid svenska bibliotek under åren. Museerna – framför allt det 
tongivande Nordiska museet – valde att inte bygga på något som tillämpades eller 
kunde arbetas fram i svenska museer utan importerade ett amerikanskt system. 
Argumenten var bland annat att OCM var internationellt och kunde användas 
för mycket mer än enbart föremål.

Skillnaderna i vägval berodde till stor del på tidpunkten för valen. Under 
1910-talet var den nationella aspekten viktig och på 1960-talet var det internatio-
nella perspektivet av betydelse, inte för att forskningen eller utblicken hade blivit 
vidare, utan för att samhällets syn på omvärlden förändrats. Valet av OCM berodde 
inte på att det var okomplicerat att införa. OCM var svårt att översätta och att 
tillämpa. Det framgår i alla revisioner av systemet, från översättningen 1973 och 
framåt. Hansson beskriver också att biblioteken eftersträvade en roll i samhället 
och enighet i nationen. Ideologiskt hade folkbiblioteken en folkbildande ambition. 
I Hanssons avhandling framstår bilden att influenserna från de amerikanska och 
brittiska public libraries var stora vid 1900-talets början, men att man dock valde 
att inte ordna sina samlingar på samma sätt som i den angloamerikanska världen.425 

Om denna blandning och markering av internationella intryck och nationell 
arbetsmodell fanns med i vägvalet kring OCM vet vi inte idag, men det är natur-
ligtvis möjligt. Om OCM kan man inte hitta någon tydlig debatt av ideologisk 
karaktär. Faktum är dock att museerna i mitten av 1900-talet ansåg sig själva vara 
forskningsmiljöer, kanske i högre grad än publika institutioner, åtminstone i jäm-
förelse med folkbiblioteken. Forskningens behov och intresset för internationella 
samarbeten dominerade vid valet av klassifikationssystem i museerna. Tankestilarna 

423 Hansson (1999), 129.
424 Ibid, 42.
425 Ibid, 120.



125

ett klassifikationssystem för allt och alla

i biblioteken och museerna hade betydelsefulla skiljaktigheter kring just forskningen 
och dess behov, även om biblioteken betjänade forskare.

I inledningen till SAB:s första utgåva är argumentationen för ett nationalistiskt val 
inte framträdande. Snarare verkar kommitténs val ha baserats på att en omarbet-
ning av DDC – så som skedde i Danmark – skulle leda till att den internationella 
enigheten i ett gemensamt system i stor utsträckning skulle gå om intet. Kommittén 
framförde som det avgörande skälet för att skapa SAB-systemet att de snarare valt 
att följa vad de betecknade som en äldre praxis i svenska bibliotek. Få bibliotek hade 
vid denna tid infört DCC. Däremot hade många bibliotek lokala system som på 
olika sätt liknade de system som användes i de vetenskapliga biblioteken. I SAB-
utgåvan anar jag att den relativt nybildade biblioteksföreningen varit angelägen att 
följa viss hävd, förmodligen för att nå framgång med det nya systemet. Detta leder 
mig till tolkningen att SAB:s struktur inte bara behövde formas i riktning emot 
det som kommittén själv beskrev, följsamheten emot ”universitetens organisation”, 
utan även mot idéhistoriska och vetenskapshistoriska förutsättningar. 426

Det primära skälet till att använda signering, det vill säga att ange siffror eller 
bokstäver i en kod (Ncg/Ncaf ), i stället för i klartext (Hist. Allmän), var att ko-
den kunde placeras på bokens rygg. Detta var viktigt då den nya tidens bibliotek 
var ordnade så att litteraturen stod i öppna hyllor, tillgängliga för allmänheten. 
Ordningen i hyllorna skulle följa ordningen i klassifikationssystemet och gjordes 
så att ämnen som berörde varandra kunde ställas tillsammans.427 

Efter genomgången av debatten om museernas behov av hjälpmedel för klassifika-
tion och deras försök att utveckla desamma, inställer sig frågan huruvida debatten 
i biblioteken i första hand gällde om samlingarna skulle klassificeras, eller ifall 
man diskuterat hur och med vilka hjälpmedel? Enligt Hansson fanns inte alter-
nativet att inte klassificera. ”Dess [klassifikationens] betydelse för biblioteken är 
oomtvistlig”, refererar Hansson Gustav Adde från 1915.428 Att klassifikationen för 
biblioteken hade en praktisk sida är tydligt i argumentationen i SAB:s handbok. 
Klassifikationen var en del av institutionaliseringen av biblioteken vid denna tid. 
Den var en följd av de formella strukturerna och behoven av explicit ordning, 
liksom av att nationell samordning. Dessa förhållanden gav även en gemensam 
identitet för bibliotekariekåren. Sålunda framstod ordningen som en del av ”den 
stora traditionen”.

426 SAB 1921, 7.
427  SAB:s huvudgrupper inleds med ”Bok- och biblioteksväsen” (A) samt ”Blandat innehåll” (B) och följs 

därefter av ”Religion” (C) och elva huvudgrupper i kategorin ”humanistiska vetenskaper” [vid denna tid] 
(D-N), ”Rätts- och samhällsvetenskap” (O), två ”praktiska” avdelningar: Teknologi (P) och ”Ekonomi”, 
därefter Gymnastik mm (R), ”Krigsväsen” (S), slutligen ”Matematik” (T), ”Naturvetenskap” (U) och 
”Medicin” (V). SAB 1921.

428 Hansson(1999), 126.
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SAB har använts ända fram till idag som ett sätt att ordna, det vill säga ställa upp 
litteraturen framför allt i folkbiblioteken. Även OCM har använts för att ordna 
föremål i museimagasin, vilket har skett till exempel i Ålands landskapsmuseum.429 
OCM användes på detta sätt även vid HRAF, det vill säga för ordnande av arkiva-
lier. SAB-klassifikationen används i regel inte för att lära biblioteksbesökarna hur 
ett bibliotek är strukturerat. Till detta används andra hjälpmedel. SAB skapades, 
som tidigare nämnts, för folk- och skolbibliotek och blev snabbt dominerande i 
folkbibliotekssektorn. Den användes till exempel redan 1921 som ordningssystem 
för Svensk bokförteckning. Efter en viss stagnation gjordes en revision av SAB på 
1950-talet.430 Detta ledde bland annat till att Kungl biblioteket införde SAB år 
1956 för all nykatalogisering. Övriga arkiv- och universitetsbibliotek införde SAB 
vid ungefärligen samma tid.431 Jämförelsen mellan OCM och SAB är intressant ur 
två synvinklar, dels om den allmänna tillgången till den färdiga klassifikationen 
kan användas av alla, dels om klassifikationsarbetet i sig. SAB-systemet är och 
har varit utbrett och används av alla inom biblioteksskrået, medan OCM (och 
OCM-klassificerade data) under alla år har betraktats som svårt att använda och 
krävt specialkunskaper hos museikåren.432 Å andra sidan är katalogisering ett 
expertområde i bibliotekens domäner, medan katalogisering i museer ofta är ett 
undanskymt arbetsfält, gärna för de yngre i museiprofessionen. 

I denna beskrivning finns en accentuering av samordningen i bibliotek och ar-
kiv och motsatsen i museerna och det kan finnas skäl att beskriva denna bild mer 
nyanserat, men helheten är ändå tydlig. De ofta förekommande förklaringarna är 
att arkiven samordnats av Riksarkivet och bibliotekssektorn av KB, men det är 
inte nödvändigtvis sant när man tillfrågar en arkivarie eller bibliotekarie i en lokal 
eller enskild institution. Men det är bristen på samordnande museum som varit 
förklaringen från de nationella företrädarna, till exempel i förarbeten till kultur-
propositionerna 1996 och 2009. Katalogiseringens status i bibliotek och museer 
kommer att analyseras ytterligare i nästa kapitel.

Arkiven – klassificerar de sitt material?
I svenska arkivinstitutioner har man under större delen av 1900-talet styrts av 
två principer, den så kallade Proveniensprincipen och det Allmänna arkivschemat. 
Proveniensprincipen är snarast ett förhållningssätt där arkivens ursprung ska styra 
handhavandet, det vill säga ett inkommet arkiv ska behandlas som en helhet och 

429  Jag besökte Ålands landskapsmuseums magasin 2004 där magasinspersonalen berättade om att de 
ordnade föremålen enligt OCM.

430  DFI 1981:5, Klassifikationsfrågor – rapport från DFI:s arbetsgrupp, 5; [DFI: Delegationen för vetenskaplig 
och teknisk informationsförsörjning].

431  Svensk bokförteckning utgavs gemensamt av förlagen årsvis för att visa utgivningen. Källa: Muntligen 
Magdalena Svanberg, Kungl biblioteket, februari 2010.

432 Jag återkommer till uppfattningen om svårigheterna att använda OCM i kapitel 5. 
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inte splittras.433 Allmänna arkivschemat kan i detta sammanhang betecknas som 
ett klassifikationssystem för arkivalier. 

Nils Nilsson beskrev i den klassiska handboken Arkivkunskap från 1973 hur 
ordningsarbetet och ordningen växte fram i Kungl. majt:s kansli, sedermera Riks-
arkivet.434 Efter slottsbranden 1697 började man föra formellt likartade handlingar 
tillsammans. Protokoll, diarier, räkenskaper med mera fördes ihop och förvarades så 
tills de ämbetsverk som efterhand skapades tog hand om sina handlingar. Det äldre 
arkivmaterialet kom att ordnas efter ämnessystem oberoende av de ursprungliga 
arkiven. Nilsson skriver att det sällan var fråga om principer i egentlig mening, 
men försök till systematik kan ändå återfinnas under de tidiga århundradena. I 
Centraleuropa växte stora system för ämnesordning fram, vissa med anspråk på 
universalitet, enligt Nilsson. Systemen inspirerades ofta av bibliotekens ämnesord-
ning, säkerligen på grund av att uppdelningen mellan arkiv- och biblioteksmaterial 
ännu inte blivit så uttalad. Det råder inte någon tvekan om att Nilsson själv tar 
avstånd från de metoder som användes under tidigare epoker. Nackdelarna med att 
splittra arkiven påvisar och diskuterar Nilsson ur många synvinklar. Han avslutar 
presentationen av de äldre ordningsprinciperna med påpekandet att en nyordning 
var ett krav för att forskning med uttömmande redovisningar av källor och material 
skulle kunna bedrivas.435 

Proveniensprincipen växte långsamt fram som en ny grundsyn i arkiven. Le principe 
de respect des fonds antogs som princip vid den franska arkivhögskolan – École des 
Chartres – 1841 och kom sedan att spridas till andra länder.436 I Nederländerna 
skrev Samuel Muller, Johan A Feith och Robert Fruin 1898 en arkivhandbok som 
tjänat som rättesnöre under ett århundrade därefter.437 Skilda länder har enligt 
Nilsson tolkat och tillämpat Proveniensprincipen på olika sätt. Vissa har uppfat-
tat att principen gällt såväl arkivets helhet som dess inre ordning, medan andra 
haft en annan tillämpning av ordningen och strukturen inom respektive arkiv.438 
Detta är av betydelse för hur det arkiverade arkivet hanteras av arkivarierna. Emil 
Hildebrand (1848–1919), svensk riksarkivarie (1901–1916), var den som antog 
de nya principerna. Under 1900-talets första år utfärdade Riksarkivet de regler 
som sedan gällt till därpå följande sekelskifte.439 

433 Enligt äldre principer delades ofta arkiven upp och sorterades efter handlingarnas typer, se nedan.
434 Nilsson (1973).
435 Ibid, 12 ff.
436 Med fonds avses de handlingar som hänförs till en myndighet eller institution; Nilsson (1973), 16.
437  Samuel Muller, Johan Adriaan Feith & Robert Fruin Handleiding voor het ordenen en beschrijven van 

archieven : ontworpen in opdracht van de Vereeniging van Archivarissen in Nederland. Engelsk titel: “Manual 
for the Arrangement and Description of Archives.” (Groningen 1898).

438 Nilsson (1973), 26 f
439 Ibid, 16 f.
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Nilsson betonar att terminologin i arkivarbetet är viktig och går igenom denna i 
sin handbok. Vad angår klassifikation som företeelse beskrivs den av Nilsson inte 
under denna term. Bakom termer som diarie- och dossiéplan och förteckningsplan 
döljer sig emellertid frågor om klassifikation.440 Av dessa är förteckningsplanen av 
största intresse. För att citera Nilssons definition: ”Förteckningsplan. Plan enligt 
vilken förteckningarna över en grupp av likartade arkiv skall upprättas och föras. 
Förteckningsplanen tjänar som grundval för den systematisering av arkivets serier, 
vilken ingår i arkivordnandet.” 441 

Det så kallade Allmänna arkivschemat beskriver Nilsson som förtecknings-
planen över de centrala ämbetsverken. Med det syftade han på att Allmänna 
arkivschemat infördes som norm för Riksarkivet och dess arbete i samband med 
Emil Hildebrands reformer 1903 och att schemat kommit att vara vägledande 
och tjänat som rekommendation för såväl statliga och kommunala arkiv som 
företagsarkiv och andra enskilda arkiv i Sverige under större delen av 1900-talet. 
Nilsson skriver att Allmänna arkivschemat utgår från formella grunder, men att 
vissa eftergifter ibland måste göras av praktiska skäl.442 Allmänna arkivschemat i 
Nilssons tappning är ett verktyg för arkivarier för att klassificera arkivhandlingar, 
delvis med utgångspunkt i en intern förståelse för hur schemat är uppbyggt – en-
hetligheten inom arkivsektorn – delvis för att markera för andra arkivarier vilka 
delar av arkivet som är viktigare än andra – det vill säga en värdering av arkivets 
olika delar. Intressant att notera är, som Nilsson beskriver förteckningsarbetet i 
arkiv som saknar förteckningsplaner, avsikten var att användningen av Allmänna 
arkivschemat skulle tjäna till att samordna förteckningar för olika arkiv. 443 Syftet 
var att få enhetlighet i konstruktionen av förteckningsplaner. Huvudsyftet var att 
skapa ordningsregler för arkivarierna.444 

Arkivens diskussion om ordning är intern i Nilssons perspektiv. Diskussion om 
användare, utöver forskare som betjänas av arkivarier, saknas i de flesta arkivhand-
böcker. Nyttan för forskarna poängteras dock i flera sammanhang.445 Arkivforskaren 
Anneli Sundqvist ger i sin avhandling Search Processes, User Behaviour and Archival 
Representational Systems från 2009 en något annorlunda bakgrundsbild. 446 Sund-
qvist utgår från arkivverksamhetens teoribildning och framhåller att det är ett par 

440  En diarie- och/eller dossiéplan är en normalt sett ett lokalt schema för hur handlingar klassificeras 
antingen i samband med diareföring, dvs vid registrering vid en institution eller myndighet, eller för 
dokumentens arkivläggning i dossiéer.

441 Nilsson (1973), 38.
442  Eftergifterna har varit grunden till den kritik som tillämpningen fått. Att å ena sidan vara formell, 

att klassificera och ordna materialet enligt en mall. Därefter justera där inte mallen passar, gör att 
arkivförteckningarna kan ge intryck av uniforma, men i praktiken sakna denna uniformitet.

443  Om en förteckningsplan skapats vid den myndighet eller institution varifrån arkivet härrör, kan den vara 
uppbyggd på annat sätt än Allmänna arkivschemat.

444 Nilsson (1973), 94 ff.
445 Till exempel Nilsson (1973), 28.
446 Sundqvist (2009).
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företeelser som lägger grunden för Proveniensprincipen. I äldre tid var arkivalierna 
ett maktmedel, ”means of power” för sin ägare eller den myndighet som förvarade 
dem.447 Med de politiska omvälvningarna i 1700-talets slut kom även arkiven att få 
nya roller och flyttades från regeringskanslierna. I den nya situation som uppstått 
skapades de nationella arkivinstitutionerna i Europa. Sundqvist omtalar de klas-
sifikationssystem som skapades under 1700- och 1800-talen och beskriver le respect 
des fonds 1841 som ett avstamp för en ny teoribildning. Den andra företeelsen som 
påverkat teori och praktik i arkiven är historieskrivandets genomslag som vetenskap. 
Historikerna blev viktiga användare av arkiven och fick därför även inflytande över 
ordning och tillgänglighet. Historikerna behövde autenticitet och säkra ursprung 
för sina dokument för att kunna värdera dem som källor.448 

I Sundqvists historieskrivning är inflytandet från historikerna som brukare av 
arkiv tydligare än hos Nilsson. Orsaken till denna betoning kan delvis förklaras med 
det tidsspann som ligger mellan de två texternas tillblivelse, det vill säga att Nilsson 
skriver i en tid när historikerna fortfarande är den prioriterade och förmodligen 
i stort sett enda brukargruppen av äldre arkivaliska källor. När Sundqvist skriver, 
har arkiven öppnats för betydligt fler brukargrupper, inte minst via digitala medier, 
vilket fört med sig att Sundqvist idag uppmärksammar historikernas inflytande 
över arkivbildningen.449

Anneli Sundqvist betonar att det Allmänna arkivschemat kommit att betraktas 
som en, med dagens terminologi, de facto-standard för arkivverksamhet i Sverige. 
Orsaken hänger enligt Sundqvist samman med den kungörelse från Riksarkivet som 
tidigare nämndes (SFS 1903:56), vari beskrevs att dokument från en myndighet 
ska betraktas som en samlad enhet och om möjligt bibehålla sin ursprungliga ord-
ning – Proveniensprincipen.450 I samma kungörelse presenteras sedan en systematisk 
plan för hur förteckningar från offentliga arkiv ska upprättas – detta avsnitt fick 
som sagt senare beteckningen Allmänna arkivschemat. Det finns även en organisa-
torisk faktor att ta hänsyn till och det var Riksarkivets roll kring sekelskiftet 1900. 
Riksarkivet ansåg att förteckningsarbetet i lokala och regionala myndigheter och 
institutioner var viktigt att följa. För att motverka allt för olikartade tillämpningar 
föreslogs därför ett visst mått av standardisering.451

Allmänna arkivschemat beskrivs av Sundqvist som hierarkiskt med avsikt att 
indela dokument i olika huvudtyper – ursprungligen i sju avdelningar – vilka angavs 

447 Ibid, 61.
448 Ibid, 62.
449  Anneli Sundqvists avhandling han sägas vara ett exempel på detta då hon visar att arkiven idag är 

svårtillgängliga även för tjänstemän i de organisationer, i detta fall kommunala förvaltningar, som en gång 
skapat arkiven.

450  SFS 1903:56, Kungl. Maj:ts nådiga kungörelse angående allmänna grunder för ordnande och förtecknande af 
vissa offentliga arkiv.

451 Sundqvist (2009), 69 f.



130

ett klassifikationssystem för allt och alla

med en bestämd bokstav.452 Utöver dessa sju kunde ytterligare huvudavdelningar 
läggas till efter lokala behov. Under denna nivå kunde en mellannivå införas inom 
varje huvudavdelning för att föra samman vissa serier av handlingar. Serierna, vilka 
är nästa givna nivå, består av handlingar av samma typ, oftast kronologiskt ordnade 
inom serien. Lösa dokument noterades inte enligt schemat.453

Indelningsnivåerna är:
• Huvudavdelningar 
• Mellannivå med indelningar inom varje huvudavdelning
• Serier
• Lösa dokument

Allmänna arkivschemat var enhetligt endast i den översta nivån och egentligen 
endast i sex huvudavdelningar – de har blivit fler under 1900-talets gång. Nya 
inslag i de administrativa systemen började successivt tillämpas inom myndig-
heterna. Till exempel började man föra samman handlingar som rörde samma 
ämne – ämnesordnade handlingar. För att inte dessa skulle delas upp efter typ av 
handling infördes en ny kategori i Allmänna arkivschemat 1962.454 På liknande 
sätt har arkivschemat reviderats och givits ut av Riksarkivet i nya författningar, 
men mycket lite har förändrats sedan 1903. 455

Förutom för klassifikation av handlingar har Proveniensprincipen och Allmänna 
arkivschemat, liksom SAB, använts för uppställning av arkivalier. Hela arkivet 
(i meningen dokumenten från en arkivbildare) ska om möjligt stå på samma 
plats och varje huvudavdelning, och varje serie inom sig, stå i samma ordning 
som i förteckningen. Arkivens magasin är normalt inte tillgängliga för besökare 
och brukare, utan framtagningar sköts av arkivets personal efter beställning av 
låntagaren. 

452  Huvudavdelningar i Allmänna arkivschemat 1903: A: Protokoll och dagordningar, B: Brevkopior, C: 
Diarier, D: Register och liggare, E: Inkomna brev, F: Räkenskaper, G: Annan specialserie (H, I etc) 
Huvudavdelningar från G och därefter var valfria och kunde användas för lokala behov, till exempel 
kartor och ritningar. Sundqvist (2009), 70. 

453 Sundqvist (2009), 70.
454  SFS 1962:110, Riksarkivets och krigsarkivets cirkulär angående plan till förteckning över centrala ämbetsverks 

m.fl. arkiv.
455  I till exempel Riksarkivets författningssamling (RA-SF) nr 1991:1 återfinns en något utbyggd uppsättning 

huvudgrupper; Ur RA-FS 1991:1: ”7 § Arkivet skall redovisas i huvudavdelningar i enlighet med 
nedanstående förteckningsplan.A. Protokoll; B. Arkivexemplar av utgående handlingar, C. Diarier; D. 
Register och liggare; E. Inkomna handlingar; F. Handlingar ordnade efter ämne; G. Räkenskaper; samt 
Ö. Övriga handlingar. 
Riksarkivet kan besluta om annan förteckningsplan.”
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När jämförelser görs mellan Allmänna arkivschemat, SAB och OCM förefaller 
indelningarnas syften skilja systemen åt:

• Allmänna arkivschemat: sju huvudavdelningar
• SAB: 22 huvudavdelningar, med i vissa fall över 20 underavdelningar
• OCM: över 700 avdelningar.456

Arkivschemat delar upp källorna i huvudtyper, medan OCM och SAB syftar till att 
på ett icke-hierarkiskt sätt klassificera innehållet i källorna. Allmänna arkivschemat 
kallas hierarkiskt, men den underindelning som görs varierar från arkiv till arkiv – 
den är inte reglerad. Intressant att notera är dock en strävan att skapa någon sorts 
nationell gemensam indelning inom respektive sektor. En viktig skillnad i tillämp-
ningen av de tre är att arkivschemat inte primärt formas efter varje arkivinstitution 
utan för varje arkiv, vilka kan vara hundratals eller fler i varje arkivinstitution. SAB 
och OCM används för institutionernas hela samlingar. Finns det delsamlingar i 
ett bibliotek eller museum, används ändå klassifikationssystemet genomgående.

Littereringen – det vill säga beteckningarna för indelningar och underavdelningar 
– kan tyckas mindre viktig, men diskuteras ändå ingående i den första utgåvan av 
SAB-systemet. Vid en grafisk jämförelse mellan Allmänna arkivschemat 1906 och 
SAB 1921 kan konstateras att båda nyttjar enkel versal för huvudavdelningar, och 
i underavdelningarna används sedan gemena bokstäver. Senare införs även siffror i 
SAB:s underavdelningar. DDC hade under 1920-talet en indelning som bestod av 
tre siffror, en punkt och därefter en eller flera siffror (123.123..).457 Detta överens-
stämmer med de första versionerna av OCM. Vid revisionen av OCM 1961 togs 
emellertid finindelningen bort och kvar stod de tre första siffrorna. Att hävda att 
arkivschemat inspirerade till SAB:s struktur är troligen en övertolkning av mig 
och framgår inte direkt i källorna.458 Att DDC, som var helt dominerande i USA, 
inspirerade till OCM:s struktur är däremot tänkbart. Nyttjandet av bokstäver i 
en hierarkisk struktur kan anses följa en centraleuropeisk tradition, medan DDC 
och OCM följer en angloamerikansk formtradition.

OCM användes, som tidigare beskrivits, för att ordna arkivmaterial vid HRAF. 
Att svenska etnologiska arkiv, som t ex Nordiska museets, inte använt OCM kan 
kanske förklaras med att äldre system redan funnits och dominerat fältet. Etnolo-
gen Jonas Frykman diskuterar problemen med OCM i etnologiska arkiv i artikeln 
Ideologikritik av arkivsystem med utgångspunkt i Folklivsarkivet i Lund. 459 Frykman 

456 SAB 1921.
457 SAB 1921, 5 och 7ff.
458 Däremot hänvisade arbetsgruppen till hävdvunna system, vilka varit förebilder och viktiga att foga sig till.
459  Jonas Frykman, ”Ideologikritik av arkivsystemen”. i Norveg : Tidskrift for folkelivsgransking : journal of 

Norwgian ethnology (Oslo 1979), 231-242.
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ser problem med att koppla ihop gamla arkivsystem och nya data. Nya kategorier 
eller snarare kategorier för de nya data som samlas in, saknas i de gamla systemen 
skriver Frykman. Frykman är i princip positiv i sina kommentarer om OCM, men 
ser problem med funktionsaspekten. OCM har en högre abstraktionsnivå, men 
är också mindre distinkt än det gamla systemet. OCM kräver mer av excerpisten, 
konstaterar Frykman.460

OCM – en 70-åring ”still going strong” – eller?
När forskarna vid Yale startade Institute of Human relations ville de skapa en 
etnografisk forskningssamling och ett för forskningen anpassat söksystem. De 
ville bryta med tidigare materiellt orienterad etnologisk och etnografisk forsk-
ning Istället arbetade de enligt den skola som bland annat Bronislaw Malinowski 
representerade.461 De ville även arbeta med jämförande studier för att analysera 
vad de ansåg vara det allmängiltiga i den mänskiga kulturen. I den handledning 
till OCM som publicerades 1961 gavs inte några vetenskapsteoretiska förklaringar 
till termer eller uppbyggnad. George P. Murdock förklarade dock att systemet 
efterhand hade behövt justeras utifrån inkommande nytt material och externa 
önskemål.462 Murdock beskrev också att OCM använts av arkivarierna för att 
klassificera materialet vid HRAF. Även om Murdock och hans kollegor avsett att 
bryta med sina företrädares forskningsmodeller, framstår de i sin tankestil som 
positivistiska materialförvaltare i arkivsammanhanget. När däremot HRAF idag 
uttrycker sina synpunkter på OCM har de en tydligt vacklande hållning till OCM 
och generella klassifikationssystem i allmänhet.463

Förmodligen var OCM på 1960-talet ett system som passade de svenska beho-
ven väl just då. Det var ett universellt system. Det var internationellt brukat och 
beprövat i forskarkretsar och med sannolikt gott rykte. Det kunde användas för 
olika typer av källmaterial, även om det i USA tycks ha använts för i huvudsak 
arkivalier och bilder. OCM var lämpat för klassifikation verkställd av registratorer 
och katalogiseringspersonal och för sökningar utförda av antikvarier och forskare.

Avsikten i USA var att kunna använda OCM och OWC (Outline of World 
Cultures) för att hitta likartade företeelser i olika kulturer. I Sverige, som under 
1960- och 70-talen ansågs vara en kulturell enhetsstat, fanns inte det behovet, vilket 
förde med sig att OWC aldrig togs i bruk. Däremot hade datorer börjat användas, 
så nyttan med en enhetlig klassifikation skulle bli uppenbar när olika samlingar 
kunde samsökas. Detta blev möjligt då Nordiska museet under 1980-talet vid sin 
registreringscentral i Älvsbyn lät skriva av (kopiera) alla större svenska museers 
föremålskataloger.

460 Frykman (1979), 240 f.
461 Bronislaw Malinowski (1884–1942), polsk-engelsk antropolog. Se nedan i avsnitt: Albert Eskeröd.
462 G. P. Murdock var en av antropologerna som skapade OCM.
463 Human Relations Area Files webbplats: http://www.yale.edu/hraf/, augusti 2009.
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Redan i den första svenska utgåvan av OCM-handboken, 1973, klagade redaktö-
ren över att systemet hade vissa brister när det gällde tillämpningen på föremål.464 
Detta problem framfördes i nya utgåvor och ledde till en omfattande bearbetning 
i 1993 års utgåva.465 Det kan knappast ha förvånat 1960-talets forskare att det 
fanns problem med ett system som skapats av forskare med avsikten att bryta med 
den äldre materiella forskningen, när systemet skulle tillämpas på just det äldre 
forskningsmaterialet. Idag kan man fundera över varför man valde OCM, men 
det enda källorna berättar är att det inte tycktes finnas något alternativt system.

En jämförelse av källmaterial mellan HRAF och ett museums samlingar ger vid han-
den att bådadera är insamlade med vissa avsikter. HRAF är inte ett arkiv i meningen 
förvaltningsarkiv eller liknande (jämför med den anglosaxiska beteckningen Records 
Office), utan består av forskningsmaterial och dokumentation från etnografernas 
fältarbete. OCM tillämpas alltså båda hos HRAF och i museer på samlingar från 
egen verksamhet. OCM har förvisso kompletterats med nya kategorier av HRAF 
efterhand som behoven infunnit sig i samlingen. Detta har även skett i OCM i 
Sverige, Norge och Island utifrån ländernas respektive samlingars behov. Avsikten 
i den första svenska utgåvan av OCM var att ansluta sig till ett ”klassifikations-
system av internationell karaktär” därför att museerna påverkas av kulturformer 
i främmande länder.466 I skenet av detta anslag är utvecklingen av egna nationella 
”dialekter” av OCM att uppmärksamma, eftersom den internationella jämförelsen 
går om intet om Sverige avviker från OCM:s ursprungliga samling av koncept.

I den svenska utgåvan från 1993 står för första gången hur OCM ska användas. 
Det är också här som den funktionalistiska orienteringen i systemet framläggs 
tydligt.467 Detta sker först då på grund av att den etnologiska forskningen och 
därmed utbildningen vid den tiden var på god väg att lämna funktionalismen. En 
betydelsefull slutsats kan dras av detta, nämligen att vetenskapshistorien sätter sina 
spår i samlingar, kataloger och katalogiseringspraxis, och att det är angeläget att 
känna till denna utveckling för att kunna bedöma katalogens källvärde. Detsamma 
gäller till exempel praxis att dokumentera geografiska uppgifter kring föremål, som 
en följd av karteringar och spridningsundersökningar under 1900-talets första 
hälft, som jag visade i föregående kapitel.

464  Översikt över kulturinventariet, utg. av Human relations area files, Inc., svensk bearbetning av Kerstin 
G:son Berg (Stockholm 1973) [OCM 1973] 

465 Outline: Ämnesklassifikationssystem för svenska museer, red Kristina Landahl (Uddevalla 1993).
466 OCM (1973), 2.
467  Funktionalism – forskningsinriktning som var stor inom den svenska etnologin under 1970- 

och 80-talen. I OCM uttrycks funktionalismen så att objektens funktion sätts i förgrunden vid 
klassifikationen.
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Olika sätt att skapa ordning i klassifikationssystem
Klassifikation är ett sätt att skapa generaliserade ingångar till samlingar. Dessa har 
ofta en av två filosofiska utgångspunkter. Båda avser att skapa en värld sammansatt 
av termer, begrepp eller, som ovan sägs om OCM, av koncept. Den första mo-
dellen har ambitionen att skildra alla tänkbara aspekter av det som ska beskrivas 
eller benämnas. Denna typ av klassifikation är oftast skapad som en totalitet och 
kan jämföras med ett pussel där alla bitarna hör ihop och bildar en helhet tillsam-
mans. Den andra utgångspunkten är att skapa begrepp, ofta termer, efterhand som 
behov uppstår; ämnesord och terminologier är exempel på detta. 468 Gemensamt 
för dessa system är att de har skapats för en grupp av användare som finner nytta 
i en generaliserad och avgränsad uppsättning valmöjligheter.469 Ofta benämns 
dessa system av termer för ontologier, då begreppen eller klassifikationerna hör 
ihop inom respektive system och är knutna till en viss tankestil.470 Gemensamt 
för system av ämnesord och terminologier är även att de auktoriseras, det vill säga 
består av termer med en i en viss sektor gemensamt överenskommen funktion 
och betydelse. Det kan vara genom att skapa nomenklaturer där vissa data, till 
exempel benämningar på föremål, material med mera, inte är fria att väljas utan 
där benämningarna är definierade av någon bemyndigad part. 471 Detta är i sig inte 
märkvärdigt i akademiska sammanhang, men ändå viktigt att notera.

Klassifikation ur ideologisk synvinkel 
Diskussionen om klassifikation som verktyg att hantera information har funnits 
under lång tid. Den har handlat om så vitt skilda sammanhang som att betrakta 
samhällen eller hålla ordning i magasin och samlingar. Under 1900-talet har två 
ställningstaganden varit tydliga. Det ena är önskan om att enkelt hitta material. 
Det andra ställningstagandet berör professionen: behovet av att nationellt inom 
sektorn vara enig om en indelning eller terminologi för att visa den vetenskapliga 
metodikens närvaro i arbetet med samlingar. I de kulturhistoriska museernas debatt 
har frågan om klassifikation efterhand förändrats. När klassifikationssystem sakna-
des, påtalades nyttan, ofta i termer av ordning och överblick. I folklivsforskningen 
har detta tagit sig särskilda uttryck. Frykman refererar Sigurd Erixsons formulering 
för detta: ”Särskilja och systematisera”.472 När ny teknik för systematisering av 

468  Ämnesord är i detta sammanhang beteckningen på de serier av begrepp som används för klassifikation 
särskilt inom biblioteksvärden. Terminologi är beteckningen på ett system av termer inom ett 
verksamhetsområde. Ofta den totala uppsättningen termer inom området. Källa: Nationalencyklopedins 
ordbok [NEOB] (2000).

469 G:son Berg (1971).
470  En ontologi – enligt en vanlig tolkning – utelämnar inte något, utan har begrepp eller klasser för allt som 

kan förekomma.
471  En nomenklatur är ett enhetligt system av beteckningar inom visst fackområde, särskilt namnliknande 

beteckningar som i sin uppbyggnad avspeglar samhörigheten med besläktade företeelser, exempelvis 
föremålsbenämningar. En nomenklatur är vanligen en avgränsad del av en terminologi. Källa: NEOB 2000.

472  Detta beskriver Frykman som en forskningsmetodik där verkligheten systematiskt sönderdelas och förses 
med etiketter för att visas upp som en sann bild av det förflutna: Frykman (1979), 237.
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information infördes, infann sig ett nytt önskemål: att införa ett klassifikations-
system som kunde användas för många typer av källor samtidigt. Tanken var att 
museernas olika typer av källor tillsammans kunde bidra till kunskap inom ett 
tema – ett arbetssätt som tidigare varit dels arbetskrävande, dels praktiskt svårt, 
då det saknats enhetliga klassifikationer.

Antikvarien Katarzyna Forsberg vid Murberget har undersökt hur OCM-koderna 
fördelar sig i olika typer av samlingar. Forsberg har tittat på katalogerna över museets 
föremålssamling, fotosamling och etnologiska uppteckningar. De sistnämnda var 
tidigare inte klassificerade i OCM. En del av Forsbergs undersökning avsåg att 
pröva OCM på denna typ av material. Det utgjordes av ca 90 000 fotoregister-
poster med ca 166 000 klassificeringar,473 ca 30 000 föremålsposter med 41 000 
klassificeringar och ca 12 000 etnologiska uppteckningar med i huvudsak varsin 
klassifikation. Det visade sig att ca 20 % av OCM-systemets koder inte användes 
i något register. 52 % av koderna användes i alla tre registren; 24 % av koderna 
användes i foto- och föremålsregistren, och 4 % användes enbart i upptecknings-
registret. Forsbergs analys visar att de 20 % som inte använts berör ämnen som 
människans biologi, beteende och personlighet samt demografi och områden som 
språk och semantik. Forsbergs undersökning är intressant då den visar att klassi-
fikationskoderna fördelar sig på olika sätt mellan olika samlingar. Den visar även 
att det finns naturliga och givna svårigheter att föra samman material från olika 
tider och olika forskningsinriktningar. Undersökningen visar att OCM fungerar 
väl för att särskilja, men mindre väl för att sammanföra material, i synnerhet 
mellan olika samlingsområden.474 När SAMOREG 1985 föreslog införandet av 
OCM, var det ett viktigt skäl att olika samlingar skulle kunna samsökas digitalt. 
Forsbergs undersökning belägger att detta inte fungerar särskilt väl, inte ens när 
samtliga databaser finns i ett och samma museum. 

Albert Eskeröd – forskare och museitjänsteman
Albert Eskeröd var som nämnts docent i etnologi och anställd vid Nordiska museet 
under flera årtionden. 475 Eskeröd har omtalats som den person som tog OCM till 
Sverige. Jag ska här visa att Eskeröd på flera sätt varit viktig för de svenska muse-
erna och dessa institutioners arbetssätt. Det är inte viktigt för denna avhandling 
att ingående belysa Eskeröd som etnolog, men hans forskningssyn är av betydelse. 
Eskeröd bröt, i sin egen forskning, mot tidigare tankestil och kritiserade den rå-
dande teoribildningen. Han ville att museerna skulle förnya sin användning av de 
äldre samlingarna och kom efterhand att påverka museernas inriktning och praxis. 

473 Det innebär att en stor mängd fotografier har mer än en klassificering.
474  Katarzyna Forsberg, ”En undersökning av Outlines ämnesklassificering i tre olika register på Murberget 

Länsmuset Västernorland” (2009).
475 Albert Jean Eskeröd, tidigare Nilsson, 9/5 1904 – 5/4 1987.
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I det följande ska sambanden mellan Eskeröds etnologiska arbete och museerna 
skisseras. För att göra tonen och innebörden i hans texter synliga, citeras Eskeröd 
i viss utsträckning ordagrant. 

Albert Eskeröd lade fram sin licentiatavhandling i etnologi 1935 och sin doktors-
avhandling 1947. Båda avhandlingarna tog sin utgångspunkt i definitioner av 
morfologiska och psykologiska föreställningar i studiet av traditioner.476 En viktig 
detalj i denna forskning var införandet av begreppet intressedominans.477 Eskeröd 
diskuterade detta begrepp i en artikel 1936 och återkom till teorin om intressedo-
minans under flera årtionden.478 Han har i den svenska etnologins historieskriv-
ning betecknats som funktionalist. Eskeröd undersökte ofta lokalsamhällen med 
samtidsfrågor, i stället för frågor om det förflutna, och med sociologiskt orienterade 
frågeställningar och metoder. Man kan som exempel säga att forskningen bytte 
inriktning från föremålens form till deras användning – funktionen hos föremålen, 
byggnaderna och sagorna kom i centrum. Eskeröd jämförde gärna sin egen forsk-
ning med sociologisk och psykologisk forskning. 

Den internationella funktionalistiska forskningen slog igenom under 1930-ta-
let med förgrundspersoner som Bronislaw Malinowski (1884–1942), verksam i 
England och USA, och Alfred Reginald Radcliffe-Brown (1881–1955), verksam 
vid universitet i Sydafrika, Australien, England och USA, alltså en anglosaxisk 
engelskspråkig forskning. Båda är kända för sina nydanande fältarbeten och teo-
ribildningar. Bronislaw Malinowski var polsk-engelsk antropolog och den som 
bröt ny mark för funktionalismens genombrott i slutet av 1930- och början av 
1940-talen. Forskarna vände sig emot materialstudiernas evolutionistiska synsätt. 
Malinowski utgick ifrån en helhetssyn – allt hänger ihop, tankevärd, riter etc. 
Dessa tankeelement befinner sig i en grupp på grund av att det finns en funktion. 

Nästa generation var kritisk emot funktionalismen och helhetssynen. Alla 
kulturer var inte så enhetliga som Malinowskis generation velat se. Detta byte av 
tankestil har användarna av OCM inte följt upp. I vår tids tankestil finns det många 
parallella kulturer – kanske på samma plats, vilket formar vårt sätt att se verklig-
heten. Funktionalismen med sin enhetssyn är en kulturprodukt som är tidstypisk. 
Funktionalisterna bröt med diffusionisterna och geograferna – OCM var en del 
av nydaningen av etnografisk forskning på 1960-talet. Före funktionalismen var 
man mer materiellt orienterad. Funktionalisterna höll fast i föremålen, men man 
använde ett nytt verktyg på gamla ingångar, på föremålen, alltså ett antropologiskt 
synsätt på görande, det vill säga funktion, men man såg bara på tingen – inte på 

476  Albert Eskeröd, “Needs, Interests, Values, and the Supernatural”. Studia ethnographica Upsaliensia. 21: 
(Lapponica Essayes printed to Israel Roung) s. 81–98. (Uppsala 1964), 81.

477  Begreppet intressedominans förklarade Eskeröd som den förmåga som bygger på en känslomässig och 
selektiv ”attityd” i en situation av stor betydelse. Se Eskeröd (1964), 81; Jag återkommer till begreppet 
intressedominans när Eskeröds doktorsavhandling presenteras nedan.

478 Eskeröd, t ex 1947, 1950, 1951, 1954, 1959, 1964, 1966, 1967, 1969 och 1971. 
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det immateriella, vilket kan vara en förklaring till varför OCM till slut passade så 
dåligt. Man hade därmed ett klassifikationssystem som gick helt i otakt med tiden 
och de politiska intentioner som fanns.

Det går att följa Eskeröds egna beskrivningar av den etnologiska forskningen i 
Sverige och internationellt under perioden från ca 1940 till 1970. I doktorsav-
handlingen Årets äring (1947) gick Eskeröd igenom den forskning som föregått 
honom inom etnologin i allmänhet och inom traditionstolkningen i synnerhet.479 
Eskeröd var kritisk emot den metod som bygger på tolkning och sammanförande 
av äldre källmaterial i syfte att visa på traditioners ursprung och framväxt. Han 
menade bland annat att Wilhelm Mannhardts (1831–1880) metod övertolkats 
och i många fall skapat tolkningar utan sakligt underlag.480 Eskeröd menade i stäl-
let att utgångspunkten för undersökningarna ska vara ”äldre nutidsmaterial”, det 
vill säga material som kan nås genom ”senare års uppteckningsarbete” i stället för 
uppteckningar och frågelistor om och från det förflutna.481 Han kompletterade sitt 
resonemang med att ”detta bakåtvända historiska perspektiv är en av grundstenarna 
i den etnologiska metoden, där man för verkligt inträngande i problemen behöver 
ett stort och geografisk fördelat källmaterial, som de äldre sparsamma notiserna 
aldrig kan ge. Endast på nutidsskiktet kan också den sociologiska och psykologiska 
belysning läggas utan vilken en undersökning knappast kan leda till resultat.”.482 I 
den tidigare forskningsepoken – från vilken funktionalisterna tog avstånd – hade 
man odlat ”survivalteoretiska” modeller. 483 Dessa användes för att tolka sentida 
folktro och folksed och som en ”degenererad rest av ett äldre rikare sammanhang, 
har man med hjälp av många sådana förut tolkade och därvid ofta redan djärvt 
rekonstruerade element sökt bygga upp den äldre helhetsbilden”.484 

Med denna diskussion som grund ledde Eskeröd in läsaren i den funktionalis-
tiska skolans synsätt, som jag redogör för i det följande. Både Radcliffe-Brown och 
Malinowski avfärdade forskning kring uppkomst och spridning av kulturelement 
utan studium av deras roll och karaktär i den miljö där de ingick. Eskeröd citerade 
Malinowski: The facts have to be observed and studied as they now exist and work, 
not as a pretext for reconstruction and hypothesis – anthropology should aim at 
the understanding of economic processes rather than establishment of ‘origins’ 

479  Albert Eskeröd, Årets äring. Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Nordiska museets 
handlingar 0346–8585; 26. diss. Stockholms högskola (Stockholm 1947).

480  Eskeröd uttrycker att detta ofta leder till ”att den tradition, som man tidigare funnit vara den mest 
äkta och den äldsta och kring vilken allt det andra tvångsgrupperats, visar sig vara ett undantag, ett 
missförstånd eller tyvärr inte så sällan en lärd konstruktion.” Eskeröd (1947), 13; Mannhardt är mest 
känd för att ha introducerat frågelistan som metod. 

481 Ibid, 31.
482 Ibid.
483 Element i traditionen som levt kvar som en rest eller spillra in i en annan tid.
484 Eskeröd (1947), 31.
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and ’histories’”.485 Här tog Eskeröd upp frågan om rummets betydelse. Han häv-
dade att survivalteoretikerna genomfört ett systematiskt fel genom att använda 
kulturelement från en annan plats än den som belystes, när en länk i beviskedjan 
saknades. Diffusionismen, i form av Graebners kulturkretslära, fick också kritik, 
då den i alltför stor utsträckning sett till kulturelementen utan större hänsyn till 
”deras funktion i dess miljömässiga sammanhang.” 486 Källmaterialets och platsens 
direkta sammanhang var alltså av yttersta vikt enligt Eskeröd. Slutligen anförde 
han ”den sociala indelningen” på det sättet att en ”företeelse för att vara etnologiskt 
fixerad skall vara bestämd […] till det sociala skikt eller grupp den tillhör.” 

Dessutom skrev Eskeröd: ”Genom detta […] krav blir också etnologien i själva 
verket en sociologisk vetenskap. Den sociologiska aspekten leder också till kravet 
på ett ingående miljöstudium.” 487 Här för Eskeröd in Radcliffe-Browns synpunkt 
om behovet av att studera en kultur som en morfologisk enhet. Detta innebar att 
enskilda kulturelement endast kan studeras om man känner ”den materiella och 
sociala bakgrunden.” 488 Eskeröd gav som exempel: ”Arbetstekniken kan vara en 
förutsättning för och helt bestämmande för en seds utveckling i en viss riktning. 
Det kan också visa sig, att en viss tro eller sed har sin raison d´être endast inom en 
viss social grupp, det må vara en särskild näringsgrupp eller en åldersgrupp. I en 
annan grupp kan den yttre formen bibehållas, men sedens mening och syftning 
vara en annan och i linje med denna grupps intressen.” 489

Eskeröd anförde tre dimensioner som utgångspunkter för sina studier: tiden, rum-
met och den sociala indelningen. De tre dimensionerna hämtade Eskeröd från 
Sigurd Erixon som i några programartiklar definierat dessa som de tre etnologiska 
dimensionerna.490 Emellertid var det med funktionalisternas hjälp som Eskeröd gav 
de tre dimensionerna sina tolkningar och ramar. 491 Vid en nordisk folklivsforskar-
konferens i Helsingfors 1950 höll han ett föredrag med titeln: ”Etnologien som 
samhällsvetenskap”.492 Eskeröd inledde med att beskriva hur folklivsforskningen 
och etnologin betraktats som historiska ämnen i universitetsmiljön i Sverige och 
exemplifierade med en ämneskonferens i Uppsala med diskussionsämnet ”Gräns-
dragningen mellan sociologi och folkminnesforskning”.493 Han tog ytterligare ett 
exempel: definitionen av samhällsvetenskap från professorn i folklivsforskning i 

485 Eskeröd (1947), 33; citat: Bronislaw Malinowski, Practical Anthropology (Africa) (1929), 33.
486 Eskeröd (1947), 34.
487 Ibid, 35
488 Ibid.
489 Ibid.
490 Ibid, 31; Sigurd Erixon, Svenskt folkliv (Stockholm 1938), 276 och 283.
491  Eskeröd fortsätter i sin metodgenomgång att lyfta fram viktiga aspekter och argument för sitt metodval, 

men det är inte denna presentations avsikt att försvara Eskeröds doktorsavhandling, varför resterande 
resonemang lämnas.

492  Albert Eskeröd, Etnologien som samhällsvetenskap. 13 bl. 10:e Nordiska folkminnesforskarkongressen i 
Hälsingfors 1950, handlingar. /Stencil/.

493 Ibid, 3.
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Lund som sagt att ”folklivsforskningens huvuduppgift [är] att följa den historiska 
utvecklingen […] så långt en traditionsbunden kultur existerat” vilket Eskeröd 
menade lett till att ämnets betydelse som en samtidsorienterad samhällsvetenskap 
nonchalerats. 494 Här tog han upp Erixons tre etnologiska dimensioner – tiden, 
rummet och den sociala indelningen – men med tydligare invändningar än i tidi-
gare texter. Eskeröd framhöll att dessa dimensioner tillhör all samhällsvetenskap 
om än i olika kombinationer och utsträckning.

Här förde han dessutom in som fjärde dimension ”psyke” eller ”logos” – den 
psykologiska dimensionen. Ämnets historia beskrevs ungefär som i avhandlingen 
tre år tidigare, men den äldre etnologin gavs nu en beteckning: ”den kulturhis-
toriska skolan”.495 Den andra, funktionalisternas skola, framhölls nu med ”att ett 
allsidigt källmaterial måste insamlas, att inträngande studier i det funktionella, 
levande fältet först måste göras, innan man över huvud taget har material för att 
klarlägga mänsklighetens historiska utveckling.” Det var enligt Eskeröd genom 
denna inställning som man skapat ”serier av briljanta monografier, detta stora 
källmaterial, som nu gör det möjligt för t.ex. J.P. Murdock att arbeta med sin ’Cross 
Cultural Survey’”.496 För att summera ville Eskeröd poängtera betydelsen av att 
den kulturhistoriska skolan kunde leva sida vid sida med den skola som Radcliffe-
Brown kallat ”social anthropology” och föreslog beteckningen ”etnosociologi” för 
svenskt bruk. 497 Han menade att när en rad ”etnosociologiska djupundersökningar 
föreligga, kommer den historiska och diffusionistiska riktningen inte att vara lika 
säker på sina metoder och resultat. Och då kommer en samverkan att vara lättare.”498

Min tolkning är att Eskeröd som museiman kände ett ansvar att sammanföra 
äldre forskning och museipraxis med nya vetenskapliga tankestilar. Då skulle den 
äldre forskningen inte bara överges utan kanske moderniseras; de nya metoderna 
kunde införas i museipraxis, inte minst i katalogiseringen, för att ge nya perspektiv 
på äldre kunskaper.

Sigurd Erixon hade, enligt Eskeröd, i en artikel i Folk-Liv 1950–51 gjort anspråk 
på att etnologin måste uppfattas som en historisk vetenskap. I följande nummer 
av Folk-Liv (1953–1954) menade Eskeröd att detta var självklart. Han såg snarare 
ett problem i att kulturhistorien kanske var den enda målsättningen för europeisk 
samtida etnologi.499 Eskeröd framförde: ”Now it might be a question of terminol-
ogy, whether we want to place that branch which Radcliffe-Brown termed “social 

494 Ibid, 2.
495 Ibid, 6.
496 Ibid, 7.
497  I en not i en artikel 1953 refererar Eskeröd till att termen etnosociologi (ethno-sociology) troligen 

myntades i Finland, ”där etnologin efter Westermarck haft en tydlig sociologisk orientering”. Idem, ”Folk 
society” and “Western Civilization”. A suggestion to the study of European folk cultures”. i Folk-Liv 
17/18 (1953–54), not 12. 

498 Eskeröd (1950), 12.
499 Eskeröd (1953), 54.
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anthropology” within the frame of European ethnology or not. And I am quite 
convinced that most European ethnologists of today do not want to confine eth-
nology to the historical line only, and are even quite aware of the necessity of the 
functional study.” 500 Eskeröd tog i denna artikel upp Robert Redfields begrepp “folk 
society” och förklarade det med en grupp karaktäristiska egenskaper som ett litet 
samhälle där alla känner alla. Det är isolerat, med liten eller ingen kommunikation 
med omvärlden, kulturellt och genetiskt enhetligt och så vidare.501 Han anförde 
vidare att den samtida forskningen var väl medveten om att folkkulturen i Europa 
sedan länge varit i en situation av konstant förändring från ett idealt ”folk society” 
till ett samhälle format av ”västerländsk modern civilisation”. Vi vet väldigt lite 
om graden och karaktären av samspelet mellan ett gammaldags och ett modernt 
samhällets egenskaper ansåg Eskeröd. Orsaken var att forskningen endast studerat 
de äldsta karaktärsdragen och särskilt diffusionen av dessa, alltså kulturen sedd 
från en antikvarisk utgångspunkt. Därför ansåg Eskeröd att det viktigaste för den 
etnologiska forskningen i denna tid var att studera förändringen hos europeiska 
kulturer, studier som var väl avgränsade i tid och rum. För att detta skulle låta 
sig göras måste man känna inte bara de traditionella kulturerna utan också den 
moderna civilisationen eller med Redfields begrepp, ”the Urban Society”. Eskeröd 
avslutade med två slutsatser: Det är angeläget att den europeiska etnologin låter 
sig influeras av den funktionalistiska skolan, socialantropologin med Radcliffe-
Brown och andra amerikanska antropologer. Det är viktigt att studera kulturens 
förändring (cultural change) i sig själv, i Europa, speciellt de senaste hundra åren, 
för att kunna förstå vårt samhälle av idag.502

Min tolkning är att Eskeröd som museiman visade sig även här. Han visste att 
Sigurd Erixon och hans generation av forskare sökt de äldsta beläggen av kulturer 
när de fältarbetade. Han visste även att Nordiska museets samlingar byggts upp 
med utgångspunkten att bevara de äldsta källorna. Därmed fanns det stora luckor 
i de museisamlingar och det forskningsmaterial som beskrev perioden mellan 1850 
och 1950 – vilket var ett stort problem vid studiet av ”the Urban Society”. 

År 1959 beskrev Eskeröd i tidskriften American Antropologist den svenska etnolo-
gins inriktning och de institutioner som fram till dess varit verksamma. Förutom 
Nordiska museet omnämndes Kulturen i Lund och Murberget i Härnösand som 
viktiga institutioner för insamling och forskning, men han framhöll att deras anti-
kvariska personal beklagligtvis inte hade möjlighet att arbeta med fältarbete och 
forskning kring svensk folkkultur på samma sätt som Nordiska museet. Mycket 
arbete, hävdade Eskeröd, hade lagts på insamlande av lokal information inom olika 

500 Eskeröd (1953), 54.
501 Ibid, 55 ff.
502 Ibid, 59.
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fält för att studera ursprung och diffusion av enskilda föremål. Mindre intresse 
hade ägnats åt lokalsamhällen sedda som funktionella helheter. Från 1940-talet 
hade emellertid vissa studier gjorts på detta tema, och från 1949 ansåg Eskeröd 
att man kunde tala om en reorientering i studiet av svensk folkkultur – även med 
sociologisk inriktning. Eskeröd menade att det inte varit möjligt att bortse från 
den anglo-amerikanska socialantropologin, som spelat en ”sen men betydelsefull” 
roll i denna reorientering.503

I hyllningsskriften Kulturspeglingar 1966, till den tidigare bibliotekarien vid Nordiska 
museet Sam Owen Jansson, bidrog Albert Eskeröd med artikeln ”Om värdestudiet 
inom kulturvetenskaperna”.504 Han gav en bakgrundsteckning av filosofisk och 
etnologisk-antropologisk forskning om hur värden och normer behandlats under 
de senaste århundradena. Han visade att det vid 1960-talets mitt kunde urskiljas tre 
”arter” av värdestudier och skisserade även hur dessa vuxit fram. Han framförde att 
forskningen inom detta område nått till en kulturrelativistisk syn, vilket leder till 
en ”värderelativism och till problemet om det över huvud finns några allmänna, för 
mänsklighetens olika grupper accepterade och som gemensamma tillämpliga värden. 
Detta är naturligtvis väsentliga frågor i en värld, där gränserna mellan olika raser och 
olika folk alltmer suddas ut.” 505 Eskeröd menade emellertid att detta resonemang 
ledde till en kulturell inlåsning och gav därför exempel på motsatsen: Melville 
Herskovits förslag som antagits som FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
1947. 506 Eskeröd menade att Herskovits kultur- och värderelativism var den helt 
dominerande bland Amerikas antropologer vid denna tid. Detta hade lett till att 
det vuxit fram krav på ”komparativ värdeforskning på helt förutsättningslös grund.” 
507 Fältforskaren skulle i detta ”bortse från sitt eget, traditionella värdemönster”.508 
Eskeröd avslutade med att värdeforskning varit obefintlig i den traditionella histo-
riska etnologin i Norden och Europa. Här ansåg han att värdeforskningen skulle 
vara ”välbehövlig, ja nödvändig. Det skulle utifrån en psykobiologisk grund kunna 
ge bättre svar än hittills getts rörande trons och sedens härledning och funktion”.509 

I Nordiska museets årsbok Fataburen, årgång 1967, skrev Eskeröd en artikel med 
titeln ”Museum – medium – människa” med underrubriken ”Några reflektioner 

503 Albert Eskeröd, “Comparative Ethnology”, i American Anthropologist (1959), 674 ff.
504  Kulturspeglingar Studier tillägnade Sam Owen Jansson 19 mars 1966, red. Ernst-Folke Lindberg, Nordiska 

museet (Karlshamn 1966).
505  Albert Eskeröd ”Om värdestudiet inom kulturvetenskaperna”, i Kulturspeglingar. Studier tillägnade Sam 

Owen Jansson, 75–90 (Karlshamn 1966), 83.
506  Melville Herskovits var en av Franz Boas elever och var enligt Eskeröd en ”utpräglad värderelativist”. 

Herskovits författade ”Statement om Human Rights” vilket överlämnades till United Nations´ 
Commission on Human Rights 1947.

507 Eskeröd (1966), 83 f.
508 Ibid, 87.
509 Ibid, 88.
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kring det kulturhistoriska museets uppgifter och arbetsformer”. Inledningsvis 
framhöll Eskeröd att ett kulturhistoriskt museums två huvuduppgifter är (1) in-
samling med bearbetning och forskning och (2) förmedling. Han gav en ganska 
omfattande historik och kritik kring utställningsteknik framför allt för de 30 år 
han själv arbetat vid Nordiska museet, men även översiktligt för perioden från 
1907. Eskeröd såg en förändring under dessa år från utställningar med föremål, 
utan eller med vad han ansåg vara alltför enkla texter eller handledningar, till 
en ny era med användning av film, ljudinspelningar, böcker och andra medier 
som komplement i de kulturhistoriska museernas förmedlande verksamhet. Han 
beskrev också en övergång från utställningar med geografiska utgångspunkter till 
tematiska, ämnesorienterade och mera avgränsade men berättande utställningar. 
Eskeröd ansåg att den äldre museiförmedlingen koncentrerade sig kring föremålen 
men lämnade de samhälleliga aspekterna, användningen med mera, åt sidan. Han 
uttryckte det som att museerna tidigare visade upp sina samlingar, till skillnad från 
den tid då artikeln skrevs, när utställningarna berättade om helheter i samhället. 
Eskeröd slog emellertid fast att dokumentationsarbetet och insamlingen var ”själva 
museiskapandet med föremålsinsamling, fältarbete för att klarlägga föremålens roller 
i det levande livet, samt bearbetning och forskning av det samlade källmaterialet, 
själva den grund varpå en kulturförmedling måste bygga.” 510 

En sista text jag tar upp i denna framställning där Eskeröd diskuterade sin forsk-
ning eller diskuterade tillämpningar av den var i ”Comparative milieu studies. 
Some topical points of view”.511 Detta föredrag hölls vid ett symposium 1969. 
Eskeröd inledde med att poängtera att han i det följande skulle komma att använda 
termerna etnologi och kulturantropologi som synonymer. Vidare betonade han 
att betydelsen av socialantropologi, särskilt i Radcliffe-Browns mening, däremot 
endast var en del av de tidigare nämnda fälten. 512 Eskeröd skrev i en återblick att 
den historiska etnologiska skolan dominerat 20 år tidigare. Vid den tiden kriti-
serades funktionalismen för att vara antihistorisk, vilket Eskeröd menade byggde 
på ett missförstånd. De nya perspektiven i slutet av 1960-talet var samtidsstudier 
och helhetssyn. Dessa hade, enligt Eskeröd, lett till att etnologin kunnat söka 
samverkan med discipliner som etnografi, ekonomisk historia och sociologi. 
Vad dessa närliggande vetenskaper dock inte behandlade var, enligt Eskeröd, de 
faktiska föremålen i den mänskliga miljön, deras utformning, deras funktion och 
tekniska utveckling. Dessa är tre aspekter som varit centrala i kulturhistoriska 
museers syn på föremål under lång tid. Dokumentationen av kulturens förändring, 

510  Eskeröd 1967, 257 f; Eskeröd är förvisso medveten om att betydelsen av insamlingsarbete och forskning 
inte är så lätt att mäta, och menar att detta ”aldrig speglas i besökssiffror. Att mäta ett museums betydelse 
i dess besökssiffror är därför en alldeles ovanligt grov felbedömning.” ibid s 259.

511  Albert Eskeröd, “Comparative milieu studies. Some topical points of view”. The possibilities of charting 
modern life. Wenner-Gren Symposium Vol. 13 s 113–134 (1969)

512 “Social anthropology”; ibid, 113.
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med utgångspunkt i föremålen och deras roller, var ett ämne där ansvaret låg på 
etnologer och museipersonal, slog Eskeröd fast. Detta ansvar gällde såväl den äldre 
kulturen som dess fortskridande utveckling, genom en dokumentation som måste 
ske med ”originalobjekt”, även om insamlingen ännu bara var genomförd till en 
del, som Eskeröd såg det. 513 Klassifikationen av dessa samlingar var dessutom just 
bara påbörjad, ansåg Eskeröd. Med eftertryck fastslog Eskeröd att studier som 
undersökte kulturelement eller kulturkomplex komparativt med nödvändighet 
ändå måste syfta till studiet av människan i sin miljö. 

Eskeröd gick sedan vidare genom att framföra frågan om en enhetlig metodik 
var möjlig att skapa, gemensam för flera institutioner för att göra miljöstudier. 
Om så var fallet kunde jämförande studier vara möjliga. Tre aspekter ansåg Es-
keröd i så fall vara viktiga: (1) strukturen (structure) i kulturmiljön, (2) miljöns 
dynamik, funktion och aktiviteter (function) och (3) kulturmiljöns omvandling 
(transformation). Eskeröd gav exempel på strukturanalys från olika forskare, 
bland annat Robert Redfield, där termerna ”Folk Society”, ”Peasant Society” och 
”Urban Society” karaktäriserade olika typer av miljöer. Han föreslog att Redfields 
typer kunde sammanföras med Oscar Waldemar Junecs modell framlagd i ”What 
is the pattern of our western civilizations? Some preliminary observations”.514 Att 
sammanföra de två modellerna, Redfields Folk Society och Junecs motsvarighet, 
skulle skapa viss tydlighet för undersökningen, med deras vidhängande funktionella 
aspekter på kulturens dynamik och förändring, menade Eskeröd. En analysmodell 
för miljöstudier presenterades, och han gjorde här jämförelser mellan sin egen mo-
dell i Årets äring och Malinowskis scheman. Eskeröd avslutade med att denna typ 
av genomarbetad analysmodell kunde vara användbar även för jämförelser mellan 
olika tidsperioder, till exempel jämförelser mellan nutid och tidigare tillstånd.515

Vart leder oss Eskeröd?
Eskeröd visade att etnologin för honom var en del av de kulturhistoriska museernas 
kärna och kärnverksamhet. I doktorsavhandlingen från 1947 omtalade han sin 
arbetsplats med orden ”en vetenskaplig institution som Nordiska museet”.516 I flera 
artiklar återkommer denna uppfattning om museet som forskningsinstitution eller 
”plats för det vetenskapliga studiet av svensk folkkultur”.517 Man kan nog utan att 
överdriva påstå att detta synsätt var det vanliga och självklara för museitjänstemän-
nen åtminstone fram till museireformerna på 1970-talet. Detta är också viktigt 
att hålla i minnet när man ser till forskningsdisciplinernas inflytande över muse-
ipraktiken. Eskeröd gjorde till exempel en viktig markering med att den historiska 

513 ibid, 116.
514  Oscar Waldemar Junec, “What is the pattern of our western civilizations? Some preliminary 

observations.”, i American Antropologist, s 397–406 (1946).
515 Eskeröd (1969).
516 Eskeröd (1947), 8.
517 Eskeröd (1959), 674.
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etnologin i huvudsak behandlat företeelser som relaterat till en tid minst 70–80 år 
bakåt i tiden. Han undervisade själv i etnologi och bidrog, får man förmoda, till 
nyorienteringen av ämnet för de studenter som deltog i undervisningen. Man kan 
anta att många av dessa studenter med tiden började sin yrkesbana i museer och 
i sin tur bidrog till en mer samtidsorienterad etnologisk verksamhet. SAMDOK, 
som skapades 1977 vid Nordiska museet, kan vara ett exempel på detta. 518 

I boken Museer och samlande (2009) skriver Fredrik Svanberg om samlandets 
poetik och politik. Han framför att ”Nordiska museets samlingssystem förändrats 
avsevärt sedan Hazelius tid. Mest markant i och med etablerandet av SAMDOK 
från 1970-talet.” 519 Svanberg skriver att ”Nordiska museets samlingssystem repre-
senterade en slags tidlös kulturellt definierad och avgränsad svenskhet.” Detta skulle 
betyda att samlingarna i sig skapats med syftet att spegla det förflutna och att de 
utgör en materiell dokumentation. Jämför vi med Eskeröds bild av museet som en 
forskningsinstitution, som skulle ägna betydande tid åt att samla in, dokumentera 
och analysera samhället, framstår föremålen i sig endast som ett källmaterial på 
vägen mot ny kunskap. En tolkning av den kritik som många museitjänstemän 
under senare år haft emot samlingar och den kunskap som byggts upp kring 
dessa kan vara att museet bytt roll under de senaste femtio åren, från utforskande 
till endast uppvisande. Kunskapen om såväl syften med verksamheten som äldre 
forskningsmetoder saknas och har lett till kritik av tidigare generationers arbete.

Albert Eskeröd visade med sitt sätt att beskriva etnologin i olika tider att ämnet 
efterhand förändrats från det han kallade den historiska etnologin, med företrädare 
som Sigurd Erixon, till en samtidsorienterad etnologi i slutet av 1960-talet. För 
museerna förde denna förskjutning med sig flera saker. Man samlade in på nytt 
sätt, mindre mängder föremål men med större krav på kontextuell information 
och dokumentation. Man samlade inte längre de äldsta beläggen för en kultur, 
utan riktade sig till samtiden för att få en så god beskrivning av samhället och 
föremålens kontext som möjligt. Det som emellertid stod fast var intresset för det 
lokala samhället, den lilla miljön som säger något om det liv som levdes där. I äldre 
tid var det lokala perspektivet knutet till samhällets indelning och socknen var en 
lämplig enhet. Socknen lever emellertid fortfarande kvar som den kanske viktigaste 
indelningen för kulturhistorien i många museer. Om detta är en relevant indelning 
ifrågasätts inte, förmodligen för att alternativa indelningar inte omedelbart ger sig 
till känna i källmaterialet. Men varför har det över huvud taget varit geografiskt 

518  ”SAMDOK är de svenska kulturhistoriska museernas sammanslutning för samtidsinriktad insamling, 
dokumentation och forskning. SAMDOK står för samordning, samtid och samarbete. SAMDOK, som 
bildades 1977, bygger på idén att museerna tillsammans ska bedriva en bred och kvalitativ utforskning 
av vår samtid, för att både nu och i framtiden kunna förmedla fördjupad kunskap om vårt samhälle. 
SAMDOK:s verksamhet har genom åren resulterat i en rad undersökningar av det samtida Sverige.” 
Hämtat från SAMDOK:s hemsida 29 oktober 2009.

519 Detta och följande citat: Svanberg (2009), 85.
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administrativa gränser som varit indelningsgrunden? Alternativen hade kunnat vara 
kulturområden enligt Sigurd Erixons Atlas eller områden för olika kulturgrupper, 
om det skulle gå att peka ut några sådana. 520 Om man använder sig av Redfields 
begrepp den stora och den lilla traditionen, skulle en förklaring kunna vara att 
de kulturhistoriska museerna i och för sig intresserar sig för och beforskar den 
lilla traditionen, medan museerna som miljö och verksamhet tveklöst utgör en 
del av den stora traditionen – och i den stora traditionen ingår de administrativa 
strukturerna, vilket leder till att sockenindelningen varit ett – kanske – oreflekterat 
verktyg i arbetet.

Slutsatser baserade på endast en forskares bild av ett ämnes utveckling är naturligtvis 
i mångt och mycket osäkra, men Eskeröd är intressant då han speglar ett förlopp i 
forskningen samtidigt som han är tjänsteman och befinner sig i Nordiska museets 
praxis. Etnologen och professorn Owe Rontröm diskuterar i tidskriften Rig, 2008, 
Albert Eskeröd och doktorsavhandlingen Årets äring. Ronströms förklaring är att 
Eskeröd hamnade i ett paradigmskifte, i Kuhns mening, men att själva paradigm-
skiftet dröjde. Ronström skriver i artikelns slutord att: 

Som helhet framstår Årets äring som överraskande modern, varken ”positivistisk” 
eller med det ”yttre” eller ”den fysiska kontexten” i vägen för förståelsen av män-
niskan som kulturvarelse. [–––] Ett verkligt paradigmskifte kommer först tjugo-
talet år senare. Med sitt starkt uttalade intresse för mening och sättet att förank-
ra mening i ett socialpsykologisk/strukturfunktionalistiskt perspektiv förebådar 
Årets äring tydligt en lång rad betydligt senare arbeten [–––] Det de har gemen-
samt är bland mycket annat en strävan att lansera nya synsätt och (mer eller mindre  
öppet) kritisera gamla sätt att bedriva etnologisk forskning[...].521

 
Vi kan ana det vetenskapliga utanförskapet i att Eskeröd försökte vara Erixon till 
lags i Årets äring, samtidigt som Eskeröd gav Erixons dimensioner ny innebörd. 
Några år senare brydde sig Eskeröd endast marginellt om dessa dimensioner. Vid 
1960-talets slut är det nya paradigmet ett faktum och Eskeröd befriad från den 
historiska etnologins ramverk. En faktor som Ronström lyfter fram är att Eskeröd 
inte gjorde några fältstudier utan arbetade med det han benämner ”äldre nutidsma-
terial” vilket utgörs av befintliga uppteckningar i arkiv. Samtidigt gjorde Eskeröd 
det Murdock framhöll: han nytolkade äldre källmaterial med hjälp av nya synsätt 
och nya verktyg. Murdock omnämns inte i Årets äring, men finns tillsammans med 
Cross Cultural Survey som exempel vid föredraget om etnologin som ämne 1950

520 Atlasen utgavs emellertid först under mitten av 1900-talet, det vill säga allt för sent.
521  Owe Ronström, “Intressedominans och motivattraktion. Form och innehåll i Albert Eskeröds Årets 

äring”, i RIG 2008/2, 91.



146

ett klassifikationssystem för allt och alla

Eskeröd och OCM
Eskeröds bidrag till katalogiseringsverksamheten, det vill säga OCM, kom vid 
samma tid som man började pröva ADB som hjälpmedel i Nordiska museet. 
Var detta en tillfällighet? Hur och varför OCM blev det klassifikationssystem 
man valde i mitten av 1960-talet, har jag inte med säkerhet lyckats utreda. Ett 
konstruerat men möjligt scenario var att Göran Bergengren, som nyanställd och 
ansvarig för föremålsregistreringen, diskuterade de möjligheter som yppade sig när 
man kunde ta hjälp av databearbetning, eller med dåtida terminologi Information 
Retrieval, där Nordiska museets alla källmaterial kunde ingå. Bergengren skrev 
att ett genomgående klassifikationssystem kunde ge möjligheter till sökning i alla 
kataloger parallellt.522 Bergengrens avdelningschef, den rutinerade Eskeröd, som 
känt till Human Relation Area Files (HRAF), och kanske också OCM, i minst 15 
år, såg en möjlighet att använda ett verktyg avsett för klassifikation av olika typer 
av källmaterial där jämförande kulturforskning var den bärande metoden. OCM 
hade tidigare inte introducerats vid Nordiska museet, så vitt källorna beskriver 
situationen, men de två herrarna, som utmärkt sig genom sin ganska okuvliga 
vilja att bryta ny mark, fann egna lösningar. Eskeröd kunde använda OCM för 
att sammanföra olika källmaterial för jämförande analyser; Bergengren bearbe-
tade stora mängder klassificerad föremålsinformation och annan kulturhistorisk 
information.

Ett scenario med en annan tyngdpunkt skulle kunna presenteras utifrån Ber-
gengrens artiklar.523 I dessa skriver han inte att arkiv och bibliotek hade för avsikt 
att införa OCM som klassifikationssystem. Bergengren framhåller bara OCM 
för att klassificera föremålssamlingen.524 Det innebar att skälet för införande 
kanske inte var tillämpningen på olika källmaterial. Därför kanske Eskeröds 
forskningsintresse var orsaken. I Sista lasset in (1973) skrev Bergengren att Es-
keröd introducerade OCM mer än 10 år tidigare. Det kan betyda att Eskeröd 
var välorienterad i den amerikanska kulturantropologiska forskningen redan på 
50-talet. Han reste runt i USA under våren 1964 med en vandringsutställning 
från Nordiska museet. Han besökte flera museer på östkusten och besökte då 
kanske HRAF i New Haven utanför Washington DC (detta enskilda besök har 
dock inte gått att bevisa).525 Om det var först vid besöket i HRAF som Eskeröd 
kom i kontakt med OCM, var kunskapen om tillämpningen av funktionalis-
tiska forskningsverktyg på äldre källmaterial ny i samband med att Bergengren 
anställdes på Nordiska museet, den ledde till att Eskeröd såg en möjlighet i att

522 Bergengren (1966), 8 ff.
523 Bergengren (1966) och (1973).
524  Göran Bergengren arbetade förvisso vid katalogiseringsenheten och svarade för föremålskatalogen. 

Eskeröd använde däremot arkiv som källor för forskning, SAMOREG-utredningen i mitten av 1980-talet 
var även den intresserad av ett klassifikationssystem för alla typer av källmaterial.

525 Fataburen Nordiska museets och Skansens årsbok 1956, red Marshall Lindquist (Stockholm 1965), 193.
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skapa ny forskning på gamla samlingar med hjälp av OCM som möjliggjorde en 
ny indelning av källmaterialet.526

Ett annat, mera faktaorienterat sätt att beskriva OCM:s start i Sverige är att några 
händelser sammanföll i tiden och ledde till det som därefter inträffade: 

• Albert Eskeröd hade kunskapen om OCM och var själv intresserad av den 
forskningsmodell som i viss mening var anknuten till OCM. 

• Medarbetaren Göran Bergengren hade kunskapen om vad ADB kan uträtta. 
• Etnologin hade sakta förändrats från ett historiskt ämne till en samhällsvetenskap 

– i enlighet med Eskeröds begreppsapparat. 
• Svenska museer hade länge frågat efter ett klassifikationssystem – då detta 

saknades. 

Det var kanske tillfälligheter som valde OCM för svenska museer, i ett läge där 
behovet funnits under lång tid och trycket kanske ökat ytterligare.

För att återknyta till Fredrik Svanberg, kan sannolikt samma resonemang föras 
kring införandet av SAMDOK. Den kulturantropologiskt påverkade etnologin 
hade vid mitten av 1970-talet utbildat ett stigande antal antikvarier runt om i 
landet. Eskeröds förslag till lokala dokumentationsprojekt i form av miljöstudier 
hade funnits och lästs i tio år, och Nordiska museet var fortsatt ett forskande mu-
seum som fått en grupp nya samarbetsparter i bildandet av de nya länsmuseerna. 
Detta var grogrunden för ett initiativ att starta samordnad dokumentation i det 
svenska museilandskapet.

Det har inte gått att återfinna någon större utvärdering av OCM, men detta är kanske 
inte heller väntat. Om man utgår från Murdocks beskrivning från 1960-talet, var 
OCM konstruerat enligt ett pragmatiskt förhållningssätt till källmaterialet. OCM 
var därför i sig inget att beforska, vilket det blev först senare, då alla frågeställ-
ningar och verktyg granskats i en reflexiv forskningsprocess. I museiverksamheten 
har OCM använts av många intendenter och antikvarier i det vardagliga arbetet. 
Att Svanberg i en undersökning 2008 finner en stor medvetenhet om klassifika-
tionsverktygens betydelse för förståelsen av samlingarna är endast väntat. Dagens 
antikvarier är utbildade under de senaste trettio åren och har säkerligen försökt 
följa med i vetenskapsfältets förändringar. I vetenskapssamhället, liksom i andra 
tankekollektiv, finns en tendens till kanon. Nya strömningar väcks, får fotfäste 
och leder till nya arbetssätt. Att kalla överföringen av vetenskapliga perspektiv och 
metoder för spridning i diffusionistisk mening är sannolikt inte lämpligt. Däremot 

526  Resonemanget att skapa ny forskning på gamla källor kan vi känna igen från till exempel Nordisk museets 
forskarskola; Lene Otto & Nils Erik Villstrand, ”Nordiska museets forskarskola : Utvärderingsrapport” 
(2008), 9. 
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kan kanske termen vandring vara användbar. Vandringen sker med viss naturlighet 
mellan universiteten och kulturinstitutionerna. Detta sker dels genom nyutbildade 
studenter som börjar arbeta vid museerna, dels genom ny universitetsforskning 
som läses av och influerar museernas medarbetare. Spridningen av OCM tycks 
också ha gått relativt snabbt. Nordiska museet började använda OCM i slutet av 
1960-talet, och inom tjugo år hade de flesta kulturhistoriska museer i Sverige tagit 
OCM till sig och använde det vid katalogiseringsarbetet.

En fråga är om någon annan är Albert Eskeröd kunde ha introducerat OCM i 
Sverige? Av källorna att döma är det kanske möjligt, men inte troligt. Eskeröd kan 
ha känt till OCM under minst tio år innan behovet av ett brett klassificerings-
system infann sig. OCM är inte särskilt omskrivet. Däremot finns det mycket 
skrivet om HRAF, eftersom arkivet varit förutsättningen för en speciell typ av 
jämförande kulturforskning. Det finns tyvärr inte så mycket skrivet om huruvida 
man i Nordiska museet sökte länge innan man hittade ett lämpligt klassifikations-
system, men undersöker man saken, vilket gjordes i slutet av 1990-talet, finns 
det nationella klassifikationssystem för museer, som använts länge, i nästan alla 
europeiska länder.527 Man kan alltså tänka sig att Nordiska museet skulle ha kunnat 
välja något annat än OCM. En bidragande faktor till att OCM ändå var särskilt 
intressant är att de svenska kulturhistoriska museerna ofta, förutom föremål och 
fotografier, också har folkloristiska samlingar. De icke materiella samlingarna finns 
i många länder i separata arkiv, så som Sverige också har det, det vill säga dialekt-, 
folkminnes- och ortnamnsarkiven i Uppsala, Lund, Göteborg och Umeå.

Den utbredning OCM fått i svenska museer kan vara förvånande. OCM är fram-
taget som hjälpmedel för en viss samling – Human Relations Area Files. Det kan 
även anses ha anknytning till den funktionalistiska etnologiska eller kulturantro-
pologiska forskningsmetodiken. Hur relevanta var dessa forskningsaspekter när 
ett klassifikationssystem skulle införas i den svenska museisektorn, där uppgiften 
var att klassificera framför allt äldre källor, det vill säga den typ av källor som Al-
bert Eskeröd ansåg knutna till den äldre, historiska etnologin. Förvisso framförde 
Eskeröd att de tidigare studierna, som Atlasen och liknande, var användbara även 
för den samtida forskningen, men var det skäl nog? 528 

527  EMII – European Museums´ Information Institute, vilket var ett EU-projekt 1999-2002, inventerade 
klassifikationssystemen som används i Europa. EMII fann att OCM var ett av få system som användes i 
fler än två europeiska länder; nämligen Sverige, Finland, Norge och Island. Se rapport: European Museums´ 
Information Institute – Distributed Content Framework Workpackage 5, (Cambridge, UK 2003), 127 ff.

528  I många internationella projekt talar man om ”best practice” som ett rättesnöre för hur man i 
institutionerna ska gå till väga när ny teknik eller arbetsmetoder ska tas i bruk. Ofta beskriver underlagen 
för besluten om vägval för best practice att man tagit över systemlösningar som är väl genomarbetade, 
men inte alltid analyserade utifrån nya förutsättningar. Om detta var fallet med OCM har jag inte 
underlag att bedöma, men det är möjligt, eftersom det inte går att uppbringa några undersökningar eller 
utredningar om OCM i Nordiska museets arkiv.
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I perioden fram till 1970-talet skrevs i princip alla artiklar om terminologi och 
klassifikation av personer anställda vid Nordiska museet. Frågan förefaller inte ha 
varit aktuell att diskutera av andra personer eller institutioner. I bibliotekssektorn 
har det under hela 1900-talet funnits en internationell diskussion om klassifika-
tion. Detta tycks inte ha haft någon motsvarighet i svenska museiinstitutioner. 

Tidigare i kapitlet presenterades Allmänna arkivschemat och SAB-systemet. 
Dessa tillsammans med OCM har varit de dominerande klassifikationssystemen 
i respektive sektor under de senaste årtiondena. Tillkomsttid och syfte varierar 
dock mycket. Arkivschemat kan i viss mening sägas vara mer än 100 år gammalt 
och det skapades för att den framväxande arkivsektorn i Europa och Sverige ville 
skapa enhetlig ordning i arkiven. SAB-systemet är 80 år och skulle ena biblioteken 
och underlätta arbetet för såväl bibliotekarier som låntagare. OCM har funnits i 
Sverige i 50 år och är ursprungligen som sagt ett forskningsverktyg som använts 
av antikvarierna för att klassificera för internt bruk och för framtida forskning. 
Syftena för de tre systemen följer professionernas behov snarare än den externa 
brukarens. Uppenbarligen har systemen uppfattats som delvis svåra att närma sig. 
I nästa kapitel ska den frågan belysas.
 
Samlingar och kunskapstraditioner
Samlingarna i de kulturhistoriska museerna är av två slag: (1) lämningar efter 
forskningsverksamhet, som dokumentationer eller uppteckningar och (2) insam-
lingar för pedagogiska syften, till exempel förevisningsexemplar till utställningar. 
Samlingarnas syfte skiljer arkiv, bibliotek och kulturhistoriska museer från var-
andra. Folkbiblioteken framstår som en del av det moderna projektet och av det 
offentliga institutionsväsendet och har därför samlingar för förmedlande eller 
pedagogiska syften. Arkiven har varit en del av det offentliga samhället under lång 
tid. Arkiven och deras verksamhet och arbetssätt är alltsedan 1600-talet etablerade 
som en understödjande verksamhet för att få rättsapparat och samhällets övriga 
fundament att fungera.

De kulturhistoriska museerna är en del av en nationell rörelse som är något 
äldre än folkbiblioteken; många museer är sprungna ur fornminnesföreningar 
och liknande. Å ena sidan syftade museerna till att vara en plats för undervisning. 
Västernorrlands läns museisällskap bildades 1880 för att skapa ett museum i ”un-
dervisningsanstalternas tjänst”.529 Å andra sidan var museerna en forskningsmiljö, 
en plats där ny kunskap om det förflutna skapades. Var det senare möjligen en 
nödvändighet för att kunna få förtroendet att göra det förra? Mycket i Murbergets 
historia talar för att forskningen varit en förutsättning för att bedriva undervis-
ning. Det tycks däremot som om de kulturhistoriska museerna sällan eller aldrig 

529  Jöran Wibbling, Ett angenämt och förädlande sällskapsliv – Några glimtar ur Sankt Petri Ordens historia 
(Härnösand 1983).
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haft insamlandet av föremål – det vill säga föremål som lämningar ur det förflutna 
– som en primär uppgift. 530 Samlandet har i stället varit en uppgift föranledd av 
forskningens eller förmedlingens behov. Insamlandet, förvarandet och förmedlandet 
av kunskap i medierad form, har alltså varit en viktig uppgift i såväl museer som 
arkiv och bibliotek, men för olika syften. Arkiv, bibliotek och museer kan alla tre 
beskrivas som snarlika medier, men med olika målgrupper, förmedlingstraditioner 
och olika källmaterial och inte minst med tre olika sätt att bemöta sina publikgrup-
per. I bemötandet återfinns de professionella kunskapstraditionerna: arkiven som 
tillhandahåller allt för den som kan söka i systemen; biblioteken som ordnar och 
förklarar för den kunskapstörstande; museerna som själv analyserar, sammanställer 
och tematiskt presenterar nyvunnen kunskap. I nästa kapitel fördjupar jag analysen 
av professionerna och deras hållning till och syn på kunskap och samlingar.

Den vetenskapliga epoken för OCM:s lansering – en annan än dagens 
Klassifikation med hjälp av OCM har utan tvekan varit problematiskt. Antikvari-
erna har byggt upp museisektorns tankestil utifrån erfarenheter, referensramar och 
lärdomar som de haft med sig från akademierna, vilket inneburit ett positivistiskt 
färgat angreppssätt. De ”amerikanska” kulturantropologerna, Bronislaw Malinowski 
med flera, avsåg med sina metoder att leva i de studerade samhällena som deltagande 
observatörer. De ville med detta arbetssätt överbrygga det kunskapsgap som Fleck 
beskrev som olika tankestilar. De ville leva i, själva uppleva, och därmed bli en 
del av det studerade tankekollektivet. Med denna kunskap kunde de som forskare 
beskriva den studerade kulturen. Detta specifika och öppna förhållningssätt är i 
sig en egen tankestil – låt oss kalla den en funktionalistisk kulturantropologisk 
tankestil. OCM skapades inom denna tankestil. Den svenska museisektorns 
tankestil överensstämde inte med den funktionalistiska, utan byggde snarare på 
olika sorters erfarenheter och traditioner som hade vuxit fram i olika miljöer. Det 
är inte förvånande att ett verktyg som OCM – skapat för en tankestil – den kul-
turantropologiska funktionalismen – inte kan förstås eller på ett tillfredställande 
sätt användas i ett annat sammanhang, den svenska museisektorns. Med OCM 
var det inte möjligt att klassificera den ursprungliga funktionen hos föremålet, för 
den funktionen beskrevs troligen aldrig i samband med insamlingen. Den har i 
stället attribuerats föremålet efteråt, vanligen enligt hävd eller utifrån jämförelser 
med andra liknande föremål.531

Det är emellertid i ett vetenskapligt sammanhang inte tillfredställande att bara 
konstaterande visa att OCM och den svenska museikontexten bygger på olika 
tankestilar. Fleck framhöll att det är i vetenskapshistorien man ofta kan och måste 

530  Med ”lämningar” syftar jag på en primärkälla av samma typ som ett dokument i ett arkiv.
531  En intressant parallell med kritiken mot Eskeröd. som i stor utsträckning använde arkivmaterial, i stället 

för fältstudier, för sin forskning.
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söka förklaringar till tankestilars framväxt och till vetenskaplig såväl som profes-
sionell praxis.532 Vägen till att OCM blev de svenska kulturhistoriska museernas 
klassifikationssystem har sitt ursprung i 1800-talets mitt då folklivsforskningen 
började samla in materiella källor för sina forskningsbehov och som belägg för 
sina hypoteser. Etnologin fortsatte samla in källmaterial för karterande analyser 
ända fram till 1900-talets mitt. När etnologin omprövade sina metoder i antro-
pologisk riktning och övergick till samtidsundersökningar av kulturer, skedde 
detta samtidigt som det äldre källmaterialet – de stora äldre föremålssamlingarna 
– behövde omsorteras. En viktig ansats hos forskarna på HRAF under 1930- och 
40-talen, var att med ett nytt synsätt – ny indelning och andra värderingar – kunna 
ta vara på även äldre dokumentation och arkivmaterial för ny forskning. Albert 
Eskeröd, som starkt influerats av den amerikanska kulturantropologin, uppfat-
tade säkerligen möjligheterna att omtolka det gamla källmaterialet i museerna, 
på samma sätt som han själv en gång i tiden omtolkat äldre källmaterial i sitt 
eget avhandlingsarbete. Det hade uppstått ett vakuum efter den materiella äldre 
etnologin. Nya tekniska hjälpmedel hägrade och skulle kunna bli så mycket mer 
effektiva med ett enhetligt och övergripande klassifikationsverktyg. Då var OCM 
sannolikt ett rimligt val och kanske det enda tänkbara valet. Fleck betonade att 
idéer och kunskap alltid utgör en kollektiv och produktiv aktivitet och att den 
processen alltid bygger på tidigare känd kunskap. Man kan uttrycka det som att 
tankekollektivet har ett arv av idéer och kunskaper som vidareförs och utvecklas 
till nya kunskaper och faktum.533 

En idéhistorisk beskrivning av OCM och etnologin skulle därför kunna for-
muleras så här: När OCM introducerades av 1960-talets kulturantropologiskt 
påverkade etnologer, sågs det som en framtida nyckel till museernas samlingar. 
Etnologins orientering under 1970-talet intog emellertid en hållning där samtids-
studier hamnade i fokus. Detta ledde till att de gamla samlingarna inte längre var 
relevanta för nya forskningsfrågor. När samlingarna på nytt hamnade i etnologins 
blickpunkt under 1990-talet, hade den funktionalistiska antropologin gått ur 
tiden och därmed också incitamentet till att använda OCM som hjälpmedel. 
Konsekvensen blir, med andra ord, att när OCM väl var etablerat i museisektorn, 
var inte den teoribildning som var dess grund längre aktuell, vare sig i museerna 
eller i forskarsamhället. Tankestilen och dess hjälpmedel kom aldrig att mötas.

OCM var förmodligen en god idé på 1960-talet, men likt många klassifikationssystem 
krävde dess användning ingående kunskaper i systemets bakomliggande tankestil 
och ursprung. Under 1970- och 80-talen fanns en generation av etnologer med de 
aktuella kunskaperna. Det var också den epok då användningen av OCM ökade i 

532 Fleck (1997), 32 ff.
533 Fleck (1997), 48 ff.
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museisektorn, men OCM är och förblir ett internt verktyg för främst forskare, det 
är precis som i bibliotek och arkiv ett internt verktyg i en yrkespraxis.

I en betraktelse av de tre sektorerna och deras system för kataloger och kata-
logisering idag har museisektorn kunskaper att vinna i en jämförelse med arkiv 
och bibliotek. De kulturhistoriska museerna skulle öka sin informationsmässiga 
likformighet med gemensamma riktlinjer och gemensamma sätt att beskriva sina 
data.534 Det är tänkbart att ett gemensamt, vetenskapsteoretiskt sett dagsaktuellt, 
klassifikationssystem skulle vara till nytta, åtminstone för museernas interna behov. 
Införandet av OCM var säkerligen en väckarklocka och ett redskap för nya per-
spektiv på sin tid. Huvuddelen av den brokiga skaran av användare äger däremot 
inte nödvändiga kunskaper om klassifikationssystemen, vilket med all önskvärd 
tydlighet framgår i biblioteken. Gemensamma riktlinjer för katalogisering i mu-
seerna skulle kunna skapas nationellt, så som skedde 1985 med SAMOREG, eller 
genom att även här följa arkiv och bibliotek, där internationella riktlinjer blivit 
grunden för rekommendationerna.

534  Denna slutsats understöds även i sammanställningen av underlagen för regeringens strategi för 
digitalisering av kulturarvet: Kulturdepartementet: Ku2009/2152/KA.
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Arkiv, bibliotek och museer har, som vi sett, under lång tid använt kataloger 
och register för att hantera informationen om de samlingar som institutionerna 
lagrar. Betydelsen av katalogerna och även katalogiseringen varierar dock mellan 
sektorerna. Uppfattningen om vad katalogerna ska innehålla skiljer sig åt, liksom 
uppfattningen om huruvida katalogerna innehåller vad brukaren förväntar sig i 
olika sammanhang.

Detta kapitel kommer att beskriva dagens situation; hur personalen i de tre 
institutionstyperna uppfattar att katalogiseringsarbetet bedrivs, på vilken grund 
och med vilka mål. Arkiv, bibliotek och museer har olika huvuduppgifter, vilket 
påverkar arbetet. Deskriptionen följs av en diskussion om sambanden mellan 
institutionens målsättningar, verksamhetens status, kunskaper, kunskapssyn och 
professionen hos tjänstemännen. Med andra ord, kapitlet handlar om praxis i 
ABM-institutionerna. Dagens starka strävan att finna samverkansmöjligheter och 
intressegemenskap mellan arkiv, bibliotek och museer motiverar att jämföra hur 
de tre yrkesgrupperna ser på katalogisering och kataloger. Med tongivande arki-
variers, bibliotekariers och antikvariers beskrivningar kommer en bild av likheter 
och skiljaktigheter mellan sektorerna att framträda. 

Termer och begrepp är intressanta att analysera i professionella sammanhang, 
dels för att de ibland speglar dolda eller omedvetna tankelinjer och vad som kan 
betecknas som tyst kunskap, dels för att begreppen kan vara medvetna markörer 
av en tankestil. I denna delstudie har jag valt att använda ett samlande begrepp för 
en av de centrala aktiviteterna i sektorn – dokumentation – för att undersöka hur 
informanterna förhåller sig till denna term och verksamhet.535 Speglar användandet 

535  Jag hade i stället kunna använt till exempel katalogisering i bibliotekssammanhanget, förteckningsarbete 
i arkivmiljön och katalogisering eller dokumentationsarbete med informanterna från museisektorn. 
Men detta hade dels gjort att intervjuerna kanske fått olika innehåll, dels gjort att den övergripande och 
abstrakta frågan om dokumentationsbegreppet inte kunnat behandlas lika tydligt. Avsikten var även att 
hitta ett begrepp som så långt som möjligt är sektorsneutralt – om detta kan anses möjligt.

5
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av ett sådant begrepp en enighet eller en sprittring? Kan det markera en samlad 
tankestil? Används termen distinkt eller tämligen odefinierad? Mina diskussioner 
bygger på intervjuer och enkäter samt på litteratur och tidskrifter. De senare åter-
speglar både den aktuella situationen och problem under andra epoker.

Arkivmyndigheter och enskilda arkiv
Offentliga arkiv, eller arkivmyndigheterna, har dubbla uppgifter. Dels ska all-
mänhetens tillgång till allmänna handlingar säkerställas, dels ska material som 
klassas som det nationella kulturarvet bevaras. Båda dessa uppgifter är reglerade i 
arkivlagen. I arkivlagen regleras att den statliga verksamhetens arkivvård ska skötas 
av de statliga arkivmyndigheterna. Arkivmyndigheter på kommunal nivå sköts av 
landstings- och primärkommunerna själva, normalt landstings- och kommunsty-
relser. I arkivlagens redogörelse för arkivvård ingår ansvar att ordna materialet, 
upprättande av arkivbeskrivning samt gallringsfrågor. Arkivbeskrivningen ska ge 
information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är orga-
niserat. Även en systematisk arkivförteckning ska ingå. Nästa nivå av regleringar 
för arkivmyndigheter är arkivförordningen.536 Förordningen beskriver Riksarkivets 
uppgifter i fråga om att upprätta föreskrifter i arkivvård för det statliga området. 
Riksarkivet har dessutom uppdraget att följa arkivutvecklingen i kommunerna.

Riksarkivets föreskrifter gäller de statliga myndigheterna. Föreskrifterna reglerar 
gallring, förvaring, material med mera och följs upp med inspektioner av de statliga 
myndigheterna. Riksarkivet styr genom föreskrifterna generella frågor, däremot 
inte i enskilda fall. Föreskrifterna tillämpas i den kommunala arkivverksamheten 
genom den kommunala samrådsgruppen med Landstingsförbundet, Kommun-
förbundet och Riksarkivet.

Vid sidan av arkivmyndigheterna finns arkiv som sköts av enskilda ägare. Fören-
ingsarkiv eller folkrörelsearkiv har uppstått genom att föreningar och folkrörelser 
tillsammans organiserat en arkivinstitution för sina arkiv. Föreningsarkiven har 
oftast ett län eller landskap som upptagningsområde. Näringslivet har på liknande 
sätt näringslivsarkiv för sin arkivvård på flera platser i landet. Arkivlagstiftningen 
gäller inte de enskilda arkiven. Däremot gäller för de enskilda arkivinstitutionerna 
samma regelverk som för arkivens ägare vad beträffar rättsbärande handlingar. 
I den utsträckning arkivinstitutionerna är självständiga, är de serviceorgan för 
arkivens ägare. 

536  Arkivförordningen 1991:446 [AF]; Här definieras de statliga arkivmyndigheterna, Riksarkivet med de 
regionala landsarkiven. Fram till 2009 var landsarkiven enskilda myndigheter. Från 2010 är de en del av 
myndigheten Riksarkivet.
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Näringslivsarkiv och föreningsarkiv är väl förankrade som kulturinstitutioner.
Folkrörelsernas äldre material förtecknas och förvaras. Äldre eller ombildade företag 
flyttar över och låter förteckna sina handlingar då materialet inte behövs för den 
dagliga verksamheten. De enskilda arkivinstitutionerna samarbetar både formellt 
och informellt med arkivmyndigheterna. Nämnden för enskilda arkiv vid Riksar-
kivet är en viktig bidragsgivare såväl till de enskilda arkivinstitutionerna som för 
omhändertagandet av enskilda arkiv inom Riksarkivorganisationen själv. Nämnden 
för enskilda arkiv har möjligheter att påverka bidragsmottagarna och ställer vissa 
baskrav på arkivinstitutionerna vad gäller kompetens, verksamhetsområde med mera. 

Arkivinstitutionerna
Det här avsnittet beskriver karaktärsdrag och verksamhet vid ett urval arkivin-
stitutioner i Västernorrland. Urvalet är gjort för att täcka olika sektorer samt 
stora och små institutioner och hänger samman med informanternas hemvist. 
Beskrivningen av praxis och tankestil på arkivinstitutionerna samt arkivområdet 
i allmänhet bygger på sju intervjuer. De hölls 1999–2005.537 Utöver intervjuer 
har en enkät lämnats till arkivpersonal på de berörda arkivinstitutionerna.538 
Enkäten har besvarats av sju arkivmedarbetare.539 När enskilda kommentarer 
från intervjuerna läggs in i texten, följs de av not eller namn. De intervjuade var:  
arkivchef Carina Alm, Sollefteå kommun, 3/11 2005; 
avdelningschef Astrid Forsberg, Landsarkivet i Härnösand (HLA), 2/10 2005; 
landsarkivarie Carina Strömberg, HLA, 4/10 2005; 
arkivchef Håkan Axelsson, Näringslivsarkiv i Norrland, 5/1 2000; 
landsarkivarie Carl-Edvard Edvardsson, HLA, 8/11 1999; 
arkivchef Owe Norberg, Föreningsarkivet Västernorrland, 27/1+4/2 2000;
arkivchef Tom Sahlén, Sundsvalls kommun, 1/11 2005. 

Arkivinstitutionerna i dagens Sverige grupperas av informanterna utifrån flera 
egenskaper. En indelning med utgångspunkt i samhällssektorer är statliga, kom-
munala och enskilda arkiv. En finansiell grund delar arkiven i offentliga och 
privata. En organisatoriskt rättslig indelning är å ena sidan arkivinstitutioner som 
uppfyller ansvarstagandet i enlighet med arkivlagstiftningen och å andra sidan de 
institutioner som fyller andra syften. Som kulturinstitutioner kan arkiven indelas i 
de offentliga institutionernas och myndigheternas förvaltare och de lokala kultur-
arvens förvaltare. De särskilda arkiven för material med exempelvis etnologiskt och 

537  Listan med frågor finns som bilaga 1; Intervjuerna genomfördes tidigt i avhandlingsarbetet och 
gjordes för att skapa en bas för vår tids syn på och kunskaper om katalogisering. Avhandlingens 
undersökningsperiod sträcker sig fram till sekelskiftet 2000, intervjuerna speglar den syn som rådde vid 
undersökningsperiodens slut.

538  I samband med att jag presenterade mitt forskningsprojekt för personalgrupperna, lämnade jag ut 
enkäten till åhörarna.

539  Arkivpersonal vid Landsarkivet i Härnösand (sex) och Näringslivsarkiv i Norrland (en)
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folkloristiskt innehåll, till exempel landsmålsarkiv eller folkminnesarkiv, omfattas 
inte av denna diskussion, dels för att denna typ av arkiv har en annan uppbyggnad 
och uppgift, dels för att länet, som är mitt forskningsobjekt, inte rymmer några 
arkiv av denna typ. Dessa institutioner betecknas vanligen forskningsarkiv och 
har samlingar som skapats genom eller för forskning inom ett visst forskningsfält.

Det huvudsakliga materialet som förvaras i de arkiv som här undersöks är äldre 
eller fortfarande rättsbärande dokument. 540 Primäruppgiften i de offentliga arkiven 
är att upprätthålla tryckfrihetsförordningens regler om tillgång till allmänna hand-
lingar. Tryckfrihetsförordningen är grundlag och normgivande för de offentliga 
arkiven. För att reglera vilka skyldigheter offentliga myndigheter har vad gäller att 
upprätthålla god arkivvård infördes 1990 en arkivlag (AL).541 Arkivlagen föreskriver 
att arkiv ska bildas av allmänna handlingar från myndigheters verksamhet samt 
allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen.

Landsarkivet i Härnösand
Landsarkivet i Härnösand har uppdraget att svara för arkivvård inom de statliga 
myndigheterna i Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. 542 
Arkivvården sköts dels genom arkivpersonalens inspektioner, besök och utbildningar 
för de arkivbildande myndigheterna, dels genom att ta emot och förvara arkiv i 
depå. Landsarkivet har två olika åligganden. Det ena och det mest dominerande 
består av rättsbärande uppgifter. Kulturarvsuppdraget, det vill säga förvaltande 
av ett materiellt kulturarv, är det andra. Det första åliggandet är en funktion som 
internationellt benämns ”Records Centre” och omfattar ca 90 % av verksamheten. 

543 Som exempel kan nämnas att folkbokföringen övergick från kyrkan till staten 
1991, och med detta följde att alla uppgifter i folkbokföringen noterade före 1991 
fördes till landsarkiven. Framtagning, kopiering eller förmedling av uppgifter ur 
folkbokföringen är den idag helt dominerande delen av Records Centre-funktionen. 
Kulturarvsuppdraget är i sin tur den verksamhet som är den mest kända. Förvaring 
och framtagning av äldre källor – kyrkoarkiv, judiciellt material och andra historiska 
källor – är tjänster som främst nyttjas i historisk och genealogisk forskning. 

Tillhandahållandet kan inte ske utan ordnings- och förteckningsarbete. Om 
detta kringgicks, skulle arkivmyndigheten bryta mot tryckfrihetsförordningen.544 
Landsarkivet tar emot ca 3 000 hyllmeter handlingar per år.545 Tidsbrist uppstår, 

540  Med rättsbärande avser jag dokument som har rättslig status, som köpekontrakt, protokoll eller liknande.
541 SFS 1990:782 Arkivlagen [AL]
542  Från 2011 är Landsarkivet i Härnösand en del av myndigheten Riksarkivet, tidigare var landsarkivet en 

egen myndighet.
543 Intervju med landsarkivarie Carl-Edvard Edvardsson, Landsarkivet i Härnösand 8/11 1999.
544 Intervju med Carl-Edvard Edvardsson.
545  Edvardsson förklarar: Hyllmeter är en inom ABM-institutionerna etablerad enhet som beskriver hur stor 

plats i hyllplanens längdled något tar när det är uppställt på hylla.
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eftersom diariet har 8 000 ärenden per år, huvudsakligen att kopiera och förmedla 
allmänna handlingar. Landsarkivet driver inte någon medveten insamling, utan 
har en arbetsfördelning med folkrörelsearkiv och näringslivsarkiv för att samla 
förenings- och företagsmaterial. Överenskommelsen är dock inte verkande bakåt i 
tiden, vilket medför att visst näringslivsmaterial finns i magasinen.546 Under senare 
år har emellertid landsarkivet, liksom de övriga av de statliga arkivmyndigheterna, 
fått nya prioriteringar från Riksarkivet och ytterst från staten. Det publika arbetet 
– tillgängliggörande av okända men viktiga handlingar, förmedling och samverkan 
med användargrupperna – ska öka.547 Med bibehållna – eller sjunkande – anslags-
nivåer blir konsekvensen enligt arkivets ledning att arbetet med det inkommande 
materialet, alltså dokumentationen och förteckningsarbetet, minskar i omfattning.548 

Näringslivsarkiv i Norrland – NIN
Näringslivsarkiven tillkom efter en departementsutredning om företagsarkiv.549 
Näringslivsarkiven är inte reglerade i lag, utan de har utvecklats som en nisch 
för att ta om hand herrelösa företagsarkiv eller arkiv från företag som vill köpa 
arkivtjänsten. Rättsligt sett är det alltså alltså de lagar som reglerar arkivets ägare 
som styr, det vill säga företaget i fråga, vilket också vanligen är arkivbildaren. 
Samarbetsorganet Näringslivets arkivråd har inte några formella överenskommelser 
om principer för ordnings- och förteckningsarbete, men yrkesutbildningen inom 
arkivområdet gäller för det arbete som bedrivs och skapar därmed likformigheten.

Utbildning i arkivvetenskap är en grund för att arbeta med industrimaterial, men 
för ett näringslivsarkiv fordras även praktiska meriter från andra samhällssekto-
rer. Målsättningen med ordnings- och förteckningsarbetet är att kunskapen om 
arkiven ökar. Arkivchef Håkan Axelsson framhåller: ”Man kan åstadkomma mer 
i förmedlingsskedet om man deltagit i input-arbetet.” Han lägger till: ”Doku-
mentationen är inte ett självändamål”. Om materialet är stängt för användning 
är dokumentationen minimal, men om vi vill främja forskning om ett material 
ska mycket dokumentation visas fram, påpekar han. Arkivchefens uppfattning är 
att personalen anser att dokumentationsarbetet är ”nödvändigt men jobbigt”.550 
Alla anställda ska kunna detta arbete, och de arbetar med dokumentation i olika 
utsträckning, från 10 % till 90 % av tjänsten. Ledningen menar att det är en nor-
mal arbetsuppgift och att den kan vara bra att ha periodvis då det är ett lugnare 
tempo i detta arbete. Näringslivsarkivet samarbetar främst med närmast liggande 
näringslivsarkiv i Skellefteå och Stockholm, samt inom Näringslivsarkivens förening. 

546 Intervju med Carl-Edvard Edvardsson.
547 Intervju med landsarkivarie Carina Strömberg, HLA 4/10 2005.
548 Ibid.
549 Intervju med arkivchef Håkan Axelsson, Näringslivsarkiv i Norrland 5/1 2000.
550 Ibid.
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ABM-samarbete bedöms som svagt, men Sundsvalls museum nämns. ”Biblioteken 
har ännu inte sett att NIN har boksamlingar” är Håkan Axelssons bedömning.551

Föreningsarkiv Västernorrland
På samma sätt som näringslivsarkiven tog de regionala föreningsarkiven form efter 
en statlig utredning 1967. Som ett svar på denna bildades Folkrörelsernas arkiv-
förbud – FA. Riksarkivet instiftade en folkrörelsearkivarie på 1970-talet. Denna 
utförde fördelningen av statsbidrag till de regionala förenings- och folkrörelsear-
kiven.552 Föreningsarkivet drivs som en förening av de arkivbildare som förvarar 
sina arkiv där. Föreningsarkivet startade 1983 genom en sammanslagning av två 
landskapsarkiv, och 1987 flyttade föreningsarkivet in i Arkivhuset på Nybrogatan.553 
Föreningsarkivet Västernorrland har två depåer, en i Sundsvall och en i Härnösand.

Totalt förvaras 6 000 föreningsarkiv i de två depåerna. Det är dock endast 180 
medlemmar i föreningen. En stor del av medlemmarna är distriktsorganisatio-
ner med förgreningar. En betydande del är föreningar och organisationer som 
sedan länge är nedlagda och avslutade. Exempelvis fanns det för 80 år sedan 50 
träindustriarbetareföreningar i länet. Idag finns det två fackliga avdelningar för 
träindustriarbetare i Västernorrland. Arkivchefen Owe Norberg framhåller att de 
gamla folkrörelserna vet att de måste ta ansvar för sin historieskrivning och sina 
arkiv, men nya rörelser, exempelvis FNL och kärnkraftsomröstningens föreningar, 
finns inte bevarade.554 Verksamheten är tredelad och beskrivs med orden samla in, 
vårda och tillgängliggöra.555 Fokus varierar; insamlingsarbetet var ledande under 
de första åren, men tillgängliggörandet anses viktigast idag.556 Tidigare var inte 
det inre arbetat så tydligt för arkivbesökaren, utan förteckningarna användes i 
bakgrunden i pedagogisk verksamhet och utställningar. Idag kan det inre arbetet 
tillgängliggöras omedelbart, via internetbaserade databaser. 

Arkivchefen Owe Norberg menar att dokumentationen är central: ”Allt som sker 
bygger på dokumentationen [...] Ingen klarar sig utan den dokumentation som 
föds vid omhändertagandet av ett arkiv”. Han påpekar att Allmänna arkivschemat 
skapades i början av 1900-talet för statliga arkiv, men att arkivarbetet nu måste 

551 Intervju med Håkan Axelsson.
552  1973 utbetalades de första bidragen till arkiv för folkrörelsearkivarietjänster. Idag är landet nästan helt 

täckt av regionala föreningsarkiv, utom att Halland har två, i syd och i nord och Kalmar län har tre lokala 
förenings- och arbetarrörelsearkiv i stället.

553  Folkrörelsernas arkiv i Ångermanland grundat på Hola folkhögskola 1957 och Folkrörelsearkivet i 
Medelpad, ursprungligen Arbetarrörelsens distriktsarkiv i Medelpad 1943. Det äldsta länstäckande 
förbundet finns i Värmland, bildat 1957, men lokala föreningsarkiv fanns redan på 1930-talet, intervju 
med Owe Norberg.

554  FNL - Front national de libération du Viêt-nam du Sud (fr.), eller Sydvietnams nationella befrielsefront, 
grundad 1960. De var grupper i Sverige som protesterade mot USA:s krigföring i Vietnam.

555 Intervju med arkivchef Owe Norberg, Föreningsarkivet Västernorrland 27/1+4/2 2000.
556 Ibid.
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föras på annat sätt: ”Följsamheten är att se samtidsaspekterna på en 100-årig 
tradition”.557 Allmänna arkivschemat tillämpas av de flesta arkivarier, men många 
av dem har skolats inom det statliga arkivväsendet och det finns en, om än outtalad, 
överenskommelse om tillvägagångssättet, bedömer Norberg. Han ser detta som en 
konservatism orsakad av att man inte problematiserat arbetssättet och modellen för 
arkivens representation. Han menar att man också måste ha en omvärldskunskap 
om de andra kulturarvsinstitutionerna. Många utvecklingsprojekt bedrivs i de 
olika länen, men det finns inget intresse för standardisering eller enhetlighet. En 
handbok är dock under utarbetande.558 I en jämförelse mellan källa och dokumen-
tation vill Norberg inte värdera den ena handlingen som viktigare än den andra. 
Det är viktigt att respektera den inre ordningen i arkivet. ”Ordningen säkrar även 
en framtida källkritik,” framhåller Norberg. Prioriteringar utifrån någon form 
av värdering sker inte, utan man arbetar sig igenom materialet i turordning. En 
glidning har dock skett under de senaste tio åren mot att samla ihop skilda arkiv 
från samma branscher eller huvudorganisationer. Därmed får man en överblick 
och kan hänvisa mellan arkiven. 

Samarbetet och samverkan i både Härnösand och i Medelpads arkiv i Sunds-
vall uppfattas som kvalitetshöjande internt och för besökare. Bättre kunskaper 
om granninstitutionernas material underlättar det egna arbetet och stödet till 
externa användare. ABM-samverkan sker mestadels tillsammans med museerna 
kring enskilda objektslag som bilder och föremål. I detta arbete kan arkiv- och 
museierfarenheter smälta samman.559

Kommunarkiven
Idag består kommunarkiven av en stor mängd sammanförda små arkiv. Dessa är 
tidigare sockenarkiv och arkiv för de kommuner som efter hand slagits samman 
till dagens kommunindelning. I grunden är de kommunala arkiven skapade efter 
kommunreformen 1863, då kyrkan och kommunerna skildes åt. När arkiven 
sammanfördes vid olika kommunreformer, bistod Landarkivet i Härnösand, men 
idag har arkiven oftast egen kompetens inom de kunskapsområden som erfordras i 
kommunal verksamhet.560 Ansvaret för kommunarkivet ligger ofta på kommunche-
fen eller kommunsekreteraren. Detta medför att arkiven vanligen organisatoriskt 
underställs kommunledningskontoren. 

557 Intervju med Owe Norberg; Allmänna arkivschemat presenteras och diskuteras utförligt i kap 4.
558 Ibid.
559 Ibid.
560  De större städerna har haft stadsarkivarier under större delen av 1900-talet, de har därför bättre äldre 

arkiv. Så har dock inte varit fallet i Sundsvall. Vid de olika kommunsammanslagningarna hade man 
organisationsspecialister som arbetade med planering av övergångarna. Dessa personer arbetade även 
med frågor om arkiven och hur förvaltningarna skulle arbeta. Det går att följa dessa rationaliseringar i 
kommunens arkiv, intervju med Tom Sahlén.
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Informanterna från kommunarkiven är eniga om att den äldre sortens förteck-
ningsarbete, enligt Allmänna arkivschemat, sker allt mer sällan, helt enkelt för att 
det oftast är slutfört. Modernt arkivmaterial ordnas snarare på samma sätt som 
förvaltningarna strukturerat materialet. Konsekvensen blir att det finns ett system-
brott i arkivbildningen. Systembrottet är dock något som informanterna accepterar. 
Orsakerna är flera: nya lagringsformat av information skapar nya förutsättningar för 
lagring; nya hjälpmedel att lagra och söka information förändrar förutsättningarna 
för lagringen. 561 Det gamla arkivkravet att bibehålla den ursprungliga ordningen 
i arkivet, innebär att de kommunala förvaltningarnas sätt att ordna materialet ska 
eller bör bestå. Slutligen, med nya hjälpmedel för lagring och tillgängliggörande 
har förvaltningarnas och allmänhetens förväntningar på elektronisk tillgång till 
informationen skapat nya förutsättningar. 

Dagens arkivbildning förutsätter IT-kunskaper. I vissa fall kan dessa hämtas på 
kommunens IT-avdelning, men i större kommuner kan även arkivet besitta viss 
IT-kompetens. Informanterna framhåller att utbildningen av förvaltningarnas 
arkivredogörare och registratorer har resulterat i att arkivhanteringen blivit allt 
bättre.562 Det är en allmän trend i kommunerna att påverka arkivbildningen redan 
där arkiven uppstår, istället för att ta hand om materialet först när det ska avlämnas 
till kommunarkivet. Länets kommunarkivarier träffas regelbundet för att utbyta 
erfarenheter. Avsikten är att kunna få stöd och råd hos grannkommunerna i olika 
arkivfrågor. 

Kommunarkivet i Sollefteå består i huvudsak av arkiven från 23 tidigare kom-
mundelar, samt nuvarande Sollefteå kommuns arkiv. Kommunarkivet betjänas av 
en arkivarie på heltid och en assistent på deltid. Verksamhetens fokus är idag att 
stödja de kommunala förvaltningarna i arkivfrågor samt att utbilda förvaltningarnas 
arkivansvariga. I första hand hjälper och stöttar arkivarien förvaltningarna; i andra 
hand arbetar arkivarien med tillsyn.

Sundsvalls kommunarkiv har varit en självständig enhet under Kommunstyrelsen 
sedan 1977. Liksom i Sollefteå består arkivet av en lång rad äldre arkiv. 19 arkivbil-
dare som består av landskommuner, municipalsamhällen, Sundsvalls stad och under 
1900-talet sammanslagna kommuner bildar grunden för dagens kommunarkiv. I 
samband med kommunreformerna utvecklades tankar på arkivets funktioner. Det 
är tydligt att man eftersträvade ett stadsarkiv som förutom att stötta förvaltning-
arna och politikerna även kunde vara en forskningsmiljö. Med hjälp av moderna 

561  Olika kategoriseringar av material har bytts ut över tiden. Till exempel: koncept (utkast till dokument) 
upprättas inte längre, däremot förekommer till exempel olika typer av processbeskrivningar (beskrivning av 
hur handlingar uppstår).

562  En arkivredogörare är en person på en kommunal förvaltning, som svarar för kontakterna med och 
leveranserna till kommunaktivet.
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medier som mikrofilm och liknande ville man skapa ett publikt forskningsarkiv. I 
samverkan med stadsmuseet och kommunbiblioteket etablerades Kulturmagasinet 
för denna funktion; arbetet startade med att inrätta lokaler i form av Medelpads 
arkiv. Under senare år har forskarservicen blivit allt större, och den dominerar 
idag. Under de senaste åren har webbplatsen Sundsvallsminnen blivit ett fönster 
för arkivet på Internet. Båda projekten har, enligt arkivchefen Tom Sahlén, varit 
metodologiska och praktiska utmaningar.

Dokumentationsarbetet i arkiven
Dokumentation är enligt informanterna en produkt, inte en arbetsinsats, som i 
andra sektorer.563 Dokumentationen används i tre betydelser: dels för ett doku-
ment (enskilda handlingar), dels för arkiv och dels till förteckningar och liknande 
strukturerad information. Avsikten i arkivbildningen är att skapa strukturer som 
återspeglar den verksamhet som avkastat arkivmaterialet. Vanligen bygger doku-
mentationen i arkivet på detta, vilket för med sig att den som ska söka något i 
arkivet måste veta hur verksamheten såg ut. Ett exempel kan vara att forskaren 
behöver veta hur kommunindelningarna förändrats genom åren, för att veta var 
de gamla kommunarkiven förvaras. De äldre arkiven var uppbyggda enligt en 
indelning som byggde på ämnesordning av handlingarna.564 

År 1898 publicerade Muller, Feith och Fruin den handbok som ledde till införandet 
av Proveniensprincipen som metod för att förteckna arkiv.565 Proveniensprincipen 
är i korthet ett sätt att härleda de i arkivet ingående delarna till den organisation 
eller person som avkastat handlingarna – arkivbildaren. Ett arkiv betraktas som en 
helhet, och förteckningen startar med att beskriva arkivbildaren. Därefter beskrivs 
de ingående typerna av handlingar, deras omfång och funktion i arkivet. Denna 
princip tillämpas i stort sett på samma sätt än idag. Proveniensprincipen är grunden 
för tillämpningen av arkivlagstiftningen.566 På grund av sin spridning utgör Prove-
niensprincipen en internationell grundval, anser huvudparten av informanterna.567 

Arkivlagen från 1990 har kompletterat bilden av hur offentliga arkiv presen-
teras. Vid sidan av krav på arkivförteckningar ska en arkivbeskrivning upprättas. 
Arkivbeskrivningar är mer allmänna och översiktliga än arkivförteckningarna 
och innefattar även beskrivning av relationer till andra arkiv och arkivbildare. 
Avsikten är att leda användaren igenom arkivmängderna. Arkivbeskrivningar har 

563  Med dokumentation som arbetsinsats avser jag en betydelse som i meningen: ”Jag utför en 
dokumentation av ett hus.” 

564 Alla räkenskaper förvarades tillsammans även om de hämtats från olika ämbetsverk eller liknande.
565 Muller, Feith & Fruin (1898).
566 Intervju med Carl-Edvard Edvardsson.
567  I ABM-ämnesutvärderingen av Högskoleverket 2004 framhålls proveniensprincipen som en grundval i 

arkivteorin: HSV 2004:27, 25. Arkivteoretiker av idag har en mer öppen hållning till vad som definierar 
ett dokument och vad som är dokumentation. Se till exempel den kanadensiske arkivteoretikern Luciana 
Duranti, ”The Concept of Appraisal and Theory” i The American Archivist (Spring 1994) eller Sundqvist 
(2009), 61 ff.
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införts i de flesta arkiv, då beskrivningen är mer användbar än förteckningarna, 
framför allt för utomstående besökare och arkivanvändare. Effekten har blivit att 
förteckningsarbetet har kunnat minskas, då arkivbeskrivningen är mer kortfat-
tad och mindre detaljerad än arkivförteckningen, framför arkivchef Tom Sahlén, 
Sundsvalls kommun.568 

Sammantaget visar min undersökning, att det med arkivlagens hjälp skett en för-
skjutning i riktning mot att minska detaljarbetet i förteckningarna och att i stället 
beskriva helheter och relationer mellan olika materialgrupper. Detta kan jämföras 
med museer och bibliotek, där detaljrikedomen kring objekten snarare ökat.

Det traditionella arkivmaterialet i form av dokument på papper, bilder, kartor 
och liknande har enkelt låtit sig ordnas enligt de äldre principerna. Under de 
senaste åren har man funnit att nuvarande metoder inte längre klarar de nya me-
dier som kommer in i arkivbildningen. Utvecklingsarbete bedrivs nationellt och 
internationellt i samarbete med arkivens samarbetsorgan: International Council on 
Archives – ICA.569 Avsikten är att förnya ordnings- och förteckningsarbetet så att 
den blandning av medier som finns idag kan hanteras bättre. Förteckningarna har 
hittills beskrivit hur arkiven byggts upp ur den arkiverade förvaltningens synvinkel, 
inte ur forskarens eller annan utanförståendes perspektiv. Med de elektroniska 
systemen kan data om arkiven presenteras med flera utgångspunkter, vilket stärker 
utövandet av de dubbla uppdragen.570

Gallring är en viktig och ofta förbisedd verksamhet vid arkiven. Vid gallring i ar-
kiv upprättas gallringsprotokoll. Dessa ingår inte självklart i den förteckning som 
upprättas vid landsarkivet, utan gallringsprotokollet förvaras på annan plats. Detta 
leder till att användaren inte får en överblick över arkivets ursprungliga innehåll 
när hon läser arkivförteckningen. Har gallringsplan upprättats vid den myndighet 
som arkivet härstammar från, ingår dock ofta gallringsprotokollet i förteckningen 
från myndigheten.571 Om en jämförelse av betydelsen för verksamheten görs mellan 
arkivmaterial och förteckningar framstår ett intressant mönster. Förteckningarna 
har ett tydligt syfte, som sammanhänger med arkivmyndighetens rättsliga uppgifter 

568  Sahlén påpekar att arkivlagen kräver att arkivförteckningar ska upprättas, men inte hur de ska se ut och 
vad de ska innehålla. Han exemplifierar; Många moderna arkiv finns registrerade i diarier i stället för i 
förteckningar. De klassiska förteckningarna har stagnerat och används allt mindre som modell för att 
beskriva arkivmaterial. Dessutom är det Allmänna arkivschemats dominerande ställning som modell på 
väg att överges, enligt Tom Sahlén.

569 ICA är ett internationellt oberoende organ under UNESCO. Se: www.ica.org.
570  En faktor som har motsatt effekt är Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) vilken idag (1999) förhindrar 

spridning av vissa uppgifter. Eventuellt kommer PUL att tillämpas på alla typer av register oavsett 
medium, detta skulle ytterligare försvåra tillgängliggörandet av arkivförteckningar och annat i arkiven, 
enligt Carl-Edvard Edvardsson.

571  Svensk offentlig sektor producerar ca 100 000 meter handlingar per år. Av detta gallras 90 % av volymen 
inom tio år. Siffrorna speglar papperssamhällets höjdpunkt kring 1990, intervju med Carl-Edvard 
Edvardsson.
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– de är alltså oundgängliga, eftersom de beskriver arkivinnehållet. Det bevarade 
arkivmaterialet anses emellertid alltid vara de viktigaste dokumenten, trots att 
det är gallrat och kanske digitaliserat. Eftersom gallring är en rutinverksamhet i 
arkivsammanhang – gallringen är dessutom reglerad genom Riksarkivets föreskrif-
ter – ifrågasätts inte den generella gallringen. Vilka delar av arkivet som gallras 
är heller inte alltid lätt att veta då det gallrade materialet inte förtecknats innan 
det utgallrats.572 Några informanter hävdar att källan alltid finns, men att det är 
dokumentationen som gör att man finner de källor man söker.573 

Arkivchef Tom Sahlén begrundar jämförelsen mellan dokumentation och källa 
och säger att ”dokumentationen förklarar källans natur”.574 Han motiverar detta 
med att ange mediet som avgörande. Fram till endast för något årtionde sedan var 
det skrivna dokumentet oftast färg på papper eller något annat fast material. Då 
var dokumentationen endast till för att underlätta att hitta dokumenten. Enkelt 
uttryckt: hittades dokumentet, hade man kommit fram. Idag, när källorna är elek-
troniska, återfinns inte något utan hjälp av metadata, det vill säga dokumentation 
av data. Sahlén menar att data om data ökar i det digitala samhället. Metadata 
krävs för att användaren ska vara säker på vad hon söker och vad hon finner.575 

Sahléns sätt att beskriva källorna och dokumentationen ger intressanta ingångar. 
Man kan utan tvekan säga att arkivinstitutionen fungerade som metadata i bety-
delsen att den förvarande institutionen i sig själv är en värdefaktor för dokumentet. 
Institutionens status utgjorde den garanti och förklaring som behövdes för källans 
trovärdighet, och institutionen utgjorde även markör för den väg som den sökande 
behövde för att hitta fram. Vägarna fram till källor var dessutom regelstyrda, om 
avsikten var att källorna skulle återfinnas med rimlig arbetsinsats.

En viktig faktor för arkiverade dokument är deras tillförlitlighet. Den bygger på 
förtroende för dokumentet och för den i vars ansvar dokumentet överlämnats. 
Resonemanget om institutionen som metadata och institutionen som en bärande 
faktor förutsätter, eller åtminstone motiverar, att samhällets medborgare accepterade 
att arkiven och arkivbildaren fick den auktoritet som krävdes för uppdraget. Insti-
tutionerna blev en del av den stora traditionen, vilket stämmer väl med Redfields 
beskrivning av samhället före den moderna epoken. Har arkiven samma status 
idag? Om man tolkar Sahlén och övriga arkivsakkunniga kan frågan besvaras med 
ja. I beskrivningen ovan framgår också att arkivsektorn bygger sin verksamhet 
och argumenterar om den utifrån målsättningen att statusen och positionen ska 

572  Ett gallringsprotokoll innehåller oftast bara en grov beskrivning vad som gallrats, när det skett och varför, 
men sällan detaljer om enskilda handlingar på samma nivå som i arkivförteckningen.

573 Intervju med arkivchef Carina Alm, Sollefteå kommun 3/11 2005.
574 Intervju med arkivchef Tom Sahlén, Sundsvalls kommun 1/11 2005.
575 Intervju med Tom Sahlén.
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bibehållas och därmed vara en fortsatt del av den stora traditionen. En tankestil 
där arkivens status och samhällsposition är intakt, stämmer i hög grad med de 
faktorer som landsarkivarie Carl-Edvard Edvardsson beskrivit om den äldre kåren 
av arkivarier, där kunskap i och tro på förvaltningshistoria är viktig.576 

Det vardagliga arbetet i arkivet är dock mindre beroende av historiska kunskaper. 
Arkivens praxis vad gäller förtecknings- och ordningsarbete bygger på lagstiftningens 
ramverk och på den överenskomna tysta kunskapen om ett arkiv som fakta. Detta 
har påpekats av till exempel Johannessen.577 Att betrakta arkivalier som obestridliga 
fakta är dock inte givet. Detta synsätt på information har paralleller med positivis-
mens krav på reliabilitet och dokumenterbarhet. Fleck diskuterar fakta och menar 
att deras värde bara existerar i den tankestil där dessa fakta verifierar en kunskap. I 
en annan tankestil eller i ett annat sammanhang ges dessa fakta nya roller.

Personal och verksamhet
Landsarkivet i Härnösand har tolv arkivarier och 25 andra medarbetare som arbetar 
med arkivfrågor. Andelen ordnings- och förteckningsarbete är 3–4 årsverken (1999). 
I övrigt är verksamheten inriktad på tillsyn och tillgänglighet. All personal erbjuds 
arkivutbildning utan löneavdrag. Riksarkivet erbjuder dessutom forskarutbildning 
i arkivvetenskap med lön.578

Näringslivsarkiv i Norrland har tre arkivarier (1999) som i huvudsak arbetar 
med arkiv och i detta arbete ingår i stor utsträckning ordnings- och förtecknings-
arbete. De har alla akademisk examen i vilken ingår arkivvetenskap med minst 40 
poäng/60 högskolepoäng. Mer praktik direkt efter utbildningen är önskvärd för de 
nyutbildade. Näringslivsarkivet har inga möjligheter att erbjuda vidareutbildning 
i tjänsten, men utbildning understöds och vidareutbildade gynnas lönemässigt.579 

Föreningsarkivet har sju anställda på de tre arbetsplatserna i Härnösand och 
Sundsvall (1999). Arkivchefen Owe Norberg har en nyckelroll, då han både leder 
verksamheten och är sakkunnig i arkivfrågor. Föreningsarkivet eftersträvar att arki-
varier ska ha minst 40 poäng/60 högskolepoäng arkivvetenskap i utbildningen, men 
de flesta är anställda med lönebidrag och har annan utbildning. Alla assistenter har 
emellertid genomgått Folkrörelsernas arkivförbunds fortbildning. Löpande fortbild-
ning är enligt arkivchefen viktig. Norberg ser en attitydförändring hos personalen 
i förhållande till arbete och utbildning. Förr ansåg man att förteckningsarbetet ”ska 
göras”, medan man idag hävdar att ”vi gör det för att själva kunna hitta” och ”vi 
måste ha stöd för att själva hitta”.580 De mindre kommunarkiven har en eller ett par 
ämnesutbildade arkivarier; större kommuner har några fler. Arkivarierna är sakkun-

576 Intervju med Carl-Edvard Edvardsson.
577 Johannessen (1999), 28 ff.
578 Intervju med Carl-Edvard Edvardsson.
579 Intervju med Håkan Axelsson.
580 Intervju med Owe Norberg.
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niga och erfarna i förteckningsarbete av både äldre och yngre material. Som stöd för 
arkivets verksamhet finns assistenter, men också registratorer och arkivredogörare 
på övriga förvaltningar. Informanterna framhåller att information och utbildning 
på övriga förvaltningar givit resultat för att underlätta arkivariernas arbete. Idag 
är uppfattningen att de flesta är medvetna om problematiken att bevara arkivalier 
på lång sikt. Förståelsen hänger säkerligen samman med att många medier har en 
mycket kortare livslängd idag än för något årtionde sedan. Informanterna påpekar 
att det saknas fortbildning om den egna verksamheten för personalen. 

Slutsatser – arkiv
Informanterna poängterar att regleringarna rörande arkiv hanteras i den adminis-
trativa världen, av tjänstemän, genom Riksarkivets förordningar, till skillnad från 
bibliotek och museer som regleras på det politiska planet. Arkivinstitutionernas 
område är påverkat av politiska beslut vad gäller tillgänglighet, till exempel forsk-
ningsregister och utgivning av arkivmaterial. Arkivlagens 3 § beskriver arkivbild-
ningens syften. Förutom det tidigare beskrivna anger den: ”Myndigheternas arkiv 
är en del av det nationella kulturarvet.” Förutom behoven för rättskipning och 
förvaltning ska arkiven ”tillgodose […] forskningens behov.” 581 Det förefaller 
som om arkivinstitutionernas kulturarvsuppgifter inte uppfattas som reglerade, 
utan styrs av arkivbesökarnas önskemål och de yrkesverksamma forskarnas behov. 
”Man måste ha svensk förvaltningshistoria ganska aktuell” för att använda den 
dokumentation som skapas i form av förteckningar, understryker Carl-Edvard 
Edvardsson. Förteckningarna skapas för både tjänstemän och allmänhet, men de 
gamla förteckningarna beskriver hur arkivet byggts upp ur förvaltningens synvin-
kel, inte forskarens.582 

Förteckningarna ” är inte självbetjänande”, framhåller även arkivchef Håkan 
Axelsson. Han anser att förteckningarna i första hand är skapade för arkivarierna. 
Det är även hos dem som frågorna hamnar. I andra hand är de till för övriga an-
vändare såsom arkivens ägare/huvudmän, studenter och allmänhet. Resonemanget 
om målgrupper är relativt modernt inom arkivsektorn, enligt Norberg. Idag görs 
strategiska bedömningar om vad som kan vara av värde att veta för olika använ-
dargrupper: ”Man tänker sig en [extern] användare idag, förr följde man schemat”, 
säger Norberg. Axelssons erfarenhet är att det är tillfälligt anställda som ordnar 
och förtecknar arkiv, inte chefer och arkivarier. Arkivförteckningen uppfattas ofta 
som helig och anses standardiserad – vilket inte är sant, betonar flera informanter. 
Grunden är gemensam, men har många tillämpningar. Axelsson har tidigare arbetet 
med Nationalregistret för enskilda arkiv (NEA) vid Riksarkivet.583 Erfarenheten från 

581 SFS 1990:782, Arkivlag
582 Intervju med Carl-Edvard Edvardsson.
583  Nationalregistret för enskilda arkiv är det projekt som ligger till grund för NAD – Nationella 

ArkivDatabasen.
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NEA visar att standarder inte finns utan de flesta institutioner gör förtecknings-
arbetet enligt lokal praxis. Utöver vad som regleras i lag och förordning finns ofta 
stödsystem. Förteckningarna är offentliga för offentliga arkiv, men stödsystemen 
kan utformas på många olika sätt och är interna.584

Idag är man inom arkivarieprofessionen i de offentliga arkiven relativt överens 
om att arkivtjänsten ska vara proaktiv. Det innebär att arkivarierna söker upp 
verksamheterna och hjälper till att formulera verksamheternas behov av dokumen-
tation. Även om inte arkivarierna går ut på fältet, finns det numera elektroniska 
dokumenthanteringssystem som är internationellt standardiserade och som styr 
dokumenthantering och arkivbildning.585 Näringslivsarkivet och föreningsarkivet 
har båda en kvalitativ syn på dokumentation. Syftet med dels dokumentationen, 
dels arkivet, styr hur förteckningsarbetet utförs.

Vid de arkiv där intervjuerna genomfördes är man ense om att utbildning i arkiv-
vetenskapens teori är av stort värde för arbetet, inte bara för att arbetet ska utföras 
rätt utan även för att attityden till arbetets mål förändras och att arbetets långsiktiga 
kvalitet ökar. ”Har man för lite teori och svårt att se aggregationsnivåerna kan 
man gräva ner sig”.586 Utbildningen beskrivs som ett lärlingssystem där teori och 
praktik blandas. Enligt informanterna ger teorierna möjlighet att se helheterna. 
Det svenska utvecklingsarbetet för praxisfältet sker ofta i samverkan mellan uni-
versitetens arkivteoretiker och tongivande personer i arkivsektorn. Mittuniversitet 
framhålls för sina viktiga forskningsprojekt på detta område, till exempel deras 
projekt om digital arkivbildning.587 

Arkivens tankekollektiv är enhetligt och tydligt i sina ramar. Professionen som 
arkivarie har utvecklats ur en äldre kår av i huvudsak historiker fram till dagens 
arkivvetenskapligt utbildade yrkesgrupp. Vad gäller praxis relaterar tankestilen 
till förordningar och arkivvetenskapens forskningsläge. Den tysta kunskap som 
döljer sig i arkivariernas yrke finns i hantverket att bygga upp de strukturer som 
förväntas i arkivmaterial – de strukturer som arkivarierna förväntar sig och som 
de är utbildade till att kunna följa. Ett signum för arkivarierna är också förmågan 
att skapa struktur och sökbarhet i ofta stora mängder av handlingar. Mitt intryck 

584 Intervju med Håkan Axelsson.
585  Arkivarierna gör, enligt Sahlén, ofta dokumentplaner för alla förvaltningar och beskriver både 

dokumenten och dess systemtillhörighet. Dokumentet kan bevaras i eller lyftas ur systemen för 
bevarande. Systemen kan vara verksamhetsspecifika eller generella. Det viktiga är att tidigt skapa struktur 
för att uppnå ordning vid arkivläggningen. Sahlén framhåller som argument att förvaltningarna inte 
förstår arkivschemat. Därför används förvaltningarnas ordning. Exemplet på detta är ”Functional 
Composition” vilket är arkivteorins begrepp och bygger på att organisation och verksamhet beskrivs 
uppifrån och i detalj. Därefter kan dokumentflöden och annat beskrivas, enligt Sahlén

586 Intervju med Owe Norberg.
587 Intervju med Tom Sahlén.
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är att det finns ett positivistiskt drag i arkivarbetet; med det menar jag att det finns 
en stark tro på att det finns en ”rätt ordning” och att allt går att belägga. Kan det 
inte beläggas finns det inget faktum, för att låna ett begrepp från Fleck.

Biblioteken
Bibliotekssektorn domineras, i Västernorrland som i alla län, av kommunala folkbib-
liotek. Sektorn indelas ofta i folkbibliotek, forskningsbibliotek och specialbibliotek.588 
Denna indelning bygger på vilka grupper av låntagare som biblioteken i huvudsak 
anses försörja. En annan betydligt tydligare indelning är mellan lånebibliotek och 
arkivbibliotek. Den senare kategorin har som huvuduppgift att bevara svenskt tryck, 
enligt lag med rötter i 1600-talet, nu gällande sedan 1993.589 Liksom i likhet med 
arkiv och museer finns det både offentliga och privata bibliotek. 

I det följande, om inget annat anges, kommer beskrivningen att handla om 
folkbiblioteken. Avgränsningen till folkbibliotek har två huvudskäl. Det ena är 
att folkbiblioteken är den klart största gruppen, alltså ett kvantitativt skäl. Det 
andra och avgörande skälet är att folkbiblioteken har samlingar och verksamhet 
som vänder sig till alla, till den breda allmänheten, eller medborgarna, om man 
så vill.590 De i bibliotekslagen uttryckta skälen till att inrätta biblioteksverksam-
het speglar värderingar som liknar de som också motiverar inrättandet av arkiv 
och museer, varför jämförelser dem emellan är av stort värde. En egenskap som 
skiljer arkiv och bibliotek från varandra är att biblioteken är undantagna från 
offentlighetsprincipen. Folkbiblioteken stöder detta med motiveringen att ingen 
ska ha rätt att undersöka vilka böcker eller andra medier som lånas av en person. 
Argumentet knyter an till skydd av integritetsskäl. I arkiven gäller offentlighets-
principen, men arkivens anställda har inte rätt att efterfråga namn eller syfte med 
att få fram ett dokument.

Biblioteksinstitutionerna
Det här avsnittet beskriver karaktärsdrag och verksamhet vid ett urval biblioteks-
institutioner i Västernorrland. Urvalet är gjort för att täcka olika sektorer samt 
regionala och primärkommunala institutioner och hänger som tidigare samman 
med informanternas hemvist.

588  T ex i SOU 1995:84, Kulturpolitikens inriktning, 467ff; SFS 1996:1596, Bibliotekslag; I NE framför 
man att det svenska biblioteksväsendet består av tre huvudtyper: forskningsbibliotek, folkbibliotek och 
skolbibliotek. I min framställning är skillnader i gränsdragningarna mellan dessa av mindre betydelse.

589  De sex stora universitetsbiblioteken samt Kungliga biblioteket (KB) får enligt lag om pliktexemplar av 
dokument (SFS 1993:1392) allt som trycks i Sverige. Exemplaren på Lunds universitetsbibliotek och på 
KB ska bevaras ”för all framtid”. Se ordlistan om begreppet arkivbibliotek.

590  I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) föreskrivs att ”varje kommun skall ha folkbibliotek” och att ”Till 
främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell 
verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.”
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Beskrivningen av praxis och tankestil på biblioteksinstitutionerna i Västernorrland 
bygger på fyra intervjuer, vilka genomfördes 2002.591 Utöver intervjuer har en enkät 
lämnats till bibliotekspersonal på de berörda institutionerna.592 Enkäten har besva-
rats av sex biblioteksmedarbetare.593 När enskilda kommentarer från intervjuerna 
läggs in i texten, följs de av not eller namn. De intervjuade var: 
länsbibliotekarie Roland Tiger, Länsbiblioteket Västernorrland, 24/9 2002;
högskolebibliotekarie Cecilia Hamilton, Mittuniversitetet, 9/10 2002; 
bibliotekschef Ingrid Olsson, Kramfors kommunbibliotek, 12/10 2002;
bibliotekschef Jan Wolf-Watz, Härnösands kommunbibliotek, 31/10 2002. 

Länsbiblioteket
Länsbiblioteken inrättades på 1940-talet för att bedriva inspektion av och ett stöd 
till de lokala biblioteken. Tidigare utgick statsbidrag till vissa lokala bibliotek för 
att fylla en regional roll. Det var ofta kommunbiblioteken i residensstäderna som 
hade dessa uppgifter, men idag arbetar alla länsbibliotek fristående och enbart med 
sin regionala uppgift: länsbiblioteken har en konsultativ funktion gentemot de lo-
kala folkbiblioteken.594 En huvuduppgift har varit och är hantering av fjärrlån: om 
en låntagare vid ett kommunalt bibliotek vill låna något som inte finns på orten, 
fjärrlånas detta antingen från länsbiblioteket, eller förmedlas från till exempel någon 
av de tre statliga lånecentralerna, ett universitetsbibliotek eller annat bibliotek som 
ingår i den så kallade lånekedjan. I detta sammanhang kan specialbibliotek, som 
till exempel länsmuseets bibliotek, låna ut facklitteratur till en låntagare vid ett 
annat bibliotek. Länsbibliotekarie Roland Tiger framhåller att länsbibliotekets roll i 
lånekedjan minskat i betydelse på grund av elektroniska kataloger på nätet.595 Man 
expedierar ca 12 000 fjärrlån per år i Länsbiblioteket Västernorrland.596 I och med 
det friare flödet av fjärrlån diskuteras länsbibliotekens roll i Sverige. Idag har arbetet 
mer förskjutits mot utvecklingsfrågor som gäller länets alla bibliotek, istället för att 
förse dessa med saknad litteratur. Länsbiblioteket får alltmer en expertfunktion, 
utvecklar gemensamma tjänster på nätet och arbetar även med omvärldsbevak-
ning.597 Dokumentation sker för bibliotekens egna informationsbehov. Till exempel 
katalogiserar länsbiblioteket numera i den norrländska samkatalogen Bothnica.598 

591  Listan med frågor finns som bilaga 1; Intervjuerna genomfördes tidigt i avhandlingsarbetet och 
gjordes för att skapa en bas för vår tids syn på och kunskaper om katalogisering. Avhandlingens 
undersökningsperiod sträcker sig fram till sekelskiftet 2000, intervjuerna speglar den syn som rådde vid 
undersökningsperiodens slut.

592  I samband med att jag presenterade mitt forskningsprojekt för personalgrupperna, lämnade jag ut 
enkäten till åhörarna.

593 Bibliotekspersonal vid Härnösands kommunbibliotek (fyra) och Länsbiblioteket Västernorrland (två).
594 Intervju med länsbibliotekarie Roland Tiger, Länsbiblioteket Västernorrland den 24/9 2002.
595 De lokala biblioteken kan helt enkelt själv söka fram var en titel finns och därmed beställa den direkt.
596 Intervju med Roland Tiger.
597  Roland Tiger; Norrlandslänen samverkar i flera utvecklingsprojekt, bland annat kring gemensamma 

katalogtjänster och i sakfrågor som barn och ungdom, framhåller Tiger.
598  Bothnica är de nordliga länsbibliotekens databaser över litteratur med knytning till regionen <http://

www.bothnica.nu/>
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Viss katalogisering köps dock från kommunbibliotek. Personalen i länsbiblioteket 
vidareutbildas löpande i dokumentationsarbete, då denna verksamhet är viktig för 
länet och ny teknik förändrar metoderna. 

Universitetsbiblioteket
Grunden till Mittuniversitetets bibliotek är det gamla lärarseminariets bibliotek. Då 
lärarutbildningen övergick till att bli en akademisk utbildning, utvecklades också 
bibliotekets innehåll mot mer teoretisk och internationell litteratur.599 I Härnösand 
har personalen under något årtionde gått från två tjänster till ett tiotal. Totalt är 
det ca 40 anställda vid Mittuniversitets biblioteks olika orter.600 Idag har man en 
arbetsfördelning som innebär att vissa bibliotekarier är kontaktbibliotekarier för 
särskilda utbildningsområden. Avsikten är att både studenter och lärare ska ha en 
ämneskunnig person att rådfråga i biblioteksfrågor.

Egen katalogisering förekommer, men en stor del av nyanskaffad litteratur 
katalogiseras med stöd av andra biblioteks katalogposter, så det sker sällan något 
ytterligare katalogiseringsarbete.601 Många gånger kan litteratur som inte katalo-
giserats i Sverige återfinnas i bibliotekskatalogerna hos Library of Congress (USA) 
eller British Library. Vissa justeringar kan erfordras, men katalogposten anses oftast 
användbar. Primärkatalogisering sker sällan. 602 Om det sker, är det huvudsakligen 
som en följd av egen eller lokal utgivning, till exempel doktorsavhandlingar vid 
Mittuniversitetet. Regelverket för universitetsbibliotekets katalogisering är Libris 
katalogiseringsregler. För klassifikation används Libris ämnesordsregister. Att ny 
personal har kunskaper i dokumentationsarbete är viktigt vid rekrytering, även om 
det i viss mån beror på tjänstens innehåll. Alla deltar i kurser i form av fortbildning 
på Libris/Kungl biblioteket för att bibehålla en hög kunskapsnivå.

Kommunbiblioteken
I samtliga kommuner finns det kommunbibliotek och av de olika bibliotekstyperna 
är kommunbiblioteken de som står låntagare och medborgare närmast. Det man 
beskriver som utåtriktat arbete eller ”yttre tjänst” dominerar i kommunbiblioteken. 
Ett kommunbibliotek har idag inte bara böcker som sin huvudsakliga källa för lån-
tagare. En stor avdelning tidskrifter är legio sedan årtionden. Musik och film på CD 
och DVD finns för lån. Alla kan idag även låna talböcker på band eller CD. Detta 
var för något årtionde sedan förbehållet personer med synnedsättning. Forskarrum 
och lokala samlingar av litteratur och mikrofilm för lokalhistoriker finns ofta. 

599  Cecilia Hamilton; En konflikt har funnits mellan den äldre yrkesutbildningen vid seminariet och den 
nyare akademiska, om litteraturens innehåll och profil, framhåller Hamilton

600 Intervju med högskolebibliotekarie Cecilia Hamilton, Mitthögskolan 9/10 2002.
601 Intervju med Cecilia Hamilton.
602  Primärkatalogisering är benämningen på att för första gången katalogisera ett verk. Till exempel att i 

Libris lägga till en boktitel som tidigare saknats i katalogen.
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Härnösands kommunbibliotek inryms i byggnaden Sambiblioteket, där kom-
munbibliotek, universitetsbibliotek och länsbibliotek huserar tillsammans. Huset 
byggdes 1999 bland annat för att förstärka högskolans biblioteksresurser och för 
att ge kommunbiblioteket nya och större lokaler.603 Kommunbiblioteket har ca 
20 anställda (2002). Sambiblioteket utmärker sig genom att eftersträva sömlöshet 
mellan biblioteksinstitutionerna i huset. Med den förhållandevis nya byggnaden 
följde även ny teknik. När Sambiblioteket öppnades fanns det flera tiotal datorer 
för besökarna att använda för att söka information i de lokala katalogerna eller på 
Internet. I början av 2000-talet var denna funktion vanlig i kommunbibliotek. 
Avsikten är att ge alla medborgare möjlighet att använda elektroniska tjänster och 
att kunna söka information utan kostnad. Användandet av publika datorer har 
minskat under perioden från 1999 till 2013. En orsak kan vara att allt fler har 
bredbandsuppkopplingar i hemmet. En annan orsak kan vara att kommunikation 
mellan främst ungdomar delvis har flyttat från e-post och chatt till elektroniska 
miljöer (communities) i mobiltelefonerna. 

Intresset för att hitta nya former att förmedla boken till nya grupper är framträ-
dande i Sambiblioteket. Man har satt upp skyltar med andra och mer vardagliga 
ledord och begrepp än de som hämtas från SAB-systemet. Funktionen hos ett 
bibliotek liknar i hög grad ett snabbköp, beskriver kommunens bibliotekschef Jan 
Wolf-Watz. Automatiseringen av utlåning och sökning i katalog ökar efter hand. 
Genom att låntagaren klarar alla rutiner själv, kan bibliotekariernas arbete inriktas 
mot de svårare och mer specialiserade frågorna. Biblioteket är förutom en lokal 
för böcker och andra medier också en plats för upplevelser och möten, menar 
Wolf-Watz. Biblioteken är inne i en process där mötet mellan bibliotekarien och 
besökaren kan ske ute i biblioteket, och försök har gjorts med handdatorer så att 
vanliga arbetsuppgifter kan underlättas.604 Men den yrkesmässiga personligheten 
är ofta att vilja ordna, bokslukare är mindre vanliga bland bibliotekens personal, 
framhåller Wolf-Watz.

Kramfors kommunbibliotek (KKB) etablerades genom sammanslagning 1974. Bib-
liotekssamlingarna kom från tidigare sockenbibliotek och några studiecirkelbibliotek. 
I princip katalogiseras allt som kommer in i KKB. Varje nummer av tidskrifter ska in 
i katalogen, betonar bibliotekschef Ingrid Olsson. Dokumentationsarbetet är mycket 
viktigt. Katalogarbetet har också haft mycket hög status, men bibliotekschefen har 
under åren medvetet arbetat med en attitydförändring så att man uppvärderat det 
yttre arbetet. Hon framhåller att katalogarbetet och publikmötet behöver varandra 
för att fungera bra ur besökarens perspektiv. Katalogen är ett hjälpmedel, inte ett 
självändamål, förklarar Olsson. Hon understryker även att katalogiseringsarbetet 

603 <http://www.sambiblioteket.bib.mh.se/om_sambib/visionen.html>.
604 Bland annat i Umeå stadsbibliotek.
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måste fungera smidigt och vara effektivt.605 I de flesta fall köps katalogposter.606 Dessa 
kontrolleras innan de läggs in i katalogen, för att se om någon uppgift kan eller bör 
tillföras. Genom samarbete mellan KKB och de företag som levererar poster och 
system förbättras datakvaliteten. Formulerade krav från folkbiblioteken skärper och 
tydliggör vad katalogposter behöver innehålla. Prioriteringar av katalogarbetet utgår 
från efterfrågan, även om katalogen till stor del är ett arbetsredskap för personalen. 
Bland personalen på KKB är medvetenheten och kunskaperna goda rörande sam-
bandet mellan katalogarbete och mötet med låntagare. Bibliotekarierna är lyhörda 
för önskemål och väljer ämnesord som uppfattas som förståeliga av en så bred grupp 
som möjligt. Utformningen av söksidorna i den elektroniska katalogen är lika viktig 
som valet av ämnesbeteckningar och andra sökvariabler.607

Dokumentationsarbetet i biblioteken
Dokumentation är, enligt informanterna i biblioteken, främst arbetet med katalogen. 
Begreppet används emellertid även i betydelsen insamling av media. Bibliotekschef 
Jan Wolf-Watz karaktäriserar biblioteket som en noggrant katalogiserad myrstack, 
med hög servicemedvetenhet. I konceptet för biblioteket förstår man att katalogen 
och katalogiseringen är centrala faktorer. För några årtionden sedan ansågs Kungl. 
Biblioteket (KB) vara sinnebilden för katalogbiblioteket. De hade egen avdelning 
med specialister för katalogisering. Roland Tiger framhåller: ”Noggrannhet gällde, 
vilket smittade.” 608 Varje bibliotek förde då sin egen katalog och de katalogiserande 
bibliotekarierna följde de anvisningar som KB utarbetade. Idag köps katalogi-
seringstjänster genom att elektroniska ”katalogkort” eller katalogposter hämtas 
från Bibliotekstjänst (BTJ) eller Libris vid KB. Förr skulle en bibliotekarie kunna 
katalogisera; det var ett hantverk, framhåller Tiger. Idag är den förmedlande och 
pedagogiska sidan viktigare. Att söka och förmedla information är kärnan i dagens 
bibliotekarietjänster enligt informanterna.

Förutsättningarna har förändrats även ur andra synvinklar. Internet har varit för-
virrande för många bibliotek, och den hierarkiska strukturen har brutits.609 Idag 
söker många låntagare sin litteratur och sina övriga media via webbkataloger. Den 
nya nätbaserade låntagaren behöver i princip inte besöka sitt bibliotek mer än för 
att hämta och lämna det som bokats på nätet. En allt större del av dessa lån gäller 
elektroniska böcker och tidskrifter, vilka oftast levereras över nätet. Svenska Allmänna 
Biblioteksföreningens (SAB) indelning av litteratur I SAB-systemet – Klassifika-
tionssystem för svenska bibliotek – togs fram under 1900-talets andra årtionde.610 

605 Intervju med bibliotekschef Ingrid Olsson, Kramfors kommunbibliotek 12/10 2002.
606 Posterna köps från Libris eller Burk.
607 Intervju med Ingrid Olsson; Man skriver idag till exempel hellre ”faktaböcker” än ”facklitteratur”.
608 Intervju med Roland Tiger.
609 Intervju med Roland Tiger.
610 Hansson (1999), 77, ff.
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Systemet har inte strukturerats om, men byggts ut med underavdelningar, vilket 
varit möjligt då det är hierarkiskt. Till exempel finns IT under huvudavdelningen 
Teknik. Beroende på bibliotekets storlek och karaktär kan man lägga en klassning 
på högre eller mer detaljerad nivå efter önskemål och behov. Om samlingen av 
viss litteratur är stor, kan en finindelning vara av stort värde. Många bibliotekarier 
anser att systemet är flexibelt, men inte genomskinligt för besökare. En konflikt 
kan uppkomma mellan tillgänglighet och struktur. Roland Tiger anför: ”Det 
kommer personer som inte förstår vad som är skönlitteratur, man förstår inte 
beteckningen.” 611 För att komma runt de begreppsbundna hindren kompletteras 
rubriker som ”genealogi” med ”släktforskning” eller att platsen för en viss genre 
markeras med skyltar på hyllan, till exempel ”Deckare”.612 Biblioteken anses behöva 
en klassifikation, och bibliotekarien behandlar klassifikationen som grunden för 
en logisk uppställning på hyllor. Detta gäller såväl ämnesindelad litteratur som 
topografiskt klassad. 

Uppdraget att arbeta med människans ”livslånga lärande” har tvingat biblioteken 
att arbeta annorlunda under senare år. 613 Man försöker förmedla vad skyltningen 
representerar, men ser också att klassifikationssystemet är en del av en lärdoms-
process för besökarna. Tidigare presenterades litteratur på särskilda ställ och på 
annat sätt. Numer försöker man på ett individualiserat sätt få besökarna att förstå 
strukturen i biblioteket. Man förmedlar en ”sökteknik”, inte minst för att vanan 
med Internet har tränat besökarna i att söka information. Kommunbiblioteken 
har varit framgångsrika, då de tagit till sig metoder att förmedla sökteknik och 
metadatatjänster på Internet.614 

Katalogiseringsarbetet bygger på anvisningar som publiceras av SAB, vilka definierar 
normer i Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS).615 Dessa anvisningar bygger 
i sin tur på internationella överenskommelser.616 MARC-formatet styr hur elektro-
niska kataloger byggs upp och vad de kan och ska innehålla, samt verksamheten 
på Internet. 617 Ämnesord läggs till katalogposten. 618 Dessa var tidigare biuppslag 

611 Intervju med Roland Tiger.
612 Ibid.
613  Begreppet livslångt lärande refererade vid denna tid till ett EU-direktiv från ett möte i Lissabon i slutet 

av 1990-talet då man beskrev ABM-området som den viktigaste samhällsfunktionen för ett livslångt 
lärande. Under 2000-talets första årtionde har livslångt lärande varit tema för en lång rad internationella 
EU-program.

614 Intervju med Roland Tiger.
615 <http://www.biblioteksforeningen.org/komm/katalog/krs.html>
616 Se: <http://www.aacr2.org/>
617  MARC är en teknisk standard för hur biblioteksdatabaser bör utformas. Arbetet i Sverige drivs av KB. Se: 

<http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/>
618  Ämnesord är normerade begrepp som på olika sätt associeras till objekten. Ämnesordslistor ges ut av KB 

för nationellt bruk, men även av grupperingar av bibliotek som har gemensamma intressen. Se: www.kb.se
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till SAB-klassifikationen, men blir allt viktigare som instrument vid sökning. 619 
Ämnesorden har aldrig varit ”heliga”. Man har lagt till de ämnesord som behövts, 
beskriver Tiger. I forsknings- och specialbibliotek läggs ofta tyngdpunkten på äm-
nesorden.620 Grundprincipen är att sätta ett signum på varje bok. Signumet ger en 
hyllklassifikation, det vill säga det anger var det klassificerade verket ska förvaras. 
Till detta läggs ett eller flera biuppslag vilka används vid sökning i katalogen.621 
Ämnesorden för en titel kan bli många. Med ämnesord kan geografiska, ämnesre-
laterade och andra relationer och samband knytas till ett enskilt verk. Detta sker 
i synnerhet för skönlitteratur.622 En nackdel kan vara att ämnesordsregistret blir 
”skräpigt”, med vilket man menar att det finns synonyma begrepp och homonymer. 
Samtidigt är katalogerna gjorda så att dubbletter av ord kan förekomma, liksom 
felstavningar, vilket leder till att sökträffar uteblir.

Bibliotekspersonalen idag, anser att det räcker att katalogisera boken; innehållet 
finns redan dokumenterat.623 Det primära katalogiseringsarbetet har under åren 
blivit allt mer omfattande, räknat per verk, men den kunskapen är inte viktig i det 
dagliga arbetet, endast någon i Sverige behöver kunna detta, konstaterar Tiger. Den 
allmänna uppfattningen är att bibliotekspersonal behöver kunna SAB-systemet 
i grova drag, men det finns många typer av hjälpmedel för den professionella 
gruppen. Valen av ämnesord är viktiga: Cecilia Hamilton berättar att ”man måste 
tänka erfarenhetsmässigt, vad låntagaren frågar efter” för att ana vilka begrepp 
som kan vara lämpliga ur låntagarens söksynpunkt. 624 Ord byter betydelser eller 
ersätts i språket. Ordblindhet benämns idag dyslexi, och vissa ord blir populära 
eller moderna en kortare period, till exempel ”värdegrund”.

Enligt Roland Tiger är källan viktigare än katalogen. ”Den perfekta katalogen” 
var en gång i tiden ett mål, men de moderna biblioteken erbjuder många vägar 
fram till verket. Katalogen anses dock nödvändig för att inte säga omistlig för 
att sökning ska vara möjlig. Prioriteringar vad gäller egen katalogisering sker 
egentligen inte i folkbiblioteken, då kataloguppgifterna oftast finns att köpa från 
annat håll. På universitetsbiblioteket uttrycker man det som att ”så fort vi köper, 

619  Med biuppslag avser man den sökvariabel som lagts till posten som alternativ till huvuduppslaget. 
Exempelvis om verkets titel är huvuduppslag är författare vanligen verkets biuppslag. Ursprung, se not 
nedan.

620  Det är ovanligt att få bidra med nya ord i till exempel Libris ämnesordsregister. Ett nytt ord i registret 
som kommer från universitetsbiblioteket i Härnösand är ”utbildningsteknologi”, berättar Cecilia 
Hamilton

621  När man katalogiserar på katalogkort tillverkar man flera identiska kort, där signum-kortet placeras på 
sitt ställe och korten med biuppslag sätts där de hör hemma. Dessutom finns alltid ett kort som placeras i 
katalogen över författare i bokstavsordning.

622 Intervju med Roland Tiger.
623  Intervju med Roland Tiger; Med detta syftar Tiger på att bokens primärkatalogisering – beskrivningen 

av verket – är gjord, så att man bara behöver indikera i katalogen att biblioteket har denna titel och kan 
hämta metadata om denna titel från annat håll.

624 Intervju med Cecilia Hamilton.
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är de ute i katalogen”.625 Donationer av boksamlingar kan dock leda till att egen 
katalogisering behövs. Då prioriteras det som bedöms ha störst allmänintresse. 
Tidskrifter katalogiseras endast grovt. I stor utsträckning gallras tidskrifter efter 
något år. De som katalogiserar anser sig hårt belastade och anser att omgivningen 
påverkar prioriteringar av katalogarbetet.626 

Katalogiseringen i biblioteken anses alltså ha minskat i betydelse och i angelä-
genhet i jämförelse med tidigare, under 1900-talet. Statusen som objekt har också 
minskat för den enskilda boken eller tidskriften, och gallras om de inte lånas ut 
under längre tid. Katalogiseringens betydelse sammanhänger säkerligen med att 
böcker och tidskrifter inte längre bevaras permanent och långsiktigt – mediet har 
blivit mindre viktigt och i större utsträckning utbytbart.

Roland Tiger menar att dokumentationen är till för bibliotekspersonalen – ”men 
någonstans finns brukaren”.627 När systemen skapades, fanns inte böckerna i 
öppna hyllor. Idag är ofta även magasinen öppna. Klassifikationen är en tolkning 
av verkligheten. Därför bör den ses som ett instrument där professionell kunskap 
många gånger erfordras för ett bra sökresultat. Alla kataloger med klassifikationer, 
ämnesord med mera är offentliga, men förutsätter viss kunskap för att användas. 
Wolf-Watz spetsar till frågan om för vem dokumentationen är till och menar att 
”det speciella svenska uppställningssystemet (oftast SAB-systemet) är till för att 
bibliotekarierna ska hitta. Han skulle vilja ordna böckerna så att biblioteksbesöket 
mer liknar en upptäcktsresa: ”En grotta där inga system råder – som i ett antikva-
riat. Det skulle locka till upplevelser”. Wolf-Watz menar att det finns en moralisk 
aspekt i biblioteksverksamheten. Inköp kan styras av moraliska värderingar, men 
när sedan katalogiseringen utförs läggs inga värderingar av moralisk karaktär i 
dokumentationen. Wolf-Watz gör jämförelsen med ett museum: Där ”tar man 
inte bort en pilspets som dödat, men i bibliotek gör man en skiktning.” 628 Han 
anser att ”den självpåtagna rollen av litterär polis är skrämmande”.629 Wolf-Watz 
kommentar avser åren kring år 2000, men i ett hundraårigt perspektiv var det 
snarare en självklarhet att värna bibliotekets innehåll. I Utkast till stadgar jämte 
råd och upplysningar för folkbildnings- och hembygdsföreningar från 1906 förordar 
författarna: ”Böcker med osedligt innehåll få ej med biblioteket införlifvas.”630 
Wolf-Watz hävdar indirekt att dokumentationen (och dess principer) står över de 
lokala värderingarna i verksamheten. Olsson påpekar att man inte kan nöja sig 

625 Intervju med Cecilia Hamilton.
626 Ibid.
627 Intervju med Roland Tiger.
628 Wolf-Watz menar att viss litteratur ”skiktas” bort och blir därmed aldrig föremål för inköp.
629  Wolf-Watz syn på biblioteksverksamhet kan också speglas i citatet: ”Människor får litterära trippar av vad 

som helst, från Dostojevskij till Fantomens årsbok.”
630  Utkast till stadgar jämte råd och upplysningar för folkbildnings- och hembygdsföreningar, utgivet av 

Norrländska studenters folkbildningsförening, Uppsala (Uppsala 1906), 11.
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med en bra katalog. Flertalet låntagare går direkt till hyllorna och vill därför att 
presentationerna och uppställningarna är inbjudande. 631 Slutsatsen blir att källan, 
i detta fall boken, för allmänheten är viktigare än dokumentationen. Katalogen är 
viktig för att hjälpa bibliotekarierna. Den är främst deras stöd. 

Personal och verksamhet
Biblioteksarbetet har blivit allt mer ”titelstyrt”. Låntagaren vet vilken bok hon 
söker och frågor av typen ”böcker om ...” minskar i omfattning. Bibliotekariens 
kompetens är överblicken över var böckerna eller andra media finns och en förmåga 
att värdera dessa. Man arbetar medvetet för att biblioteken ska innehålla aktuellt 
material. Bevarande anses inte vara folkbibliotekens uppgift, annat än möjligen 
när det rör lokalhistorisk litteratur.632

Katalogiseringskunskap är inte längre central vid rekryteringen till bibliotek, 
åtminstone inte till folkbiblioteken. Social och pedagogisk kompetens är däremot 
viktiga egenskaper. Av ämneskunskaper anser man att humanisterna är överrepre-
senterade och att det saknas teknikkompetens och naturvetenskapliga kunskaper i 
folkbiblioteken. IT-kunskap är viktig, då biblioteken utvecklas i riktning mot att 
arbeta med fler och nya medier parallellt med de gamla. Roland Tiger understryker 
att: ”Författarförbundet är på sin vakt”, de arbetar för att folkbiblioteken ska värna 
skönlitteraturen.633 Den allmänna uppfattningen i biblioteken är dock att alla 
genrer ska ges lika stort utrymme. De nyutbildade bibliotekarierna är inriktade på 
informationsförmedling och på att arbeta i ett rum där ”informationssamhällets” 
krav styr, hävdar Wolf-Watz. Karriärmässigt arbetar man oftast med en viss inrikt-
ning och fördjupar den, till exempel katalogarbete, pedagogik eller webbarbete. 
Yrket specialiseras snarare än breddas med tiden. Vissa chefer och förvaltningar 
har ett intresse av att låta personalen rotera på olika arbetsuppgifter. Avsikten är 
att minska ensidigheten och eventuell isolation i vissa arbetsuppgifter.

Högskolebiblioteken är mer specialiserade och har därför större behov av rota-
tion mellan arbetsuppgifterna. Så kallad rotation i form av att byta tjänst är 
däremot mindre vanlig, och efterfrågas heller inte av de anställda. Attityden till 
dokumentationsarbetet i bibliotekariekåren är tydlig. Begreppen är inre tjänst för 
dokumentationsarbetet och yttre tjänst för att arbeta i besöksdisk eller på annat 
sätt i bibliotekets publika lokaler. Den inre tjänsten värderas högre. Om man får 
mer yttre tjänst i sitt arbete, anses det inkräkta på den inre tjänsten.634

631 Detta gäller både skönlitteratur och facklitteratur enligt Olsson.
632 Intervju med Roland Tiger.
633 Intervju med Roland Tiger.
634 Intervju med Roland Tiger.
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Slutsatser – bibliotek
Folkbibliotekens bas är låntagaren. Kungliga biblioteket är ur folkbiblioteksper-
spektiv viktigt som modell för struktur och klassifikation. Katalogiseringsarbetet 
är centralt. Det framgår med stor tydlighet och omvittnas av alla tillfrågade. ”Om 
en bok inte katalogiseras, finns den inte” är en kommentar som likt ett mantra 
återkommer och speglar att arbetet är grundläggande för biblioteken. Kopplat 
till detta är att statusen för dokumentationsarbetet är hög. En viktig slutsats är 
att biblioteken – arkivbiblioteken undantagna – strävar efter att katalogisera allt. 
Katalogiseringen ligger alltid på objektnivå och är total. Aggregat i olika former, till 
exempel boksamlingar eller ämnesområden, beskrivs inte i bibliotekskatalogerna. 
Undantag finns, men huvudregeln är denna. En påfallande viktig ståndpunkt bland 
bibliotekarierna är att dokumentationen ska vara av hög kvalitet i ett bibliotek, 
annars är det fråga om en boksamling. Detta innebär att dokumentationen är 
lika viktig eller nästan lika viktig som källan (det vill säga boken, etc.). Bland de 
intervjuade är meningen delad vad gäller frågan om vilket som är viktigast vad 
gäller resurstilldelning och arbetsinsatser: källan eller dokumentationen. Slutsatsen 
blir emellertid att dokumentationen är en central del av ett bibliotek och kanske 
det viktigaste arbetsområdet. Detta styrks även av utsagorna om att inre tjänst har 
högre status och är viktigare än yttre tjänst, även om yttre tjänst uttrycks som det 
andra viktiga benet i folkbiblioteken. Det yttre arbetet har förändrats efterhand 
och utgörs idag i stor utsträckning av stöd till bibliotekens låntagare. Förr skötte 
bibliotekarierna den praktiska utlåningen. Detta sköter låntagarna numer ofta själva 
med hjälp av sökdatorer och låneterminaler. Detta visar också att katalogerna och 
dokumentationssystemen har en viktig roll för låntagarna. 

Bibliotekarierna är ett tämligen enhetligt tankekollektiv. Tankestilen har odlats 
under lång tid och visar en uniform uppfattning om katalogerna, deras roller och 
deras syften. Även om medierna är objekten som motiverar biblioteken är kata-
logens roll och betydelse oomtvistad – katalogen är bibliotekariens eget verktyg 
– och därmed en identitetsmarkör för bibliotekarieprofessionen. Det är inte lika 
tydligt vad som utgör den tysta kunskapen i biblioteken i jämförelse med nyss 
nämnda tankestil, men urvalet av litteratur och andra medier framskymtar som 
en dold tankestil eller tyst kunskap i kåren. Urvalskriterierna var säkerligen tyd-
ligare formulerade under 1900-talets första hälft, men de har delvis kommit att 
kvarstanna, på grund av praxis.

Museerna
Sveriges offentliga museer indelas ofta efter två kategorier: i den ena kategorin 
är museerna indelade i vetenskapsområden som kulturhistoria, naturhistoria, 
teknikhistoria, arkeologi, konst och så vidare, i den andra i deras territoriella an-
svarsområde som kommunalt museum, länsmuseum eller statligt museum med 
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nationella uppdrag och samlingar.635 Avgränsningen för avhandlingen är museer 
i Västernorrlands län, och tyngdpunkten ligger på offentliga kulturhistoriska 
museer. I detta avsnitt speglas framför allt förhållningssätt hos de kulturhistoriska 
museernas ledande personal.

Många av de kulturhistoriska museerna etablerades under årtiondena kring 
sekelskiftet 1900. De har ofta – som vi sett – en tillkomsthistoria som knyter an 
till folkbildningssträvanden vid den tiden.636 Samlingarna i svenska kulturhistoriska 
museer består av föremål, dokument, bilder med mera, vilkas kanske viktigaste 
aspekt är deras proveniens.637 Sett ämnesvis varierar samlingarnas sammansättning 
vanligen efter regionens eller museets profil. Detta för med sig att olika regionala 
och lokala museer kan ha stora skillnader i vad de förvarar. Att upprätta kataloger 
över samlingarna är en tradition som upprätthålls från de minsta till de största 
museerna. Museerna är till skillnad från de offentliga arkiven och biblioteken inte 
underordnade någon museilagstiftning.638 Däremot förväntas de institutioner som 
benämns museer följa de internationella etiska regler som satts upp av ICOM – 
International Council of Museums.639 I dessa regleras bland annat hur museer 
får förfara med sina samlingar och vad museipersonalen är skyldiga att beakta i 
framför allt etisk mening. 

Museiinstitutionerna
I det följande beskriver jag karaktärsdrag och verksamhet vid de museer dit infor-
manterna är knutna. Urvalet är gjort för att täcka såväl regionala som kommunala 
och enskilda institutioner.

Beskrivningen av praxis och tankestil på museiinstitutionerna bygger på intervjuer 
med åtta personer. Intervjuerna hölls 2000–2005.640 Utöver intervjuer har, som 
nämnts tidigare, en enkät lämnats till museipersonal på de berörda institutioner-

635  I vissa museidefinitioner inräknas de ideellt drivna museerna till exempel hembygdsgårdarna. Till 
exempel ICOM:s definition av museer ger utrymme för ideellt drivna museer <www.icom.museum>. 
Andra definitioner av museibegreppet avgränsar till institutioner med fackutbildad anställd personal. 
Svenska staten räknar endast in museer med minst en yrkesutbildad anställd i sin statistik, se till exempel 
Kulturrådets årliga museistatistik. Diskussionen om indelningen kan göras längre men tillför inte något 
till presentationen.

636  En utförlig diskussion om de kulturhistoriska museerna kring sekelskiftet 1900 återfinns i Maria 
Björkroths avhandling Hembygdsvård (2000). Göran Rosander diskuterar museer, speciellt de 
kulturhistoriska museerna under 1900-talets andra hälft i Museerna och tidsandans förändring (1996).

637  I tidigare kapitel har jag visat att proveniens tycks vara en av de viktigaste och även en av de mest 
förekommande uppgifterna i katalogerna.

638  Museilagstiftning har från tid till annan diskuterats, bland annat i tidskriften Svenska museer och 
i museiutredningar, men aldrig lett till att riksdagen fattat beslut om någon museilag. Däremot 
finns lagstiftning om kulturarvet i landskapet, vilket skyddas av bland annat SFS 1988:950, Lag om 
kulturminnen.

639 ICOM:s etiska regler: <http://icom.museum/ethics.html>.
640  Listan med frågor finns som bilaga 1; Intervjuerna genomfördes tidigt i avhandlingsarbetet och 

gjordes för att skapa en bas för vår tids syn på och kunskaper om katalogisering. Avhandlingens 
undersökningsperiod sträcker sig fram till sekelskiftet 2000, intervjuerna speglar den syn som rådde vid 
undersökningsperiodens slut.
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na.641 Enkäten har besvarats av sju museimedarbetare.642 När enskilda kommentarer 
från intervjuerna läggs in i texten, följs de av not eller namn. De intervjuade var:
museichef Mona Bornecrantz, Sundsvalls museum, 1/11 2005;
avdelningschef Ann-Sofie Ingman, Länsmuseet Västernorrland, 30/10 2005;
avdelningschef Måna Nilsson, Länsmuseet Västernorrland, 29/3 2000;
museichef Karin Netterlund, Textilarkivet Västernorrland, 3/11 2005;
landsantikvarie Bengt Edgren, Länsmuseet Västernorrland, 1/8 2005;
avdelningschef Per Höglund, Länsmuseet Västernorrland, 24/2 2000;
landsantikvarie Tommy Puktörne, Länsmuseet Västernorrland, 10/2 2000;
avdelningschef Lars-Göran Spång, Länsmuseet Västernorrland, 6/3 2000.

Länsmuseet Västernorrland
Länsmuseet har sin upprinnelse i Västernorrlands läns museisällskap, bildat 1880. 
Under 1890-talets sista år ändrades beteckningen till Västernorrlands läns museum. 
Under åren efter 1905 etablerades Föreningen för norrländsk hembygdsforsk-
ning. Det var dock Länsmuseet som levde vidare och med början 1912 byggde 
upp Friluftsmuseet Murberget. Tongivande från åren kring 1910 var Murbergets 
skapare och förste chef, Theodor Hellman. Hellman var kanske inte så antikva-
riskt intresserad. Folkbildningstanken och intresset för ”den lilla traditionen” var 
i stället det som blev styrande för verksamheten och gårdar och föremål samlades 
på Murberget.643 Föreningen existerade genom åren i former, men ombildades 
1976 till Stiftelsen Länsmuseet-Murberget, som 1994 blev Stiftelsen Länsmuseet 
Västernorrland. De samlingar och kataloger som skapades på 1880-talet finns, 
som ovan diskuterats, fortfarande i bruk i museet. Länsmuseet ska bedriva mu-
seiverksamhet i Västernorrlands län. I Länsmuseets måldokument framgår bland 
annat: ”Länsmuseet ska värna om länets kulturarv samt utforska och tolka det”; 
”Länsmuseet ska vårda, dokumentera och väcka intresse för länets materiella och 
immateriella kulturarv”; ”Länsmuseets samlade kunskap ska vara tillgänglig”. 644

Dokumentationer och samlingar hanteras av en avdelning med detta som hu-
vuduppgift. Vid arbetet med de egna samlingarna finjusteras dokumentationen 
efterhand. Vid arbetet med rapporter för till exempel externa uppdrag kan fördju-
pande analyser göras av utgrävningsfynd, även om dessa inte är museets egendom. 
Samlingarna och katalogerna har aldrig marknadsförts aktivt. Med införandet 
av en webbplats för länsmuseet 1994 förändrades förutsättningarna. Allt större 
del av samlingarna har beskrivits i detta medium. Samtidigt har allt fler delar av 
samlingens kataloger publicerats elektroniskt.

641  I samband med att jag presenterade mitt forskningsprojekt för personalgrupperna, lämnade jag ut 
enkäten till åhörarna.

642 Samtliga sju anställda vid Länsmuseet Västernorrland.
643 Intervju med landsantikvarie Bengt Edgren, Länsmuseet Västernorrland, den 1/8 2005.
644 Version år 2002 gällde vid intervjuerna.
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Informanterna noterar en brist i att skilda avdelningar på länsmuseet arbetar 
var för sig med dokumentationsfrågor. Bristen lokaliseras till att det inte finns 
ett övergripande program för dokumentation och dokumentationsinsatser. Den 
utåtriktade verksamheten tar upp teman årsvis eller för kortare perioder, så som 
mångkultur, fäbodliv, eller trädgårdsväxter. Förväntan från publik och politiker 
på förmedlingsinsatser från museet ställs till informations- och undervisnings-
avdelningen, men den leder inte till några åtgärder av andra avdelningar.645 När 
kulturmiljöavdelningen bedriver ett dokumentationsprojekt, leder det oftast till 
att en rapport skrivs. Och där tar förmedlingsarbetet slut.

Inom den svenska museisektorn har länsmuseet genom åren samarbetat kring 
dokumentation, till exempel i SAMDOK. Samarbete bedrivs också och har bedri-
vits med arkiv och bibliotek framför allt inom länet. Länsmuseet har fått stöd från 
Landsarkivet i Härnösand när det gäller arkivfrågor. Samverkan sker med Läns-
styrelsen Västernorrland kring kulturmiljön och dess dokumentation. Samverkan 
har även omfattat elektroniska dokumentationssystem. Under 1990-talet deltog 
Länsmuseet aktivt i nationella samarbeten kring IT och dokumentation. Utveck-
lingsarbetet var ”pragmatiskt” och syftade till att underlätta det operativa arbetet.646

Teorier som styr dokumentationen generellt i museet sammanhänger i första 
hand med klassifikationsarbetet. Outline of Cultural Materials (OCM) är en 
antropologisk teoribildning och modell, ”en spegling av samhället”.647 OCM 
skapades ursprungligen för att beskriva ursprungsbefolkningar.648 Det används 
i länsmuseet för att klassificera fotografier och föremål. Arkivet och biblioteket 
klassificerar inte materialet med OCM, men detta sker på vissa andra kulturhis-
toriska museer. I museets bibliotek används SAB-systemet, och i arkivet används 
Allmänna arkivschemat. Flera informanter påpekar att de forskningsämnen vilkas 
teori nyttjas i museiverksamheten och där museet har egen kompetens, påverkar 
dokumentationsmetoderna. Framför allt arkeologi, men även etnologi och konst-
vetenskap, har tydligt influerat metodiken i praxisfältet igenom åren. Omvänt har 
praxisfältets behov styrt hur teorierna använts. 

En tydlig skillnad emellan den vetenskapliga forskningen och arbetet på museet 
är att museet gärna sammanför teorier och metoder från olika ämnesområden för 
att beskriva ett skeende eller en situation. Metodiken kan tolkas som mångveten-
skaplig. Ett exempel är fäbodinventeringar där byggnadshistoriker och biologer 
eller botaniker samverkar.

645 Intervju med avdelningschef Ann-Sofie Ingman, Länsmuseet Västernorrland den 30/10 2005.
646 Intervju med avdelningschef Per Höglund, Länsmuseet Västernorrland den 24/2 2000.
647 Intervju med Per Höglund.
648 Intervju med Per Höglund; Om OCM, se kapitel 4.
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Sundsvalls museum
Sundsvalls museum tillkom 1956 som en följd av de arkeologiska utgrävningarna 
på Högomgravfältet. Staden ville tidigt även visa industrihistorien i regionen samt 
konst. Museet har hela tiden varit ett offentligägt stadsmuseum. Initialt bedrevs 
verksamheten av endast en intendent, vilken avlönades av skogsbolaget SCA. 
2005 har museet 18 anställda, inklusive personalen i Fotomuseet. Verksamhetens 
inriktning är konst och kulturhistoria, och museets personal fungerar som sak-
kunniga i kommunen inom områdena konst och kulturmiljö. Museet har två 
konstsamlingar: dels deponerad konst i kommunala lokaler, dels en samling som 
används i egna utställningar. Samlingarna är väl dokumenterade. Museet samverkar 
kring dokumentationsinsatser med andra museer i SAMDOK. Museichefen sitter 
i SAMDOK-rådet som är SAMDOK:s beslutande organ.649

Förmedlingsarbetet och förmedlingsverktygen utvecklas i samarbete med kom-
munbiblioteket och arkivinstitutionerna i Kulturmagasinet. Som gemensamt projekt 
drivs det så kallade Kunskapsrummet, där institutionerna möts och tillsammans 
också skapar möten med publiken. Institutionerna för med sig traditioner och ar-
betssätt som ska anpassas. Den teoretiska överbyggnaden är tunn, anser museichef 
Mona Bornecrantz på Sundsvalls museum, vilket leder till att svårigheter uppstår 
när en praxis möter en annan praxis. Sundsvalls museum samverkar med många 
professionella parter, dels lokalt i ABM-arbetet kring Kunskapsrummet, dels inom 
den kommunala museigruppen och ytterligare i de industrihistoriska nätverken.650

I kollegiet på Sundsvalls museum ser man sin verksamhet som en del av vad som 
sker i Museisverige, och inte bara som en del av den kommunala kulturverksam-
heten.651 Detta förhållningssätt bör sammanföras med den professionella synen på 
museiverksamhet. Uppdraget att bedriva museiverksamhet ges av huvudmännen, 
men vilken verksamhet som ska bedrivas styrs snarare av sektorns egen ideologi 
och självdefinition. Per Kåks uttryckte, vid en diskussion om ICOM:s etiska regler, 
att museernas verksamhet vilar på allmänhetens förtroende, inte på lagar.652 De 
internationella överenskommelserna om museer och museiverksamhet är allmänt 
kända i museerna.

Textilarkivet Västernorrland
Textilarkivet öppnade 1995. Samlingen består i huvudsak av Ångermanlands 
Hemslöjdsförenings samlingar. Hörnstenarna i verksamheten anges vara forsk-

649 Intervju med museichef Mona Bornecrantz, Sundsvalls museum den 1/11 2005.
650 Mona Bornecrantz; Till exempel Industrihistoriskt Forum och Arbetsam.
651 Intervju med Mona Bornecrantz.
652  Per Kåks har varit aktiv i ICOM med flera internationella projekt, bland annat i ICOM:s etikkommitté. 

Per Kåks är före detta chef för flera länsmuseer samt Etnografiska museet i Stockholm. Han har deltagit 
som rådgivare vid bygget av Världskulturmuseet i Göteborg med mera. Från föredrag den 21 november 
2005, på Länsmuseet Västernorrland.
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ning, utbildning, produktutveckling och besöksnäring. Textilarkivet bedriver 
insamling av föremål och dokumentation, utställningsverksamhet, pedagogik och 
andra aktiviteter typiska för museer. Samlingarna och arkivet framställs som basen 
för all den verksamhet som bedrivs. Dokumentationsarbetet har i huvudsak lägre 
prioritet. Ambitionerna beskrivs som höga, men man saknar tid. Prioriteringen 
orsakas bland annat av uppfattningen om brist på fungerande tekniska system. 
Textilarkivet har de senaste åren formulerat en insamlingspolicy för att få struktur 
på inflödet av föremål och annan dokumentation. 653 

Textilarkivet samverkar med många olika parter. Inom ABM i Sollefteå är 
samarbetet intimt. Den lokala ABM-gruppen arbetar med gemensamma aktivi-
teter, till exempel med att besöka och verka i skolan. De fördelar man framför om 
ABM-samverkan är att varje profession och institution har sitt material och sitt 
sätt att se på kulturarvet. Dessa skillnader gör att gemensamma presentationer och 
verksamheter ger mottagaren ett större utbyte. Uppfattningen om ABM-samverkan 
som stärkande ur professionell synpunkt återfinns hos många informanter. 654

Dokumentationsarbetet i museerna
Dokumentationsbegreppet är, enligt informanterna från museerna, mycket brett. 
Det används för att beskriva en verksamhet, det vill säga att bedriva dokumenta-
tion, för att till exempel forska om föremålens ursprung, proveniens med mera. 
Det används om produkten dokumentation i allmänhet, exempelvis om skrifter, 
film med mera, och även i betydelsen strukturerad information, till exempel om 
kataloger och register. Dokumentationen och dokumentationsarbetet anses av 
gruppen ha en nyckelroll i museerna. Metaforen ”samhällets minne” 655 används 
för att betona vikten av de bevarade källorna, men används även för handlingar och 
övriga strukturer för bevarande. Dokumentationen har flera funktioner. I fältarbetet 
vid utgrävningar eller byggnadsinventeringar beskrivs dokumentationen som en 
operativ del och ett sätt att skapa ordning i den fysiska informationsmängden. 
Dokumentationen är även en del av den förvaltande och förvarande verksamhe-
ten. I det förmedlande arbetet och i museipedagogiken är museets källor, det vill 
säga föremålen, och dokumentation en utgångspunkt. Ibland kompletteras äldre 
dokumentation med nya insamlingsinsatser, för att vinna aktualitet och samtids-
perspektiv.656 Enligt flera informanter saknas det övergripande handledningar och 
styrinstrument för dokumentationsarbetet. Utförligheten i arbetet beror ofta på 
sammanhanget och på personen som dokumenterar. Egna samlingar prioriteras 
före depositioner, källmaterial från utgrävningar, föremålen tillhör staten, och 

653 Intervju med museichef Karin Netterlund, Textilarkivet Västernorrland 3/11 2005.
654  Bengt Wittgren, ”Museerna och IT – att möta en ny publik”, i KulturPolitisk Tidskrift 1996/3–4, 

Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (Borås 1996), 62f.
655  Minnesmetaforen har använts flitigt i den kulturpolitiska debatten de senaste 10-15 åren, se till exempel 

Kulturpolitikens inriktning, SOU 1995:84 och Kulturpropositionen 1996/97:3.
656 Intervju med avdelningschef Måna Nilsson, Länsmuseet Västernorrland den 29/3 2000.
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liknande. Många dokumentationer anses vara av värdeneutral natur. Några infor-
manter menar att byggnadsinventeringar och fornlämningsregistret är tekniska 
och fria från tolkningar.657 Arbetet med dokumentationen styrs ibland av de mer 
publika verksamheterna, hävdar man. Dokumentationen är en ”vilande tillgång” 
säger Tommy Puktörne och klargör vidare: ”När vi har en utställningsidé går vi 
tillbaks och bygger från teman och dokumentationen.” Dokumentationen är enligt 
denna ståndpunkt snarare en resurs för museiverksamheten än ett eget område 
att problematisera.

Dokumentationsarbetets metoder bygger enligt huvuddelen av informanterna på 
gammal praxis skapad i museerna. ”Vi försöker göra lika på alla museer”, säger 
Per Höglund. På vissa områden är tillvägagångssätten mycket traditionsbundna. 
Fornlämningsinventeringen har gjorts på samma sätt under många årtionden, så 
också byggnadsinventeringar. Nationella och nordiska projekt har utvecklat ana-
lysmetoder och klassifikationer för många enskilda föremålsgrupper och ämnen, 
till exempel mjölkdon och textila tekniker.658 Metoderna kan enklast beskrivas som 
nyare eller äldre, men hämtade från den kulturhistoriska forskningens metodsfär. 
Flera informanter är medvetna om att metodutvecklingen på museerna inte håller 
jämna steg med forskningens landvinningar. Snarare motiveras valet av metoder 
med argument som att långa tidslinjer, obrutna serier och liknande är viktiga. Man 
tenderar alltså att fortsätta att arbeta som man alltid har gjort.

Dessa utsagor stämmer överens med utsagorna om att det inte finns någon över-
gripande policy för metoder på området.659 Metoderna är objektorienterade och 
fokuserade på föremål och andra materiella lämningar. Detaljrikedomen anses ha 
ökat och noggrannheten i mätvärden och liknande har skärpts. Avsikten har enligt 
informanterna varit att se nya mönster i forskningsmaterialet. Några informanter 
ser problem i att metoderna ofta är lokalt utvecklade. De vill se en nationell och 
helst internationell samling kring dokumentationsfrågor.660 Jag uppfattar det som 
att de internationella insatser som görs, till exempel inom CIDOC, är alltför 
okända i de lokala museerna.661

Ett slags kumulativ dokumentation pågår i museerna. En vilja har funnits att 
bevara gamla metoder för dokumentation samtidigt som nya metoder för insam-
ling och dokumentation tagits i bruk och utökat informationen om varje enskilt 
objekt. Inom till exempel arkeologin har osteologin tillfört ny kunskap om ben-
material, ett material som för 70 år sedan ansågs sakna intresse. Detsamma gäller 

657 Intervju med avdelningschef Lars-Göran Spång, Länsmuseet Västernorrland den 6/3 2000; Måna Nilsson.
658 I kapitel 4 behandlar jag klassifikationsmetoder och andra hjälpmedel.
659 Intervju med Bengt Edgren.
660 Intervju med Karin Netterlund.
661 CIDOC är en internationell arbetsgrupp inom International Council of Museums.
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exempelvis keramik och kol. Till de nya synsätten hör även att i katalogerna knyta 
samman skilda material och olika objekt. Föremålsgrupper, samlare och händelser 
knyter, med ett modernt sätt att se, samman föremålen i museisamlingarna. Den 
kontextuella informationen har fått en starkare roll, och detta uttrycks med att 
objekten relateras till teman eller individer. ABM-samverkan framförs som en av 
de möjligheter som är utvecklingsbara. Genom att digitaliserade källor virtuellt 
kan föras samman, kan institutionsgränser osynliggöras. 

Det har även skett ett perspektivbyte, ett paradigmskifte, under 1980-talet. 
SAMDOK har bidragit med viss teoretisk förnyelse tillsammans med den etnologi 
som växte fram från 1970-talet, men informanterna noterar återigen att man med-
vetet blandar nya och äldre metoder, och detta uppfattas som ett problem.662 Vissa 
informanter uppfattar i detta sammanhang att den blandning av metoder, vilken 
kan beskrivas som en blandning av paradigm, gör frågan om dokumentationens 
värde mer komplicerad. Man talar även om en sänkning av kvalitet. 

Dokumentationen som källa för att utgöra ”samhällets minne” anses ha för 
mycket luckor och bedöms kräva ett stort mått av forskning för att användas.663 Å 
andra sidan säger man att den nationella fornminnesinventeringen skapat en unik 
möjlighet till forskning i Sverige.664 En slutsats jag gör är att dokumentationen, i 
nuvarande utformning, uppfattas som användbar bara för forskare. Flecks syn på 
tankekollektiv och deras begränsningar att förstå andra tankestilar än sin egen lig-
ger nära till hands här som teori för tolkning. Vissa informanter tycks dela Flecks 
syn vad gäller sammanblandning av tankestilar och svårigheter att tolka resultat 
under dessa omständigheter.

Urvalet av vad som dokumenteras sker enligt informanterna både slumpmässigt 
och planlagt. Yttre faktorer som byggprojekt, företagsnedläggelser och andra ofta 
dagsaktuella händelser i samhället leder till akuta insatser, men i museerna finns 
också en tradition att bedriva självständiga insamlings- och dokumentationsprojekt. 

665 Urvalet styrs då av diskussioner om vad som är viktigt i samtiden och därmed 
för framtiden: ”Vi behöver resonera om det representativa” säger Puktörne, för att 
kunna göra dokumentation som kan bedömas ha ett värde i framtiden.666 Många 
museer har under senare år skrivit dokumentationsprogram och forskningsprogram. 
Vissa program behandlar enskilda fält såsom arkeologi eller konst. Andra omfattar 
hela det fält vari museet arbetar.667 Programmen ska hjälpa till att forma målsätt-

662  Intervju med Mona Bornecrantz.
663 Intervju med Tommy Puktörne.
664 Intervju med Bengt Edgren.
665 Intervju med Mona Bornecrantz.
666 Intervju med Tommy Puktörne.
667 Intervjuer med Per Höglund & Lars-Göran Spång.
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ningar för forskningsarbete och insamling.668 Det finns alltjämt en viss tradition i 
vad som väljs ut för förvaring i museerna. Diskussionen om vad som ska bevaras 
drivs även av de vetenskapliga forskarna, eftersom insamling och dokumentation 
styr vad som i framtiden kan beforskas. Man kan konstatera att objekt som är 
åskådliga prioriteras. Fynd som kan C14-dateras, fönster och dörrar, tas gärna 
in.669 Hotbilder framförs som viktiga vid prioriteringar, men en prioritering sker 
oftast bara när det är fråga om fysiska hot som sönderfall, skador eller förändringar 
i samhällets infrastruktur. Brottshot som brand och stöld har uppmärksammats 
först under de senaste åren. Ur urvalssysynpunkt anses dokumentationsarbetet i 
fält mycket traditionsbundet. De äldsta objekten dokumenteras, liksom de som 
anses ha symboliskt värde. 

Detta arbete är typiskt styrt av rådande tankestil. Modern forskning har emel-
lertid även här påverkat museerna, exempelvis inflytandet från SAMDOK och 
deras dokumentationsprojekt. Museerna har – som jag tidigare beskrivit – under 
de senaste 50 åren lämnat en föremålsfokuserad syn på historien med företrädare 
som etnologen Sigurd Erixon. Under samma tid har folkloristerna börjat dokumen-
tera människors minnen, till exempel smedsminnen och arbetarminnen, hävdar 
Tommy Puktörne. Ungefär 1980 anser han att det skedde ett ”paradigmskifte” 
inom museerna och humaniora. Runstenen beskrivs som en god metafor för något 
som inte är bara text. Puktörne förklarar: ”Det räcker inte att beskriva det fysiska 
kulturarvet, man måste tolka”.670 Förr ansågs föremålen i sig intressanta, men ge-
nom de vetenskapliga strömningar som dominerade under 1970- och 1980-talen, 
där föremålens kontext lyftes fram, krävs idag en helhetssyn.671 Avdelningschef Per 
Höglund frågar sig: ”Den bruna stolen, varför har vi den kvar, när vi inte vet något 
mer?” Hans retoriska svar är att ”vi behöver samverka i en insamlingspolicy för 
museerna och vår del av DÅDOK!”.672 Flera museer har de senaste åren formulerat 
en insamlingspolicy för att få struktur på inflödet av föremål och andra dokument. 
Man har även sett vikten av att dokumentera föremålens fysiska tillstånd.673 

Sammantaget uttrycker informanterna tydligt att man förändrat synen på in-
samlandet av föremål. Man har även förändrat dokumentationen av föremålen, 
men förändringsarbetet uttrycks inte med teoretiska eller vetenskapliga motiv utan 
stadfästs i form av en policy, ofta uttryckligen skapad för att styra och hämma ett 
till synes planlöst inflöde av föremål.

668 Intervju med Lars-Göran Spång.
669 Intervju med Lars-Göran Spång.
670  Intervju med Tommy Puktörne; En analyserande diskussion om museernas paradigmskiften finns i Smeds 

artikel ”Drömsamhällets kulturarv : en allvarsam lek”, i: Kulturarvens dynamik : det institutionaliserade 
kulturarvets förändringar. (Linköping 2005). eller Vad är museologi?, Smeds (2007).

671 Intervju med Per Höglund.
672   DÅDOK är Per Höglunds egen term, med denna refererar Höglund indirekt till SAMDOK, det vill säga 

museernas gemensamma program för samtidsdokumentation. Se: <www.nordiskamuseet.se/samdok>.
673 Intervju med Karin Netterlund.
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Syftet med museernas dokumentation är, uttrycker Puktörne: ”att förmedla vidare 
det museet minns.” 674 Dokumentationen är dock inte direkt tillgänglig. Museet 
styr vad ur samlingarna som görs tillgängligt, igenom hur museets personal väljer 
att nyttja dokumentationen. Det finns en kritik mot att museerna inte frågar 
allmänheten vad som borde eller kan berättas. Puktörne framhåller att ”det är en 
konstnärlig frihet” att själv få bestämma detta. ”Antikvarierna är redskapen i mu-
seernas dialog med samhället”, säger avdelningschef Måna Nilsson på Länsmuseet 
Västernorrland, när hon beskriver dokumentationens roll i museets publika arbete. 
En informant framhåller att det är ointressant att lägga ut föremålskatalogerna till 
allmän beskådan och förstärker detta med att museerna ”måste arrangera verklig-
heten.” 675 Vägvalet i museerna, att själv välja vad som ska berättas, framhålls av 
Puktörne vid intervjun år 2000. Han understryker samtidigt att när databaserna 
blir tillgängliga på Internet, kommer museernas situation att förändras. Då ska allt 
museet rymmer i arkiv och magasin kunna presenteras för allmänheten i elektronisk 
form. Höglund säger att dokumentationen förr var till för oss själva, nu är den till 
för alla ”oavsett nationalitet”. Lars-Göran Spång på Länsmuseet Västernorrland, 
säger i sin tur att sorteringssystemen är till för museitjänstemännen, men knappast 
för forskaren eller allmänheten, som har svårt att hantera dem som de är. Ann-Sofie 
Ingman säger att man även via webben måste vara både initierad och hitta fram 
för att komma åt material. Det saknas en samlad kraft i museet för att kunna nå 
ut med material till exempelvis skolan. Ofta ställer man sig likväl idag frågan för 
vem dokumentationen egentligen skapas.676 

En tredelning av målgrupperna för dokumentationen kan skönjas. Den första 
gruppen är den egna personalen. Nästa grupp är kommande generationer, eller 
”eftervärlden”, som någon uttrycker det.677 I tredje hand är dokumentationen 
ämnad för allmänheten idag. Dold bakom alla dessa utsagor ligger uppfattningen 
att informationen inte kan tillgängliggöras utan hjälp av antikvarisk personal.

Tillgängligheten till dokumentationen anses av de flesta vara självklar. Talar man 
om samhällets minne, så är det allas egendom. Allmänhetens tillgång till registren 
försvaras av informanterna rent generellt. I rättslig mening är all dokumentation 
offentlig. Dock sker vissa undantag: kulturella minoriteter, exempelvis samerna, har 
bett om att slippa få historiska offerplatser offentliggjorda; hällristningsområden 
behandlas så att man kan minska slitaget, och så vidare.678 

674 Intervju med Tommy Puktörne.
675 Intervju med Mona Bornecrantz.
676 Intervju med Karin Netterlund.
677 Intervju med Mona Bornecrantz.
678  En jämförelse kan göras med lagstiftningen i England där det privata är viktigare än det ”offentliga”, 

vilket i sin tur skyddar kulturarvet från slitage och insyn.
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Vid en granskning av museivärlden återfinns olika modeller för att tillgängliggöra 
museernas samlingar. Faktarum har skapats på många museer under de senaste 
20 åren.679 Faktarummen är avsedda som publika samlingsplatser för akademiska 
forskare och lokalforskare där museets arkiv och kataloger kan användas. På British 
Museum har man dessutom antikvarisk personal tillgänglig inne i utställningarna. 
Man knyter på detta sätt samman objekten med kunskapen om dem. Bemanningen 
kompletteras ofta med datorer.680 Faktarummen fungerar i stor utsträckning på 
samma sätt som arkiven. 

Källan och dokumentationen
Några informanter från museisektorn framhåller att källan, det vill säga föremå-
len, är viktigare än dokumentationen – i första hand kataloger och dokumenta-
tionsarbete – vad gäller hur resurser ska prioriteras. Några informanter menar att 
dokumentationen är den enda verksamheten som är viktig. Höglund sträcker sig 
till att ställa frågan ”Varför ska vi fylla utrymmena med materia?” – underförstått 
att det skulle räcka med dokumentation om dem. Å andra sidan framför han att 
katalogerna går att återskapa om de försvinner eller skadas. Däremot, om källorna 
förkommer eller skadas, är detta att jämföra med en gallring.681 Flera informanter 
menar att dokumentationen och källorna har ett symbiotiskt förhållande och 
att båda är viktiga.682 Dokumentationen framhålls som viktigare för forskarna, 
medan objekten är viktigare i publikt hänseende. Vissa forskningsämnen är helt 
beroende av dokumentationen, då föremål kanske förflyttas från ursprunglig 
plats, formförändras eller sönderfaller.683 Det symbiotiska förhållandet uttrycks 
även med att insamlingen inte är en isolerad företeelse, utan ingår i ett system 
där också dokumentationen ingår.684 En annan informant menar att källan ensam 
kan ha estetiska värden, men tillsammans med dokumentationen kan föremålet 
bli intressant på flera sätt.685 Informanten kompletterar med att insamling måste 
motiveras. Det är för denne angeläget att dokumentera vad och varför man samlar 
in eller tar emot något.

679  Stockholms stadsmuseum skapade ett faktarum på 1980-talet. Flera museer inspirerades och har 
vidareutvecklat idén, till exempel Västergötlands museum i Skara och Skellefteå museum.

680  Intervju med avdelningschef Ann-Sofie Ingman, Länsmuseet Västernorrland den 30/10 2005.
681  Intervju med Per Höglund; Höglund utvecklar sitt resonemang med att ta ett exempel: ”Du ska bygga 

en väg över en grav från järnåldern. Då har du två alternativ 1. Dra om vägen. 2. Dokumentera väl, 
men observera, då har du bara dokumentationen kvar. Hur ska vi veta idag vilka frågor som är viktiga i 
framtiden? Den som tycker dokumentationen är viktigare är källan ska byta yrke!”

682 Intervju med Lars-Göran Spång.
683  Edgren beskriver arkeologiskt fältarbetet som en ”aktiv förstörelseprocess”. Därmed, menar han, 

är dokumentationen det enda som finns kvar då insamlingen är avslutad, vilket leder till att 
dokumentationen måste göras så väl som möjligt.

684 Intervju med Ann-Sofie Ingman.
685 Intervju med Karin Netterlund.
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Personal och verksamhet
En allmän uppfattning är att det är viktigt att personalen har goda kunskaper om 
dokumentationsarbete, men det skiljer sig mellan yrkesgrupperna. Personer på 
disciplintjänster som arkeologer, etnologer eller konstvetare har ofta hög ambi-
tionsnivå, men kan inte undersöka allt. Ofta undersöker de fragment för fragment, 
och dessutom gör de nya tolkningar efterhand som forskningsfronten i respektive 
disciplin förflyttas.686 Puktörne anser att de äldre museitjänstemännen hade goda 
kunskaper, eftersom dokumentationsarbetet ansågs viktigt längre tillbaka i tiden, 
men han menar att kompetensen egentligen är en yrkesetisk fråga. 687 Enligt an-
dra informanter är dokumentationskompetensen ofta knuten till ett kunnande 
om en särskild materialgrupp såsom fornlämningar, vapen eller konst. Några 
informanter anser att kompetensen finns, men resurserna att skapa och bearbeta 
dokumentationen är för små idag. Personalen anses ha god förmåga att använda 
dokumentationen. De som arbetar med det utåtriktade arbetet i museet behöver 
också kunskaper om dokumentationen för att hämta information i samlingarna, 
även om de inte anser att dokumentationen är viktig.688 Fortbildning om att 
använda dokumentation sker oftast i form av korta kurser, endagsseminarier och 
liknande. Särskilt framhålls arbetet och seminarierna inom SAMDOK – Samtids-
dokumentation – som värdefullt, och Riksantikvarieämbetet anförs som en viktig 
utbildningsanordnare. Framför allt har den nya tekniken lett till fortbildning i IT 
och elektronisk informationshantering. 

Dokumentationsarbetets status varierar bland personalen. Valet av inriktning i yrket 
styr intresse och syn på dokumentationsarbetet. Enligt flera informanter kan det 
vara en personlighetsfråga. Några anser att framför allt staten med åren har visat 
ett större stöd för dokumentationsarbetet, genom de stora satsningarna på digita-
lisering. Orsaken beskrivs som en insikt om att man måste ha tillgång till kataloger 
och register för många andra arbetsuppgifter i museet.689 Dokumentationsarbetet 
har dock, som ovan framgått, hög status i antikvariegruppen.690

Jämförelser mellan sektorerna
Efter de redovisande och resonerande avsnitten om varje sektor följer nu en te-
matisk diskussion. Temata är valda utifrån frågor som varit gemensamma i de tre 
sektorerna, men där skillnaderna och likheterna kan vara intressanta att jämföra.

686 Intervjuer med Tommy Puktörne, Bengt Edgren, Ann-Sofie Ingman & Mona Bornecrantz.
687 En tolkning av tidsspannet kan vara att den refererade epoken var i mitten av 1900-talet.
688 Intervjuer med Ann-Sofie Ingman & Karin Netterlund.
689 Intervju med Per Höglund.
690 Intervju med Karin Netterlund med flera informanter.
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Dokumentationsbegreppet
Begreppet dokumentation är otydligt för några av informanterna, så intervjuerna 
inleddes med en diskussion om termen. Begreppskalibrering behövdes, och valet 
från min sida har varit att uppfatta informanternas användning av begreppet i tre 
betydelser: 

• Dokumentation (1) som verksamhet, att bedriva dokumentation. Närliggande 
begrepp är dokumenterande, av verbet (att) dokumentera. 

• Dokumentation (2) i en bred betydelse i skriftlig form, på film, ljudband 
eller på annat sätt: På medium registrerad information om något. Denna form 
av dokumentation saknar regler om hur informationen är strukturerad eller 
utvald. Dess inre ordning är endast beroende av förståelighet och eventuella 
stilistiska aspekter.

• Dokumentation (3) i meningen information i strukturerad form. I den 
senare betydelsen sätts regler för vilken information som ska och kan ingå i 
dokumentationen. 

Betydelse (1) tillämpas i meningen: Dokumentationen av bebyggelsen i Hedemora 
bör fortgå. Begreppet i betydelse (2) kan till exempel användas i meningen: Boken 
Linnelärft från Ångermanland av Gertrud Grenader Nyberg är en dokumentation av 
linets teknikhistoria. Den tredje (3) betydelsen används i frasen: Dokumentationen av 
nyinköpta böcker återfinns i den nationella bibliotekskatalogen Libris. Begreppet står 
därmed både för en verksamhet och för dess avkastning i olika former. Betydelse (2) 
och (3) skiljer sig från varandra i frågan om hur ursprunglig informationsmängd 
har ordnats och gallrats. 

Skillnader finns i användning av begreppet dokumentation mellan de tre grupperna 
av informanter. Skillnaderna orsakas av kontextuella faktorer. I arkiven avser man 
ett dokument; dokumentation betyder alltså dels dokument (enskilda handlingar), 
dels arkiv (en sammanhållen samling dokument knuten till viss verksamhet) och 
dels förteckningar och liknande strukturerad information. Den vanligaste betydelsen 
är att dokumentationen är en löpande text som sammanfattar kunskapen om en 
arkivbildare och ett arkiv, alltså en delmängd av dokumentation i betydelse (3) i 
utförande som i betydelse (2). En synonym är ”arkivbeskrivning”. I biblioteken 
används dokumentation främst för arbetet med katalogen, betydelse (1), med sy-
nonymen katalogisering och begreppet används även tillämpat i samma betydelse 
(1), insamling (synonym) av media. Det första exemplet handlar om att arbeta 
med metadata, det senare att arbeta med information. Museerna använder begrep-
pet i alla de tre betydelserna, blandat med begrepp som särskiljer betydelserna. 
Begreppet är snarare professionsbundet än allmänt använt i museisektorn. Begrepp 
som används och särskiljer betydelserna är till exempel insamlingsverksamhet (1), 
uppteckning (2) och katalog (3). 
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Termer manifesterar status. Museernas oklara användning av begreppet dokumen-
tation och dess synonymer måste tas till intäkt för att dokumentationsarbetet har 
en mer marginell roll i museerna än i arkiven och biblioteken. 

Det språkteoretiskt allmänt accepterade antagandet att välkalibrerade begrepp 
sammanhänger med deras betydelse är dock inte möjligt att tillämpa här, bland 
annat för att denna avhandling inte avser att arbeta med språket i den meningen 
och för att en sådan studie kräver en annan teoretisk utgångspunkt.691 Existensen 
av de olika användningssätten är likväl intressant för tolkningen av praxisfältet. 
I de tidigare framhållna politiska ansatserna och projekten som syftade till att 
på olika sätt låta arkiv, bibliotek och museer närma sig varandra krävs en grund-
läggande begreppsförståelse. Fleck anförde att ett tankekollektiv bland annat 
håller sig med en gemensam begreppsapparat eller begreppsvärld med en inom 
kollektivet överenskommen förståelse av aktuella begrepp. Det ovan redovisade 
pekar på att arkiv, bibliotek och museer inte kan uppfattas vara ett gemensamt 
tankekollektiv.

Vetenskapligt har begreppet dokumentation använts och justerats i såväl arkiv-
vetenskap som biblioteksvetenskap och allmän informationsvetenskap.692 Det för 
med sig att arkivens och bibliotekens begreppspraxis kan förväntas ha en större 
intern enighet om begreppets innebörd än museernas, något som intervjuerna visar.

Källorna
En ofta förekommande diskussion när arkiv och museer jämförs är synen på de 
enskilda objekten. Arkivchef Owe Norberg anser att ”museimannens artefaktfo-
kusering beror av accessionen.” Ett ting tas in, registreras som en post varefter det 
blir ”ett föremål”, det vill säga en fristående ”källa”. Han jämför med vad han anser 
vara motsatsen: i en utgrävning, där ”har man sammanhanget”. Norberg syftar 
på att en utgrävning inte handlar om enskilda föremål, utan komplexa lämningar 
efter en livsmiljö – en kontext där föremål samverkar med byggnadsrester, sopor, 
resterna från en eldstad med mera. På samma sätt sker det när man tar emot hela 
arkiv; man tänker i generella termer.693 Norberg menar att de enskilda föremålens 
redovisning i katalogerna oftast saknar information om större sammanhang, och 
att detta är orsakat av hur föremål katalogiseras. 

En generell kommentar till Norbergs påstående är att dessa följder går att visa 
både i kataloger och i praxis. Man kan också påstå att enskildheternas tydlighet 
försvinner, när man förflyttar sig från de enskilda tingen eller dokumenten i 

691  Kjell Johannessen är förvisso särskilt intresserad av språk och språkbruk i förbindelse med olika former av 
tyst kunskap. Mitt val är dock att inte ytterligare fördjupa denna diskussion då den kräver en större egen 
analys än vad som är möjligt inom denna avhandlings ram.

692 HSV 2004:27R, passim.
693 Intervju med Owe Norberg.
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katalogerna till dokumentationer av helheter som i arkeologiska utgrävningsrap-
porter eller arkivbeskrivningar. 

Det är helt enkelt en fråga om måttstock. I museernas fall står man sällan inför 
frågan att ta omhand ett helt hem eller en nedlagd industri. Det mest frekventa är 
erbjudanden om enskilda eller ett mindre antal föremål.694 Arkiven gör på sätt och 
vis tvärtom. De hanterar vanligen inte enskilda dokument utan hela samlingar av 
dokument, hela arkiv, och dokumenterar därför inte de enskilda dokumenten, då 
detta anses för arbetskrävande. 

I dokumentationshänseende skapar dessa olika grundförutsättningar i museer 
respektive arkiv problem vid försök till sammankopplingar, då länkbar information 
mellan sektorernas interna informationsstrukturer saknas både på objektnivå och 
på helhetsnivå, det vill säga mellan objekt (arkiv: handling) – objekt (museum: 
föremål) och mellan helhet (arkiv: arkivbildare) – helhet (museum: givare). Orsa-
ken till den ensidiga informationshanteringen är som vi redan sett historisk, och 
en följd av att arkiv, bibliotek och museer även idag fortsätter att katalogisera på 
samma sätt som man gjort under hela 1900-talet. 

Sektorernas informationshantering har lidit av samordningssvårigheter under 
alla år med försök att elektroniskt samordna databaser i ABM-området.695 Förkla-
ringen kan ges på två sätt: traditioner och teoretiska grundvalar har i många fall 
styrt arbetet med källmaterialet på olika sätt i de olika institutionssektorerna; det är 
tankestilarna i respektive sektor som skiljer dem åt. Fleck skriver ju att en tankestil 
bygger på en blandning av tidigare erfarenhet, ny kunskap och teoretiska utgångs-
punkter. Detta leder i sin tur till olika praxis, som mellan ABM-institutionerna 
kolliderar eller är inkongruenta.

Katalogisering och klassifikation
I biblioteken utförs katalogarbetet av en speciell befattning som kräver särskilda 
kunskaper. Arbetet med katalogen har av tradition åtnjutit högt anseende. Att ha 
yttre tjänst, det vill säga att sitta i disk för att betjäna allmänheten, har däremot 
inte så hög status, men det förefaller som om denna hållning är på väg att ändras, 
åtminstone i folkbiblioteken. Museernas registratorer för emellertid en mer undan-
skymd tillvaro. Status för yrkesgruppen uttrycks inte tydligt, men indirekt pekar 
bristen på metodisk samordning och dokumentationsprinciper samt hänskjutandet 
av frågan till forskningsdisciplinerna vara tydliga tecken på att dokumentations-
arbetet inte skattas särskilt högt i de kulturhistoriska museerna. De regionala 
museernas dokumentationsarbete har under stora delar av 1900-talet bedrivits 
av de yngre tjänstemännen. På den punkten avviker några av centralmuseerna. 

694 Se tidigare kapitel om museikataloger.
695  Det har även lett till att man på 2000-talet internationellt bygger projekt för samordning av data utifrån 

de enskilda sektorerna, exempelvis European Digital Library, APEnet och CARARE.
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Nordiska museet har till exempel under alla år haft speciell personal och en en-
het för katalogiseringsarbetet. Arkiven avviker från både bibliotek och museer i 
att alla arkivarier arbetar med dokumentationsarbete, åtminstone till en viss del. 
Arkivutbildningen har också dokumentationsarbetet som huvudinriktning och 
arkivarierna förutsätter att arkivbildningen ska ske professionellt för att materialet 
ska kunna användas när arkivet är avställt.

Det universella förhållningssättet i bibliotekens katalogisering framhålls av de inter-
vjuade i bibliotekssektorn. Man anser helt enkelt inte att till exempel litteratur behöver 
katalogiseras på nytt för varje nytt exemplar, utan en befintlig katalogpost kopieras 
från en annan bibliotekskatalog. Synen, i en mer abstrakt mening, är att mediet 
bara är en bärare av den information som redan katalogiserats någon annanstans. 

Museernas katalogisering tar däremot fasta på de unika egenskaperna hos varje 
föremål; särdragen som gör att ett visst föremål skiljer sig från övriga av samma 
typ. Det innebär att en museiregistrator sällan kopierar en beskrivning eller upp-
gifter från en annan föremålspost eller från ett annat museums katalog, även om 
det skulle handla om två föremål som är tillverkade samtidigt, men samlats in av 
olika museer. Museiregistratorn skriver alltså ner vad som skiljer föremålen från 
varandra. Arkivarien har i sin tur en uppfattning som ligger någonstans mellan 
bibliotekariens och museiregistratorns, nämligen att alla förvärvade arkiv har samma 
grundförutsättningar: de har alla en arkivbildare och en ursprunglig ordning. 
Framför allt har arkiven under hela 1900-talet använt det så kallade Allmänna 
arkivschemat som mall för att ordna oordnade arkiv. Därmed har alla arkiv fått 
likartade inre strukturer.

Allmänna arkivschemat (AAS) kan i en jämförelse med bibliotekens och mu-
seernas klassifikationssystem betraktas som just ett klassifikationssystem för arki-
valier. Tack vare AAS kan arkivens olika delar – bokföring, protokoll, etc. – anses 
ha uppnått viss generalitet på samma sätt som huvudkategorierna i ett bibliotek 
eller museernas kategorisering av föremål. Indelningen enligt AAS gäller inom 
varje arkiv, det vill säga inom varje arkivbildares efterlämnade handlingar, inte i 
arkivinstitutionen som helhet. 

Ett bibliotek använder sin klassifikatoriska indelning för bibliotekets hela sam-
ling, inte inom varje ämnesområde. Museet i sin tur använder klassifikationen 
endast för att gruppera samtliga föremål i katalogen, men inte i magasinen och inte 
heller alla typer av dokument, så föremål, bilder och etnologiska uppteckningar, 
katalogiseras och klassificeras var för sig. 

Hos de biblioteksanställda och de museianställda finns en uttalad medvetenhet 
om att klassifikationen främst är ett internt verktyg för att ordna världen eller 
samlingen. Att detta begränsar katalogens användbarhet för omvärlden förefaller 
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mindre viktigt. Den interna funktionen är det avgörande skälet för att upprätthålla 
klassificeringsarbetet. I arkiven har dels moderna medier, dels nya typer av material 
kommit att väcka diskussioner om de äldre principerna för arkivens indelning. Det 
finns emellertid en intern medvetenhet om att indelningen och strukturen kräver 
betydande kunskaper. Biblioteksbesökaren förväntas, liksom arkivbesökaren, ha 
goda kunskaper i hur kataloger och förteckningar ska användas och hur de fungerar. 

I museerna är det fortfarande så att många indelningar och klassifikationer inte 
alls nått ut till besökare och allmänhet. Besökarna har inte ens haft tillgång till 
systemen, och de museianställda har inte eftersträvat att detta skulle ha skett. Under 
1900-talets andra hälft har samlingarna betraktats som internt arbetsmaterial, och 
endast öppnats för forskare och för interna behov. Katalogerna användes av de 
anställda för att finna källmaterial och objekt för till exempel utställningar. Från 
slutet av 1980-talet har de elektroniska förmedlingsformerna förändrat synen på 
tillgänglighet också i museerna. Det har gjorts många försök att hitta goda metoder 
för att indela samlingarna på ett för allmänheten begripligt sätt, men museisektorn 
har haft svårigheter att arbeta med sina kataloger i nya medier. Inget förslag till 
hjälpmedel för allmänheten att lättare hitta i samlingarna har heller sett dagens 
ljus – allmänhetens tillgång till samlingarna har ännu inte trängt in i den tankestil 
som förvaltas i museerna. Slutsatsen är att dagens arkivarier, bibliotekarier och 
museimän ser katalogerna som interna verktyg i första hand.

Från chefshåll framhålls det att den professionella profilen för en bibliotekarie ofta 
är att vilja upprätthålla ordning. Det kan tolkas som att den övergripande uppgif-
ten är relaterad till biblioteksstrukturen snarare än till verken. Ordningsfrågorna 
är centrala även för arkivarierna såväl när varje arkivbildares arkiv ordnas som när 
ordningen mellan arkiven upprätthålls i arkivlokalerna. Owe Norberg noterar att 
syftet han ser med arkivvetenskaplig utbildning just är att bibehålla distansen till 
och översikten över materialet, för att inte fastna i detaljer. 

I museerna handlar ordning oftast om att veta var ett objekt förvaras. Katalogen 
innehåller alltid dessa uppgifter, och museernas ordning är direkt; det är en rela-
tion till varje objekt. Föremål ordnas i magasinen helt enkelt oftast utifrån storlek 
och material. Museernas klassifikation används däremot för att gruppera föremål 
som hör samman av andra skäl, till exempel föremål som har samma funktion – 
jordbruksredskap eller inredning – de förvaras inte tillsammans men kan sökas 
fram med hjälp av klassifikationen. 

Slutsatsen är att klassifikation i bibliotek används för samlingarnas indelning och 
ordning i hyllor och magasin. Klassifikationen blir därmed användbar och ”nyt-
tig” även för låntagare och besökare. I museerna används klassifikationen, som jag 
tidigare visat, endast för internt bruk.
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Dokumentationsarbete eller publikmöte
I biblioteken har inre tjänst – det vill säga katalogarbetet – länge haft högre status 
och för många i professionen varit viktigare än det publika mötet. En glidning kan 
dock skönjas bland de yngre, vilket också styrks av den profil och de uttalanden 
som kommer från biblioteksutbildningarna idag.696 Katalogisering är fortfarande 
mycket viktig, men då arbetet sker centralt av specialister, och katalogposten 
sedan återanvänds av de bredare grupperna av bibliotek, används mindre tid för 
katalogarbetet. Tyngdpunkten i arbetet förflyttas till publikmötet. 

Arkiven har utvecklats i samma riktning, men av andra skäl. Där har kraven på 
pedagogisk verksamhet och tillgängliggörande ökat efter hand. Effekten av de nya 
prioriteringarna är att dokumentationsarbetet i arkiven uppfattas som eftersatt. 

Museerna kan idag inte peka på en tydlig förflyttning av resurser från do-
kumentation till utåtriktat arbete. Museernas förändring tog fart redan under 
1960- och 70-talen i och med införandet av statsbidragen till regionala museer.697 
I museerna uppfattar man snarare att staten bidragit till det inre arbetet under 
perioden efter kulturpropositionen 1996, genom de särskilda satsningarna på vård 
och tillgängliggörande.698

Dokumentationsarbetet och kunskapen
I museerna anses dokumentationen och dokumentationsarbetet viktigt, men 
uppfattas sakna teoretisk och praktisk infrastruktur. Informanterna talar om att 
det saknas handledningar och system som är accepterade av alla museer. Praxis har 
i stället drivits fram av lokala behov och av engagerade medarbetare som pysslat 
med sitt. Medvetenheten om bristerna är tecken på en förändrad attityd. Insikten 
bygger dels på de nya kraven på tillgänglighet till källmaterial, dels på informa-
tionsteknikens förutsättningar. Ett exempel är när de interna informationssystemen 
görs tillgängliga. Då frågar sig de anställda om allmänheten förstår den nyvunna 
informationen. Ett annat exempel är att intresset för att byta information med 
varandra ökar, men detta kan inte ske då sektorn inte standardiserat de format 
som används i museidatabaser.

Förklaringen till det tidigare synsättet ligger med stor sannolikhet i att mu-
seernas personal uppfattat sin huvuduppgift som att arbeta med antingen för-
medlande och folkbildande arbete eller forskning kring de samlingar som finns 
i och samlas in till museerna. Landsantikvarie Tommy Puktörne uttrycker det 
som att dokumentationen är ”museets kunskapsbas – en vilande tillgång” och 
pekar samtidigt på att dokumentationen och samlingarna är ett råmaterial för 

696 HSV 2004:27 R, 41 ff.
697  I den dåtida debatten diskuterades denna regionalisering som en kritik mot de äldre statliga museerna för 

att de varit slutna och ägnat sig åt forskning och liknande.
698 Se not 699 om SESAM-projektet med flera.
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museets huvuduppgifter.699 Det finns en tendens som skiljer generationerna av 
museipersonal åt i denna fråga. De äldre betonar att samlingar och dokumenta-
tion är ämnade för den egna forskningsverksamheten, det vill säga, det är internt 
arbetsmaterial; de yngre har däremot uppfattningen att även källmaterialet är 
ämnat för allmänhetens bruk. Något som stärker denna tolkning är att de yngre 
framhåller att dokumentationen måste utformas så att även allmänheten kan 
använda den. Denna strävan märks i prioriteringar inom verksamheten och i 
utformandet av publik verksamhet. 

Utanför museerna är det senare synsättet än tydligare. I kulturpolitiken har sedan 
mitten av 1990-talet tillgängliggörandet av samlingarna prioriterats, i elektronisk 
form och på andra sätt. Svenska staten har under en tioårsperiod utöver ordinarie 
budget satsat cirka en miljard kronor på tillgängliggörande av samlingar.700 Sväng-
ningen har emellertid skett under relativt kort tid. 

I kapitel 4, om klassifikation som hjälpmedel, har jag visat att mycket få tongivande 
personer i mitten av 1980-talet anade att datorn och de publika datornätverken 
skulle komma att öppna sig för den breda allmänheten bara tio år senare. I en 
internationell jämförelse har den svenska utvecklingen under 1990-talet uppfat-
tats som anmärkningsvärd.701 Kulturpropositionen 1996 markerade, tillsammans 
med flera andra statliga satsningar på IT, att ABM-området skulle öppnas för 
allmänheten genom Internet.702 Motsvarande satsningar skedde i England först 
åren kring sekelskiftet 2000.703

De praxisnära akademiska ämnen som svarat för en stor del av utvecklingen för 
biblioteks- och arkivområdena har haft dokumentationen som ett viktigt område.704 
Orsaken till detta kan vara att de äldre biblioteks- och arkivutbildningarna hade 
katalogisering och förteckningsarbete som huvudämnen. Museivetenskapen har 
däremot inte i samma utsträckning – om alls – arbetat med detta. Museivetenska-
pen är av yngre datum och inriktades redan från början på såväl museers som det 
övriga samhällets sätt att förhålla sig till det förflutna, men mindre på museipraxis. 
Informanterna bekräftar värderingen att dokumentationsarbetet är viktigt i arkiv 
och bibliotek, men mindre angeläget i förhållande till andra arbetsuppgifter i 

699 Intervju med Tommy Puktörne.
700  För satsningen SESAM - Öppna museisamlingarna, 1996-98, avsattes 230 milj. kr (se Statskontorets 

utvärdering 1999:26), för Kulturarvs-IT, 1999-2001(2002), avsattes ursprungligen 14 milj. kr 
(vilket totalt blev ca 250 milj. kr), (se regeringens prop. 1998/99:1 [Budgetpropositionen för 1999] 
utgiftsområde 14, sid. 53), i en sysselsättningssatsning för åren 2006-07 avsattes 500 milj. kr ”i syfte att 
”bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier vid kulturinstitutioner..” (se Uppdrag 
till Statens kulturråd, från Utbildnings- och kulturdepartementet daterat 2005-10-20, U2005/7946/Kr). 
Det vore snarast märkligt om museipersonalen skulle undgå att förstå denna tydliga politiska viljeyttring.

701  Se till exempel http://www.emii.org/map/index.htm, European Museums´Information Institute Final 
Report, (December 2000).

702 Regeringens proposition 1996/97:3, Kulturpolitik
703 re:source manifesto (London 2000).
704 HSV 2004:27R, passim.
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museerna. En höjning av statusen hos dokumentationsarbetet i museerna och 
enhetliga principer för arbetet bör leda till högre kvalitet i katalogen.

Samlingarna och kontexten
Flera av informanterna i museerna visar en medveten hållning till förändringen 
av de vetenskapliga frågorna kring samlingarna och deras kontext. Konsekvensen 
av förändringen är att dokumentationen idag innehåller mer text och referenser, 
helt enkelt en mer rikhaltig kontextbeskrivning.705 Informanterna uttrycker ett 
missnöje med de äldre katalogerna. Förklaringen till detta kan sökas i att personalen 
saknar kunskaper om vad som hänt i växelverkan mellan tre former av kunskap 
och kunskapstillämpning: vetenskaplig ”explicit” metodik, tyst kunskap och 
vardaglig praxis. Man kan även förklara missnöjet med att dagens museipersonal 
i stor utsträckning saknar kunskaper att tolka museernas vetenskapshistoria. Man 
klarar med andra ord inte att avläsa vad dokumentationen avser att förmedla. 
Den ovan beskrivna kumulativa dokumentationen i museerna innebär att de 
äldre metoderna kvarstannar samtidigt som nya forskningsfrågor och forsknings-
metoder tillför nya data. I denna metodutveckling finns en motsättning i det 
svenska museisystemet. Nyheter i de praktiska forskningsmetoderna tillförs från 
forskningsämnen som är knutna till museernas samlingar. Kärnverksamheten att 
registrera objekt enligt ärvda rutiner tillämpas ändå som en utgångspunkt. Ett 
exempel är att oavsett om dokumentationen skulle ha hanterat information om 
immateriella förhållanden så katalogiseras i första hand de föremål som följer 
med dokumentationen. 

I bibliotekssektorn anses bibliotekarieutbildningen ge grundkunskaper om de äldre 
systemen och teorierna för deras uppbyggnad. I verkligheten saknas den kunska-
pen i utbildningen. I Hanssons avhandling om bibliotekens klassifikationssystem 
beskrivs i viss mån denna kunskapslucka. 706 Praxis i biblioteken förändras med de 
mediabyten som skett under senare år. Idag används endast elektroniska kataloger. 
I dessa tillämpas de principer som gäller idag.

Arkivvetenskapen vidareutvecklar tillsammans med arkivsektorn de principer som 
gäller för modern arkivbildning. Samtidigt utbildar arkivvetenskapen studenterna 
i hur den äldre arkivbildningen utfördes. Arkivteoretikerna från 1800-talets slut 
är fortfarande viktiga i utbildningen, vilket innebär att arkivprofessionen troligen 
har de bästa kunskaperna om sin sektors historia vad gäller teori och praxis. 

Kunskapsteoretiskt har de tre professionerna utvecklat ett inom varje sektor 
internt överenskommet synsätt. Enligt Flecks sätt att se är de följaktligen tre tanke-

705  Även bibliotekens informanter bekräftar en allt mer rikhaltig dokumentation av medierna idag. 
Arkivarierna talar däremot om en minskad detaljrikedom kring arkivens dokumentation idag.

706 Hansson (1999), 13
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kollektiv, även om arkivarier och bibliotekarier förfaller vara mer överens om sin 
interna kunskapsmassa än de museiprofessionella.707 

Historiens gång
I intervjuerna med de yngre i museigruppen återkommer gång efter gång kommen-
tarer om sambandet mellan registrering och tillgängliggörande: ”Återigen, varför 
ska vi registrera om det inte tillgängliggörs?” frågar sig Per Höglund.708 Detta är 
som kontrast till den äldre generationens attityd om att samlingarna i första hand 
är personalens arbetsmaterial. Av vad kommer sig denna grundläggande skillnad? 
Arkiven refererar till lagstiftningen när informanterna talar om tillgänglighet. De 
uttrycker att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, oavsett om det är register 
eller källmaterial. Bibliotekens informanter talar hellre om hur man ska tillgänglig-
göra kataloger och media på bästa sätt. Min tolkning är att museerna är den grupp 
som senast kommit att omfattas av det stora tillgängliggörandet av samlingarna.709 
Påståendet implicerar att museerna varit mer slutna än vad de själva uppfattat. In-
direkt innebär påståendet att museisektorn varit inåtvänd och ägnat sig åt forskning 
och tillrättaläggande mer än det som man ofta omtalar som folkbildning. Museernas 
folkbildande roll har kanske rättfärdigat forskningen och tillrättaläggandet som ett 
första steg i processen att förklara det förflutna eller skriva historien. 

I kapitel 2 konstaterades att Murberget förändrats från att i första hand vara en 
plats för undervisning och folkbildning i början av 1900-talet, till att de antikva-
riska och forskande verksamheterna kom i centrum efter mitten av seklet. Under 
andra hälften av 1900-talet stärktes en allmän strävan på det politiska planet att 
stärka museernas offentliga roll, vilken ledde till den intressanta, men inte helt 
självklara lösningen, att all kunskap och alla källor som förvaras i museerna ska 
göras tillgängliga med digitala hjälpmedel.

Det ljuva Internet och synligheten
Möjligheter att skapa virtuella samlingar över institutionernas gränser berörs i dis-
kussionerna med informanterna. Få av dem uttrycker dock behov av eller intresse 
för en sådan utveckling. Orsaken till detta uttrycks inte explicit, men det är rimligt 
att föra samman denna hållning med institutionernas inre utveckling. Tydligt är 
då att många informanter anser att främst den egna institutionen bör synliggöras.

707  I samband med diskussionerna under Högskoleverkets ABM-ämnesutvärdering 2003-2004, 
hävdade professorn i biblioteks- och informationsvetenskap Birger Hjørland, att arkiv- och 
biblioteksvetenskaperna skulle kunna ha exakt samma teoretiska utgångspunkter, då baserat på 
informationsteori. Vad jag anser att Hjørland då bortser från är dels källmaterialets olika avsikter eller 
syften, dels katalogens och ordningens olika strukturer och det faktum att arkivarier och bibliotekarier 
förefaller vara två tämligen skilda tankekollektiv. Se delar av detta i HSV 2004:27 R. 

708 Intervju med Per Höglund.
709  Arkiven har inte heller varit öppna för någon bred allmänhet, men arkivens handlingar har alltid 

ansetts tillgängliga för forskning, även ideella forskare som släktforskare. Till exempel har mikrofilm av 
kyrkböcker funnits tillgängliga på folkbiblioteken sedan 1980-talet.
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När jag hösten 2010 fick i uppdrag av Kulturdepartementet att sammanställa ett 
femtiotal bidrag till en nationell strategi kring digitalisering av kulturarvet framkom 
samma mönster: många institutioner vill synas själva, de vill inte vara dolda i ett 
moln av kulturinstitutioner. 710

Om institutionen ska samverka, med flera andra, skulle gränserna dem emel-
lan komma att skymmas. Institutioner som däremot arbetar utan publik roll, till 
exempel länsbiblioteket, har under många år samarbetat kring IT-projekt, där en 
mängd institutioners kataloger förts samman. 

Institutionen är för flertalet informanter viktig att framhålla; man vill ha ett 
publikt erkännande för sina egna insatser.711 Synlighet respektive gränsöverskridan-
den förefaller vara en central fråga för ABM-samarbetet. Museernas informanter 
säger att man inte fördjupat frågorna kring hur arbetet mellan institutionerna ska 
genomföras, inte heller hur arbetsfördelning kan ske. Dokumentationen ingår inte 
på ett synligt sätt i en strategi för förmedlingsarbetet.712

I Kulturpropositionen 1996/97:3 framhålls hela ABM-området som en viktig för-
valtare av kulturarvet. Här är bevarandet sammanflätat med uppgiften att förmedla: 

Att bevara och förmedla är de centrala uppgifterna i arbetet med kulturarvet och 
de inrymmer i sin tur en rad olika verksamheter. De är beroende av varandra – 
om inte något har bevarats finns ingenting att förmedla och om det bevarade inte 
förmedlas är det svårt att uppbåda stöd för bevarande. 713

Åren 1990–2010 var en tid med många förändringar för museerna. Ny teknik gav 
nya möjligheter, men krävde också samordning. De ökade kraven på tillgång till 
elektroniska informationskanaler måste mötas med förändrade arbetssätt. Föränd-
ringarna har inte berört museernas ideologi och målsättningar, men förmodligen 
genomförandet i stor utsträckning. Museernas dokumentation har utvecklats från 
att beskriva förfluten tid till att idag även omfatta processer och åtgärder i samtiden 
och i museerna.714 Arkivens situation är som vi sett densamma, men även de äldre 
samlingarna dokumenteras löpande idag; användning, konserveringsåtgärder och 
liknande som förknippas med verksamheten. Från museiinformanterna framkom 
inte om man idag uppmärksammar eller dokumenterar allmänhetens och mu-
seipersonalens förändrade attityder till föremål, föremålskategorier, immateriella 

710 Kulturdepartementet Ku2009/2152/KA PM 2011-02-17.
711  Intressant är att fråga sig om detta beror på att biblioteksvärlden är standardiserad och lätt kan föra 

katalogdata samma, eller om biblioteken själva anser att samkataloger är en viktig och prioriterad insats 
för låntagarens bästa. Frågan kommer dock inte att besvarar i denna avhandling.

712 Intervju med Ann-Sofie Ingman.
713 Prop. 1996/97:3
714  Intervju med Karin Netterlund; Se tidigare diskussion om SAMDOK vilka arbetar med att dokumentera 

dagens samhälle.
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musealiserade objekt, arkivmaterial eller liknande. Dokumentationen omfattar en 
allt större del av det förflutna och av samtiden, men är ännu inte medvetet satt i 
relation till museernas professionella föreställningar – deras tankestilar.

Bibliotekens medvetenhet om de internationella överenskommelsernas betydelse 
är påfallande i en jämförelse med de andra ABM-institutionerna. Bibliotekarierna 
känner väl till vilka organisationer som står för utvecklingsarbetet och standardi-
seringen inom sektorn. I arkivsektorn är det Riksarkivet som står för mycket av 
utvecklingsarbetet. RA upprätthåller de internationella kontakterna och bedriver 
utvecklingsarbete inom International Council of Archives – ICA och har statens 
uppgift att bedriva liknande arbete inom EU. Museisektorn har inte organiserats 
så att någon central myndighet ålagts ett övergripande ansvar för praktiska eller 
teoretiska utvecklingsfrågor. Under en period var Kulturrådet drivande, men 
rådet har endast formellt ansvar för de regionala museerna. Museer är vanligtvis 
medlemmar i ICOM, men engagemanget att delta i internationell samverkan och 
utvecklingsarbete utgår ofta från enskilda personers intresse. 

Museernas lokala fokus återspeglas alltså även i det professionella arbetet. 
Följden blir att samordning och samarbete sker i betydligt mindre utsträckning i 
museisektorn i jämförelse med arkiv- och bibliotekssektorerna.

Samklang mellan sektorerna
Som framgår finns det stora likheter mellan institutionerna inom varje sektor. De 
sektorsvisa avsnitten visar dock att samma frågeställningar uppfattas mycket olika 
i olika sektorer. Traditionerna är starka och praxis i varje sektor vilar på många 
års verksamhet. Samtidigt utvecklas varje sektor hela tiden, men nackdelen är att 
detta sker internt inom varje sektor. Det finns en utbredd uppfattning om att 
alla i ABM-området känner varandras verksamheter. Denna tro är uppenbarligen 
illusorisk; detta av flera skäl, men det tydligaste är att sektorerna arbetar med sin 
förändring inifrån, inte tillsammans. Detta medför att den som befinner sig i en 
grannsektor har föråldrade kunskaper om sina grannar.

Äldre och senare synsätt i alla sektorer
Påtagliga likheter finns inom ABM-området. Tendensen att öka tillgängligheten till 
dokumentationen på bekostnad av dokumentationsarbetet gäller alla fast på olika 
sätt. Ideologiskt märks detta i den attityd som finns hos de yngre medarbetarna, 
främst speglad i enkäten. Detta synsätt märks också i de utbildningar som profes-
sionaliserar ABM-området idag.715 Trenden är att det inte sker intern innovation 
utan den hänger samman med senare års kulturpolitiska riktning inom fältet.

715 HSV 2004:27 R
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Den stora traditionen och tankestilarna
Att arkiven, biblioteken och museerna är uttryck för vad som åsyftas i begreppet 
den stora traditionen uppfattar jag som mycket tydligt.716 Jag anser att svaren på de 
ställda frågorna vid intervjuer och enkäter, i hög grad återspeglar de synsätt och den 
position i samhället som åsyftas med begreppet den stora traditionen. Traditionen 
är i huvudsak skriftbunden och regelstyrd; tankekollektiven är överens om synsätt 
och praxis även inom olika institutioner i en sektor. Nya tankelinjer odlas oftast i 
de centrala verken och institutionerna. Nya aktiva element till de yrkesverksammas 
tankestilar tillförs från forskning och från sektorernas nationella och internationella 
utvecklingsarbete. Däremot talade inte informanterna om kulturpolitiken som en 
källa till nyorientering eller utveckling av verksamheten. Snarare framstår kultur-
politiken som sekundär vad gäller verksamhetens utveckling, trots att politiken 
står för verksamhetens målsättningar.

I det inledande kapitlet knöt jag samman den stora och den lilla traditionen med 
Friedrich Waidachers begrepp musealisering; Waidacher diskuterar musealisering 
i förhållande till yrkeskunskap och musealitet. Med musealisering avses, förenklat, 
ett urval och en transformation av ting från vardagssaker till museiföremål, men 
det är inte bara en semantisk fråga, utan i högsta grad en kontextuell förändring 
av tingens betydelse och innebörd. Förändringen gäller både det insamlade och 
katalogiserade enskilda tinget och den vidare kontext där sammanhangen mellan 
objekten är viktiga och helt beroende av det professionella urvalet av ting och tingens 
metadata. Intervjuerna visar på riktigheten i min diskussion i inledningskapitlet, 
och de pekar på musealisering och dess närliggande skeenden som en allmängiltig 
process i ABM-området. Det vill säga att tingen – även arkivalier och medier – ges 
nya roller och ofta även fysiskt förflyttas från den lilla traditionens miljö till den 
stora traditionens magasin. De flyttas från en allmän bred användning och förstå-
else till en av ABM-professionerna attribuerad roll. Det sker en ”ABM-isering” av 
tingen; den är en praxis som förenar de tre sektorerna och som dels är en del av 
samhällsuppdraget, dels utgår från vetenskapstraditionen och den taxonomiska 
traditionen i sektorn.

Sammanfattningsvis visar detta kapitel att den i tidigare kapitel presenterade fram-
växten av institutioner, principer och metoder står förhållandevis stabil. Merparten 
av de intervjuade startade sin yrkesbana på 1970- och 80-talen men speglar i sina 
förhållningssätt både professionen under 1900-talets första hälft och 1900-talets 

716  I samtalen med informanterna har inte någon fråga berört denna teoretiska modell eller lett till frågor 
om informanternas syn på arkiv, bibliotek och museer i ett samhällsperspektiv i den mening som avses 
i modellen. Jag uppfattade inte att det skulle vara viktigt för undersökningen att föra in teorin om 
och begreppen den stora och den lilla traditionen i samtalet på ett fruktbart sätt, då huvuddelen av 
informanterna saknade etnologiska eller antropologiska grundkunskaper.
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slut. Den stora traditionen är även i detta fall mindre förändringsbenägen och 
framför allt mån om att bibehålla de äldre strukturerna.

Metod i kapitel 5
Metoden att intervjua en rad personer för att spegla synsätt, metoder, status med 
mera kan diskuteras utifrån flera utgångspunkter. Dels infinner sig frågan om 
tillräckligt många personer tillfrågats för att ge en rättvisande bild över huvud 
taget dels måste målsättningen vägas mot resultatet. Antalet informanter var 
ursprungligen inte definierat. Avsikten var att arbeta induktivt, det vill säga att 
efterhand finna mönster i de svar som gavs. Mönstren framträdde efter endast 
några få intervjuer i varje sektor, och efter ytterligare några intervjuer var mönstret 
tydligt vilket framgår av redovisningen ovan. Målsättningen är att beskriva dagens 
situation i ABM-institutionernas praxis. Till detta har informanterna dessutom 
bidragit med tillbakablickar. Samstämmigheten mellan de olika informanterna 
styrker att bilden kan betraktas som god. Likheter och skillnader har framgått i 
redovisningen, liksom förändringar i attityder över tid.

Ett problem med intervjuer är den till synes disparata bild varje informant ger, 
trots att ett fast frågeformulär används. Ett exempel är svaren från museigruppen 
på frågan huruvida källan eller dokumentationen är viktigast. Här framstår det 
som om vissa informanter svänger fram och tillbaka. Den rimliga tolkningen är 
att resonemangen om källan och dokumentationen glider över ett kunskapsfält där 
svaren inte kan vara distinkta. Beroende på i vilken kontext frågan inryms, ges den 
olika svar. Frågan om källan och dokumentationen var användbar för att belysa 
skillnader mellan sektorerna, då sektorerna internt har en viss gemensam kontext.

Sammanfattande tankar om kollektiv
För att sammanfatta vad detta kapitel givit av ny kunskap utgår jag från kollektiven, 
det vill säga antikvarierna, bibliotekarierna och arkivarierna. De tre grupperna är 
inbördes i mångt och mycket överens om synsätt, arbetssätt och målsättningar, 
men yrkesgrupperna skiljer sig åt inom vissa verksamhetsfält. Min undersökning 
handlar mest om verksamheternas praxis. De utbildningar som leder till arbete 
i de tre verksamheterna har inte berörts i så hög grad, för att de intervjuade 
personerna har inte heller nämnvärt refererat till utbildning, teoretiska utgångs-
punkter eller vetenskapliga teorier när de talat om sina jobb. Fleck hävdar i sin 
diskussion om tankestil att ett tankekollektiv kan definieras som en gemenskap 
av människor vilka ”utbyter idéer och tankar och står i tankemässig växelverkan 
med varandra.” 717 De tre yrkesgrupperna har här visat att de just kan beskrivas 

717  Fleck (1997), 48. I original: ”’Denkkollektiv’ als Gemeinschaft der Menschen, die im Gedankenaustausch 
oder in gedankenklicher Wechselwirkund stehen,..“ Fleck (1980), 54.
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som tankekollektiv och även att de är tre skilda sådana. Den senare slutsatsen är 
den jag här vill fastställa. 

Arkiven framställs framför allt som myndigheter vilka har arkivlagstiftningen 
som rättesnöre och ska tillhandahålla allt sitt källmaterial för den som är intresse-
rad. Den som söker något har arkivförteckningar till sin hjälp, men arkivarierna är 
medvetna om att det krävs tämligen goda kunskaper i historia, eller om respektive 
arkiv, för att tillgodogöra sig förteckningarna. Därför är arkivarierna viktiga även 
i tillhandahållandet.

Biblioteken beskrivs som låntagarnas arena lika mycket som bibliotekariernas. 
En boktitel måste dock vara katalogiserad, för annars kan den inte hittas enligt 
bibliotekens sätt att ordna medier. Katalogen är framför allt bibliotekariens område 
och verktyg. För att hjälpa låntagare att själva hitta i biblioteket väljer bibliote-
karierna att skylta med kända begrepp som faktaböcker eller lyrik, trots att dessa 
inte är kategorier i den interna klassifikationen. Det är i alla bibliotek en självklar 
arbetsuppgift att finnas tillhands för låntagare för råd och hjälp – en uppfattning 
bibliotekarierna delar med arkivarierna. 

Kulturhistoriska museer skildras som samlare och som förvaltare av kunska-
per om samhällsutvecklingen. Med dessa kunskaper kan museerna ge bredare 
perspektiv och större djup när de kommenterar samhällsfrågor. Samlingarna har 
primärt inte varit ämnade att vara tillgängliga för den breda allmänheten. De är 
snarare de museiverksammas hjälpmedel i berättandet. Detta gäller i synnerhet 
katalogerna som är avsedda för en mindre skara av museernas anställda och kanske 
för vissa forskare. Katalogen anses i och för sig offentlig och ska vara tillgänglig, 
men den är svår att använda utan hjälp, en hjälp nutida museianställda anser är 
viktig att erbjuda.

Ställer man samman de tre tankekollektivens uppfattningar framstår det som att 
likheterna är ganska stora vad gäller ambitionen att nå och bemöta allmänheten, 
liksom att man känner till dokumentationens brister på grund av att den skapats 
för interna behov. Målen inom ABM-området har med tiden kommit att närma sig 
varandra, men praxis vilar på både traditioner och nya influenser, främst inom varje 
sektor för sig. En tankestil uppstår, enligt Fleck, av en växelverkan mellan gammal 
och ny kunskap: ”Det som redan är känt påverkar hur ny kunskap uppkommer, 
vilken i sin tur utvidgar, förnyar och ger ny innebörd åt den gamla kunskapen.” 718 
Kunskapen är kumulativ, liksom dokumentationen, vilket noterades av en informant. 
Nya metoder adderas till gamla, men för att förstå den äldre dokumentationen 
krävs också kunskap om dess teoretiska och praktiska förutsättningar i det förflutna.

718  Fleck (1997), 48. I original: ”Historische und stilgemäße Zusammenhänge innerhalb des Wissens 
beweisen eine Wechselwirkung zwischen Erkanntem und dem Erkennen: bereits Erkanntes beeinflußt die 
Art und Weise neuen Erkennens, das Erkennen erweitert, erneuert, gibt frischen Sinn dem Erkannten.” 
Fleck (1980), 54.
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Av de tre yrkesgrupperna visar detta kapitel att arkivarierna är den grupp som har 
störst kunskaper om den äldre dokumentationen. Det kan kanske förefalla oväntat, 
då hela ABM-området har uppdrag att arbeta med kulturarvet, men ingen av de tre 
grupperna är specialiserade på eller ens särskilt bevandrad i sin egen vetenskapshis-
toria.719 Utbildningarna för en profession inom ABM-området har sikte på en yrkes-
verksamhet i framtiden, inte i det förflutna, även om det förflutnas praxis förefaller att 
ha viss betydelse för kunskapen idag.720 Kunskapen om den historiska institutionella 
praxis som kvarstannat och som praktiseras tillsammans med nya metoder har snarare 
karaktären av tyst kunskap än av medveten teoretiskt grundad kunskap.

De vidare frågorna om ABM som politiskt mål och katalogen som nyckel kan jag 
nu bemöta tydligare än tidigare. ABM som kulturpolitisk tankelinje är inte helt 
tydlig i propositioner och liknande. Om ABM syftar till ett närmande och sam-
manförande av verksamhet, riskeras sannolikt mycket kunskap och praxis att gå 
förlorad, och samtidigt föreligger nästan oförenliga traditioner inom sektorerna. 
Om däremot ABM är en strävan att göra sektorerna tydliga och särpräglade, det 
vill säga så att de arbetar med det varje sektor kan bäst, då gör ABM-politiken att 
sektorerna stärks. Sammanförandet av kataloger från ABM till en sömlös mängd 
digitala kulturarvsdata förefaller vara en närmast halsbrytande tanke när man ser 
till vad katalogerna och systemen verkligen innehåller – liksom vad de yrkesverk-
samma anser om sina fält. Inget i min undersökning pekar heller på att katalogerna 
är anpassade för användning av någon utanför de specialiserade yrkesgrupperna 
som utgörs av dem som katalogiserar och dem som använder katalogerna i sitt 
yrke. Undersökningen av tankelinjerna om ABM visar att:

• ABM-områdets delsektorer har olika uppdrag
• de är olikformiga informationsmässigt
• de har olika syn på kunskapsbildning och målgrupper
• de har i sin verksamhet olika målgrupper
• de bygger upp sina samlingar på olika sätt
• de har olika arbetssätt
• de är verksamheter med en stark identitet som man internt inte gärna vill 

tappa bort.

Det finns en inre tröghet i de tre typerna av institutioner. Den uttrycks i en praxis 
som bygger på teori och förutsättningar som många i institutionerna inte längre 
odlar aktivt. Det jag i avhandlingen benämnt den stora traditionen – att följa 
formaliserade strukturer, att låta systemet eller reglerna avgöra och att hålla fast 
vid institutionsbundna normer – är av stor vikt i ABM-området.

719  Det finns en och annan i museisektorn som gärna musealiserar museiverksamhet, men det är en helt 
annan sak och något jag uppfattar vara ett märkligt utfall av bristande distans till museet som arbetssätt.

720 HSV 2004:27 R, passim.
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ABM-området – arkiv, bibliotek och museer, mitt forskningsobjekt, började under 
1990-talet pekas ut som en sammanhållen samhällssektor. Orsaken var bland an-
nat att digitaliseringen av institutionernas samlingar och kataloger skulle ge bättre 
tillgång till kulturarvet för allmänheten. Tanken var – och är – att ingen längre 
skulle behöva känna till i vilken institution något förvarades, utan allt skulle vara 
tillgängligt på Internet.

Kataloger är kataloger är kataloger, eller?
De tre sektorerna i ABM-området eller samhällets minne, som det har betecknats 
under 1900-talets slut, har vissa gemensamma företeelser. De har funnits under 
avsevärd tid och etablerat sin form och sitt sätt att arbeta. ABM-institutionerna 
förknippas av människor i allmänhet bland annat med en tankestil där taxonomi 
och bevarande är viktiga, närmast essentiella. ABM-området är en del av ”den stora 
traditionen” – konceptet är hämtat från kulturantropologen Robert Redfield – vilket 
för med sig förvaltandet av ett nationellt eller regionalt institutionellt arv. Som 
en del av detta arv ska institutionerna förvalta och tillhandahålla materiella källor 
från det förflutna. Arkiv, bibliotek och museer har alltid använt klassificering och 
kataloger för att skapa ordning bland de bevarande dokumenten, det vill säga för 
att formulera den kunskap som sektorns expertis kan få ut av dem.

De svenska folkbiblioteken skapade ett gemensamt klassifikationssystem på 
1920-talet – SAB-systemet – vilket även antogs av forskningsbiblioteken under 
1950-talet. Bibliotekssektorerna enades under 1970-talet vad gäller regler för ka-
talogisering. Därmed var man inom hela det svenska biblioteksområdet överens 
om de taxonomiska systemen, nämligen katalogiseringens regler, klassifikation, 
samordning och förändring över tid.

Arkiven har gått en annan väg. Eftersom Riksarkivet sedan länge haft befogen-
het att skriva förordningar för den offentliga sektorn, har dessa förordningar styrt 
arbetet i arkiven och även kommit att i hög grad påverka den enskilda arkivsektorn. 

6

Avslutning: Kunskapsbehandling  
och kunskapsproduktion
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Riksarkivet skrev vid 1900-talets början förordningar för hur arkivmaterialet ska 
sorteras och indelas, i princip för att reglera klassifikationen och indelningen av arkiv-
material. Regler för förteckningsarbetet – arbetet att skriva arkivförteckningar – har 
givits ut i form av handböcker, och de har under de senaste årtiondena förmedlats 
till blivande arkivarier inom ramen för de arkivvetenskapliga utbildningarna. Både 
arkiv- och biblioteksområdena följer idag internationella riktlinjer för klassifikation 
och katalogisering. Man kan utan tvekan säga att katalogiseringsarbete är centralt 
och av hög status i såväl bibliotek som arkiv.

Museerna däremot saknade enhetliga, överenskomna riktlinjer för katalogise-
ringsarbetet ända fram till mitten av 1980-talet. Flera enskilda försök hade gjorts 
för att skapa terminologier och riktlinjer för katalogisering i de kulturhistoriska 
museerna, men inget av dessa hade fått något bredare stöd. Ett standardiserat 
klassifikationssystem, Outline of Cultural Materials (OCM) eller Översikt över 
kulturinventariet, har funnits sedan 1970-talet, men som jag har visat används det 
inte enhetligt. 721 I de kulturhistoriska museerna är det inte heller så, som i de två 
andra sektorerna, att katalogiseringsarbetet, registreringen och dokumentationen har 
hög status. Museernas katalogarbete är en syssla som museianställda utför i början 
av sin karriär och senare lämnar för andra uppgifter. Arbetet har under större delen 
av 1900-talet skötts enligt lokal praxis, inte efter nationella eller internationella 
riktlinjer. Min undersökning har inte kunnat belägga ett samband mellan arbetets 
låga status och bristen på samordning och riktlinjer, nationella och internationella; 
men man kan ändå hålla för sannolikt att detta samband finns. 

En strävan efter särart har framträtt i undersökningen. De regionala och lokala 
museerna har haft en ambition att definiera en lokal särart. De har ju – ideologiskt 
sett – varit fast förankrade i en viss ort eller ett visst område. Min undersökning 
visar att de ortsspecifika aspekterna på insamlade data varit centrala från 1900-talets 
första år och genom hela undersökningsperioden. Faktum kvarstår att museets arkiv 
och samlingar till sina innehåll har en tydlig karaktär av det lokalt och regionalt 
särpräglade. Det råder heller ingen tvekan om att kunskapsinsamlandet har haft 
lokalt och geografiskt fokus. Katalogiseringsarbetet har påverkats av detta: lokala 
och dialektala benämningar har föredragits; den geografiska härkomsten och plat-
sens språkliga dialekt har varit viktigare än riksspråkliga benämningar. Det har inte 
gått att belägga ett medvetet avståndstagande från de regionala museernas sida, 
men de enda personer som agerat för riksspråklig terminologisk samordning har 
funnits på Nordiska museet.

Om en ideologisk regionalism lett de regionala museerna att koncentrera arbets-
insatserna på att samla in lokala benämningar och särartsmarkerande information, 

721  Översikt över kulturinventariet var den titel Outline of Cultural Materials gavs när den svenska 
bearbetningen gavs ut 1973 - 1980 av Nordiska museet.
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får detta konsekvenser för dagens situation. Bristerna i museernas kataloger – sett 
ur ett nationellt eller internationellt perspektiv – finns dels i vad som finns skri-
vet, dels i hur det är skrivet. Den relativa bristen på enhetlighet i detaljer är ett 
problem. Ett katalogkort som har språkligt avvikande uppgifter sorteras i alla fall 
in på rätt ställe i sin katalog. Dock saknar de datasystem vilka som regel används i 
ABM-institutionerna denna sorts tolerans – eller tillåten variation – vilken skulle 
behövas när informationens inneboende brist på exakthet beaktas. För att de ska 
kunna användas, måste systemen bygga på exakta sorteringar, enhetlig termino-
logi och en klassifikation utan avvikelser i stavning eller semantisk tolkning. De 
internationella projekten och systemen förutsätter dessutom distinkta översätt-
ningar mellan nationella terminologier och internationella klassifikationssystem 
för att fungera vid informationssökning. Dessa egenskaper har alltså inte de här 
undersökta museisystemen, till skillnad från främst biblioteken, vilka strävat efter 
likformighet och enhetlighet i katalogisering och kataloger under nära nog hela 
1900-talet. Museisystemen har en särskiljande karaktär snarare än en följsamhet 
gentemot enhetsprinciper och nationella eller internationella taxonomier.

Man kan kalla museikatalogerna för informationsbärande system. Min forskning 
visar att stora delar av den möjliga ursprungliga informationen om föremålen inte 
har tagits tillvara, inte använts, utan har ersatts av museiintern information om 
samlingarna. Information om varför föremålen finns i samlingarna finns nästan 
aldrig noterad. Kunskapsbehandlingen är alltså i huvudsak intern och till för 
interna nyttobetonade behov.

När jag granskade föremålskatalogens form, innehåll och struktur framträdde en 
bild som tidigare aldrig visats.722 Data i katalogen förändras nästan aldrig utan är 
stabila. Det som en gång skrivits in ändras bara om det finns absoluta behov, som 
ifall en term går ur tiden eller ny forskning visar att ett tidigare okänt föremål fått 
en förklaring och därmed en benämning. Däremot utökades mängden data om 
varje föremål, då katalogen byggdes ut, med fler och nya variabler. Mellan 1880 
och 1980 utökades katalogen från fyra till tolv variabler. Därefter gick man snabbt 
till 42, till 50 och, på 1990-talet, 66 variabler eller fält i den dåvarande databasen. 
De nya fälten fylldes på med data om material, teknik, stil med mera, men, ef-
tersom den stora insamlingsepoken sedan länge passerat, blev de nya uppgifterna 
endast sekundära och utgjorde senare bedömningar från sakkunniga i museet. Det 
tillkom inga nya källuppgifter. Kunskapsaggregationen byggde i de nya systemen 
på antikvarisk sakkunskap – en pragmatisk kunskap färgad av positivismens syn 
på generaliserad kunskap. Den yttre formen för katalogen startade med liggare 
– en bunden katalog som fördes kronologiskt – och efterhand med stöd av olika 
kortkataloger, för att på 1980-talet övergå i datorbaserade system. Strukturen har 

722 Se kapitel 3.
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gått från enstaka ord till löpande text i hjälpkatalogerna för att i datormiljön åter 
huvudsakligen bli enstaka ord. Den kunskap som prioriterats i systemen och som 
fått en framskjuten plats i strukturen kan återigen karaktäriseras som utvald av 
antikvarierna för interna behov.

Formen har avgörande betydelse för hur innehållet uppfattas. Ett exempel är att 
de gamla liggarna med handskriven text förknippas med spridningsforskningen 
under 1900-talets första hälft, på grund av sitt innehåll och sitt utförande, med 
handskrift i en bunden liggare. Då emellertid samma data läggs in i den moderna 
databasen, kan de uppfattas som dagsaktuella, eftersom de presenteras tillsammans 
med senare tillförda uppgifter. Den ursprungliga informationen är densamma, 
men övriga data och datorn som miljö förvillar användaren. Det uppstår därmed 
en kunskapsmässig kollision i tolkningsögonblicket – data med ursprung i olika 
tankestilar blandas och kan inte genomskådas. 

Innehållet i katalogen kompletterades som en följd av nya etnologiska tankestilar 
under 1970-talet. Föremålens funktion blev då intressant, liksom personerna som 
ägt eller använt föremålen. Varken inre och yttre form eller förändrade teoretiska 
utgångspunkter finns på något sätt dokumenterade i systemen. Jag förde i arbetets 
inledningsskede fram en hypotes om att vetenskapliga epoker och paradigm skulle 
framträda i katalogens innehåll. Detta har inte gått att belägga explicit; däremot 
framträder de vetenskapliga paradigmen i katalogens struktur och inre form.

Nya fält har kommit till för att ge utrymme åt önskad och noterad information. 
Det fanns exempelvis plats för föremålets härkomst redan från den första katalogen 
1880 och under den epok som betecknas som den diffusionistiska forskningens 
era. Det tillfördes fält för uppgifter om funktion och samtidsdata under 1960- och 
1970-talen enligt samtida funktionalistisk etnologi. Det är emellertid inte alltid 
som fälten innehåller information. Slutsatsen är att katalogens form inte fullt ut 
kunnat styra innehållet, när data saknats. Yttre form och struktur har förändrats 
på grund av teknikskiften. Som en följd av detta har även innehållet delvis ändrats 
av samma orsak.

Klassifikation är för arkiv, bibliotek och museer en viktig del av katalogiseringen. 
Syftet är att skapa kunskap om objekten inom referenssystemen och framför allt att 
ge möjlighet att återsöka objekt utifrån referensstrukturerna. Klassifikationer sker 
antingen med termer, i form av nomenklaturer, eller med grupperingar av ting, ofta 
med hjälp av koder. Den första nomenklaturen som skapades för museiändamål i 
Sverige publicerades 1815 av professorn i historia N. H. Sjöborg. Den behandlade 
fornlämningar. Under 1900-talet försökte museiföreträdare med jämna mellanrum 
betona vikten av att skapa nomenklaturer eller andra allmänna klassifikationssystem 
för föremål, men inget genomfördes förrän Nordiska museet lanserade Outline of 
Cultural Materials (OCM) på 1960-talet. Detta skedde i samband med att datorer 
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togs i bruk för katalogen. OCM fördes till Sverige av Albert Eskeröd, etnolog och 
avdelningschef vid Nordiska museet. Klassifikationssystemet hade tidigare an-
vänts av amerikanska kulturantropologer och passade väl in i den nya etnologiska 
tankestil som svepte över Sverige vid denna tid. OCM fick fäste i museerna och 
förordades även av den statliga SAMOREG-utredningen på 1980-talet. Systemet 
användes vid sekelskiftet 2000 – slutet av min undersökningsperiod – i de flesta 
kulturhistoriska museer. 

Avsikten med ett gemensamt klassifikationssystem var att museerna efter in-
förandet av datoriserade kataloger skulle kunna föra samman data och söka i en 
gemensam datamängd uppbyggd på ett enhetligt sätt. Kunskapsbehandlingen 
skulle ske enhetligt, men ingen tycks ha förutsett att det fanns andra faktorer 
som störde enhetligheten. Till dessa faktorer hörde, som jag påvisat, personalens 
utbildningsbakgrund, olikformig äldre katalogisering och inte minst divergerande 
sätt att tolka och tillämpa ett enhetligt system som OCM. Min undersökning visar 
tydligt att dessa faktorer har haft och har stort genomslag och gör det mycket svårt 
att sammanföra kataloger från olika museer.

I en sektorsjämförelse har klassifikation i biblioteken varit viktig sedan mitten av 
1800-talet, och gemensamma klassifikationssystem diskuterades och utvecklades 
redan under 1900-talets första årtionden. En av orsakerna till införandet av dessa 
system var att det vid denna tid började skapas allmänna bibliotek, dels inom 
föreningslivet, dels som sockenbibliotek. Vissa av biblioteken hade som syfte att 
understödja utbildning och förkovran, andra att förmedla skönlitteratur. Biblioteks-
sektorn professionaliserades tidigt och inom Sveriges Allmänna Biblioteksförening 
diskuterades behovet av ett nationellt klassifikationssystem. Efter vissa jämförelser 
med framför allt det amerikanska Dewey Decimal Classification, DDC, skapades 
SAB-systemet i sin första version 1921. Orsakerna till att det skapades ett speciellt 
svenskt system var såväl etniska som teoretiska. DDC ansågs alltför amerikanskt 
och man ville få en annan uppdelning av litteraturen än vad DDC tillät.

Arkiven i sin tur har under lång tid tillhört samhällets centrala funktioner. Enligt 
arkivteoretikern Nils Nilsson började Kungl. Majt:s kansli föra samman olika typer 
av handlingar efter slottsbranden 1697. Efter hand utvecklades indelningsprinciper 
och den nytillträdde riksarkivarien Emil Hildebrand normerade förteckningsarbetet 
1903. Dessa normer, det så kallade Allmänna arkivschemat, har kommit att gälla för 
det statliga arkivväsendet under hela 1900-talet. I denna nationella jämförelse har 
OCM-systemet den i särklass kortaste tiden i användning. Genomslaget för OCM 
har emellertid blivit näst intill totalt i de kulturhistoriska museerna, även om det 
funnits tveksamheter både inför behoven och inför systemets indelningar genom 
åren. OCM var likväl, till skillnad från Allmänna arkivschemat, ett klassifikations-
system som byggde på en särskild vetenskaplig forskningsmodell – en egen tankestil.
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Albert Eskeröd, som importerade OCM till Sverige, var disputerad men ifrågasatt 
som forskare, eftersom han hade brutit mot tidigare forskartraditioner och även 
kritiserat till exempel Sigurd Erixon för vad Eskeröd benämnde den historiska 
etnologin. Eskeröd hade influerats av amerikansk antropologi och såg, efter besök 
i USA under 1950-talet, möjligheter att använda de gamla museisamlingarna på 
nytt sätt med hjälp av OCM som sorteringsverktyg. Han mötte på Nordiska museet 
den ADB-kunnige Göran Bergengren, vilken ville införa datorstöd för museets 
föremålskatalog. Eskeröd såg möjligheter till jämförande kulturforskning med 
datorernas hjälp, och med OCM som ett enhetligt klassifikationsverktyg för alla 
typer av källor. Jag frågar i kapitel fyra om någon annan än Eskeröd hade kunnat 
introducera OCM för Museisverige. Frågan är naturligtvis retorisk, men Eskeröd 
var en tidig företrädare för en ny tankestil inom etnologin, där samtidsorientering 
och jämförande kulturstudier stod i fokus, och han var ju samtidigt chef för all-
mogeavdelningen på det största och mest inflytelserika av Sveriges kulturhistoriska 
museer. I den positionen kunde han introducera inte bara en ny tankestil utan 
även införa ny praxis.

Kunskapshanteringen och kunskapsproduktionen kom under relativt kort tid 
att ändras ganska genomgripande, inte bara vid Nordiska museet, utan även i 
många av de museer som följde Nordiska museets rekommendationer. Utan goda 
kunskaper i denna tankestil blev dock klassifikationen inte konsekvent.

Förutom på grundkunskaper bygger kunskapshantering och kunskapsproduktion 
på attityder till arbetet och de data som produceras, och det finns en grundläggande 
gemensam hållning i ABM-institutionerna, som i museologin benämns musealitet 
– det vill säga ambitionen att välja ut och bevara ting från världens mångfald och 
från mänsklig verksamhet för att bevara dem till eftervärlden. I min jämförelse 
mellan yrkesgrupperna i arkiv, bibliotek och museer visade det sig å andra sidan att 
de i vissa stycken är tre mycket olika professioner. Utgångspunkterna skiljer dem åt: 
arkivarier är i allmänhet tydligt orienterade mot arkivet och dess delar, samt mot 
att ordna, förteckna och tillhandahålla arkiv. Bibliotekarier är huvudsakligen ett 
slags lotsar för låntagare genom biblioteksstrukturer och samlingar. Katalogisering 
har hög status men sköts av specialister. Museimännens beskrivning av sitt yrke är 
att de själva ska forska. En stor del av dokumentationsarbetet i museerna benämns 
forskning. Det kan till exempel vara arkeologiska utgrävningar, insamlingsprojekt 
eller etnologisk samtidsdokumentation. Museimännen uppfattar det som sin upp-
gift att förmedla historia. Samlingarna är viktiga byggklossar i detta historiebygge, 
men bara delar av det. Det finns en intern medvetenhet om att arbetet utförs på 
helt olika sätt beroende på antikvariens akademiska ämnesbakgrund. Mina in-
formanter menade att det är vanligt att man blandar olika discipliners teoretiska 
utgångspunkter och forskningsmetodiker i museernas katalogiseringspraxis.
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En gemensam hållning i de tre professionerna är att katalogen är en avgörande länk 
till informationen i institutionerna. Bibliotekarierna är de som har sektorernas tyd-
ligaste metaperspektiv. Strukturen i biblioteket är viktig, och kunskapshanteringen 
ligger främst på strukturnivå. Arkiven ordnar källmaterialet, men för arkivarierna 
är förteckningen – beskrivningen av det enskilda arkivet – den primära nyckeln 
till kunskap. I museerna är katalogen ett stöd och en vägvisare, men tinget är mu-
seimännens kunskapsbas. Museerna är de institutioner som minst problematiserar 
kataloger, katalogisering och dokumentation. Som jag visat saknar museerna, till 
skillnad från arkiven och biblioteken, en sektorsgemensam teoretisk bas för kata-
loger och katalogisering. Följderna har bland annat blivit att museikatalogerna är 
lokalt formade disparata kunskapssystem inom varje institution.

Katalogerna och kunskapsproduktionen idag
Kan kataloger från arkiv, bibliotek och museer sammanföras på det sätt som öns-
kades i kulturpolitiken under 2000-talets första årtionde? Kunskapshanteringen 
kring de katalogiserade objekten skiljer sektorerna åt vilket leder till olika praxis. 
I grunden är katalogisering en abstraktion av de förvarade tingen. En väsentlig 
skillnad mellan sektorerna är emellertid att till exempel bibliotekens hantering 
utgår från att objekten har stora likheter, katalogerna och institutionerna emel-
lan, museernas föremålskatalogisering söker och lyfter fram varje föremåls unika 
egenskaper. Min slutsats är att bibliotekens utgångspunkt öppnat för en enhetlig 
katalogisering och lett till möjligheten att sammanföra kataloger i nationella sys-
tem, utan någon förlust av information. Motsvarande försök på museiområdet har 
bara lett till att bristerna i katalogiseringens uniformitet blivit allt tydligare och 
svårare att överbrygga. Om man försökte åtgärda detta förhållande skulle det kräva 
stora kostnader och mycket tid. Arkiven befinner sig någonstans mitt emellan. 
Självuppfattningen är enhetlighet, men de verkliga resultaten belägger inte detta, 
eftersom förteckningsarbetet varierar mellan olika institutioner.

Det är självklart att arkiv, bibliotek och museer under 1900-talets första hälft ord-
nade och klassificerade bevarade källor. Denna praxis beträffande hanteringen av 
tingen, källorna, var en viktig del av den då rådande positivistiska tankestilen. Det 
är dock anmärkningsvärt att kunna konstatera de kulturhistoriska museernas brist 
på intresse för att hitta gemensamma system under samma tidsperiod. Odlandet 
av den lokala och regionala kulturen och identiteten var för museerna viktigare 
än samordningen. I biblioteken tog de professionella intressena överhanden redan 
i början av 1900-talet, medan det dröjde till seklets andra hälft i museerna. När 
klassifikationen blev viktig och etablerad för bibliotekarierna, blev även folkbil-
dandet – att lära låntagare förstå indelningen i biblioteken – angeläget. Så långt 
har museernas antikvarier inte alls kommit. Katalogerna har konsekvent upprättats 
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för eget internt bruk ända till slutet av 1900-talet, och tanken på att publicera 
museikataloger för en bredare allmänhet är fortfarande främmande i många museer.

Min forskning visar att det finns en sektorsvis och yrkesbaserad framvuxen praxis, 
som styrt och styr hanteringen av källor. Arkiv, bibliotek och museer har var för sig 
utvecklat sina egna arbetssätt; tre olika arbetssätt vilka är skapade utifrån interna 
behov och synsätt på såväl källmaterial som funktion. Kataloger och katalogise-
ring har valts som undersökningsobjekt för att de är vägen in till institutionernas 
samlingar och huvudsakliga uppdrag. Undersökningen av katalogerna visar att 
den interna praxis, som vuxit fram och befästs över tid, funnit sin form och sitt 
innehåll i dessa dokument. Innehållet i katalogerna speglar i stor utsträckning 
kunskapssyn och olika tankestilar från de gångna hundra åren. Undersökningen 
av innehållet visar även att användaren behöver goda kunskaper i historisk och 
modern katalogisering och motsvarande kunskaper om äldre tankestilar i museer 
– äldre museiparadigm – för att kunna ha någon egentlig nytta av kataloginnehål-
let. Målet att öppna samlingarna för allmänheten med hjälp av katalogerna har 
därmed stora inbyggda problem.

En viktig slutsats om kunskapsbehandlingen och kunskapsproduktionen i 
ABM-området är att visionen om att försöka sammanföra digitaliserade data från 
många museer i realiteten omöjliggörs av den mer än sekellånga inkoherensen dem 
emellan. Till och med en vald minsta gemensam nämnare, som exempelvis målet att 
kartlägga hur många föremål av varje typ som finns i museerna, försvåras, eftersom 
likartade föremål inte benämnts och tolkats på samma sätt mellan museerna. Den 
politiska målsättningen för museerna, inom ABM-området är därför faktiskt inte 
realiserbar annat än på en ytlig nivå. En koherens kan möjligen upprättas beträf-
fande nyckelinformation som rör benämning och härkomst. 

En slutsats, för en jämförelse mellan de tre yrkesgrupperna, är att en betydande 
del av museiantikvarierna i början av 2000-talet befäster en tankestil som har en 
annan inriktning än arkivarier och bibliotekarier. De två senare yrkesgrupperna 
har under 1900-talets gång professionaliserat sin yrkesroll dels genom förändrad 
utbildning, dels genom nya yrkeskrav vilka lett till andra ställningstaganden och 
andra attityder till verksamheten än vad som skett inom museiprofessionen. Mu-
seer uppfattar sig i huvudsak som forskande institutioner med medarbetare som 
i mångt och mycket saknar intresse för och fokus på att öka tillgängligheten till 
samlingarna. Den uppmaning till de kulturhistoriska museerna som formulerades 
i 1970-talets kulturpolitik har inte bemötts med någon större följsamhet. Muse-
erna har fortsatt på den väg som utstakades redan på 1940-talet av personer som 
riksantikvarien Sigurd Curman och andra.

Avhandlingens undersökning visar att arkiv, bibliotek och museer i mångt och 
mycket fortsätter att bedriva verksamheten utifrån den tankestil som formades 
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under 1900-talets första hälft. Den stora traditionen, i betydelsen samhällsposi-
tion, förvaltningspraxis och omgivningens förväntan, är en stabiliserande och 
konserverande faktor.

Framtida forskning
Denna avhandling bygger i vissa delar på mikroundersökningar vilka lett till påtagligt 
tydliga slutsatser. Resultaten har jämförts med verksamheter i andra institutioner och 
med andra forskningsresultat, vilket styrkt mina slutsatser rörande museisektorn. 
Emellertid vore det önskvärt att fler mikroundersökningar av detta slag utfördes, 
speciellt i relation till arkiven och biblioteken. Avhandlingen visar att museernas 
kataloger innehållsmässigt uppvisar en splittrad och svårtolkad information om 
museernas samlingar. Av undersökningen framgår att det i museikatalogerna 
finns spår av två vetenskapliga epoker, nämligen de som är teoretiskt kopplade 
till diffusionismen och till funktionalismen. En fördjupad vetenskapshistorisk 
undersökning borde finna lämningar av fler vetenskapliga epoker i museernas 
praxis och dokumentation.

Den föremålsforskning som bedrevs i 1900-talets slutskede och 2000-talets början 
är av annan natur än de tidigare. Postkolonial forskning och genusforskning ställer 
till exempel andra frågor om föremålen. En rimlig slutsats är att dagens forskning 
kommer att påverka museernas framtida katalogisering. Den positivistiska grunden 
för forskningen är inte längre rådande, vilket i hög grad påverkar katalogiseringens 
framtid. Kommer katalogerna att radikalt ha ändrat utseende om tio år?

Motiven för insamling och bevarande av alla de föremål som kategoriserats 
i museisamlingarna har inte undersökts i min forskning, men det är en viktig 
fråga för museerna i framtiden. Hur hänger insamling och katalogisering ihop? 
Förändrades insamlingen under 1900-talets gång på samma sätt som katalogise-
ringen förändrades? Vilka är motiven idag för att bevara föremål insamlade för 
forskning inom ramen för en helt annan tankestil än den som rådde under större 
delen av 1900-talet? När föremålen numer inte längre är symboler för fasta och 
definierade ”kulturformer”, från vilka premisser och utgångspunkter kommer 
museerna då att samla?

I denna avhandling har jag gjort en avgränsad undersökning inom ett stort forsk-
ningsfält, om kunskapsbehandling och kunskapsproduktion i ABM-institutionerna. 
Mycket forskning återstår för att förstå hur dessa gamla institutioner fungerar.
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Titelsida ur inbunden kopia av kortkatalog för Library of Congress. Denna katalogkopia finns i Science 
Museum, London
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Summary

In the 1990s, the MLA sector ‒ archives, libraries, museums ‒ my object of study, 
was defined as a comprehensive sector. One of the reasons for this was that the 
digitising of institutional collections and catalogues would provide a seamless 
access to the cultural heritage for the general public. No one would any longer 
need to know in which institution a certain object was kept; everything would 
be available on the Internet. The questions in this dissertation depart from the 
expectations in the late 1900s aimed at the available systems in the MLA sector 
for the management and storage of information and at knowledge maintained in 
such systems. My point of departure is that access to collections in the MLA sector 
‒ real or digital ‒ is made possible through the catalogues. It is in the catalogues 
that the sector orders data and preserves knowledge collected about the objects. 
My most important conclusions in the dissertation deal with the management and 
production of knowledge in the sector. A theory which has been of great help in 
the analysis comes from the Polish-Austrian knowledge theorist Ludwik Fleck. In 
the 1930s Fleck formulated theories about thought style and thought collective ‒ 
a knowledge theory which encircles and clarifies how knowledge grows, changes 
and falls into oblivion.723

 
There are certain phenomena which unite the individual sectors in the MLA sector. 
The three sectors have existed over a considerable period of time and have established 
themselves formally and in modes of operation.724 The sector is related to, or rather, 
is expected to belong to a thought style in which taxonomy and homogeneity are 
important, almost essential. The MLA sector is a part of “the great tradition” ‒ a 

723  Ludwik Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftichen Tatsache: Einführung in die Lehre vom 
Denkstil und Denkkollektiv. Benno Schwabe Ltd (Basel 1935).

724  There exists a general perception about what constitutes archives, libraries, and museums, and in 
encyclopedias there are descriptions and definitions about the institutional concepts. Perceptions and 
definitions have changed very little over the decades. 
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concept gathered from the culture anthropologist Robert Redfield ‒ which implies 
the management of an institutional heritage.725 This heritage, related to practice, is 
in the sector connected to the management and availability of material documents 
from a recent or distant past. Archives, libraries and museums have always used 
catalogues to create order among the preserved documents, that is, their admi-
nistered knowledge. What have Swedish archives, libraries and museums done to 
make up prerequisites for the ideal cataloguing?

In the 1920s, the Swedish public libraries created a common system of classifica-
tion ‒ the SAB system [SAB, Sweden’s General Library Association (translator’s 
note)] ‒ which also was adopted by the research libraries in the 1950s. Subsequently, 
in the 1970s, the library sectors agreed on rules for cataloguing. With that, there 
was a general agreement about the taxonomic systems in the Swedish library area, 
that is, rules for cataloguing and classification, coordination and change over 
time. Archives have taken another road. Since Riksarkivet [The Swedish National 
Archives] for a long period of time have had the authority to write ordinances for 
the public sector, such ordinances have governed the work in archives and also to 
a great extent implied an influence on the individual archives in the sector. At the 
beginning of the 20th century Riksarkivet [The Swedish National Archives] wrote 
ordinances about the classification and division of archive material, principally to 
regulate classification and division. Rules for registering have been submitted in 
the form of manuals and in recent decades been conveyed to archivists in training 
within the framework of the programmes in archival science. Today, both the 
archives and the library area follow international guidelines for classification and 
cataloguing.726 Up to the mid 1980s, museums had no general agreement about 
guidelines for cataloguing. Several individual attempts had been made to create 
terminologies and guidelines for cataloguing in museums of cultural history, but 
none of them had a broader support. A standardized classification system, Outline 
of Cultural Materials (Översikt över kulturinventarier)727 has been available since 
the 1970s, but it is not generally used. It is undoubtedly correct to say that cata-
loguing is a central issue with high status in both libraries and archives. 

725 Robert Redfield, The Little Community and Peasant Society and Culture, 1955 (USA 1989). 
726  The library area is coordinated and developed internationally by IFLA ‒ The International Federation 

of Library Associations and Institutes ‒ in which Svensk Biblioteksförening [The Swedish Library 
Association] is an active member. The IFLA Division III (Library Services) covers classification, indexing, 
cataloguing and digital formats for library data bases (www.ifla.org): Biblioteksbladet 2010/05, pp. 
25-28. The archives area runs international cooperations in ICA ‒ International Council on Archives. 
The Swedish National Archives is the Swedish institution which has been very active in ICA. Among 
other things, several persons in The Swedish National Archives have contributed to the development of 
standards for work procedures (ISAD[G]) and descriptions of individuals (ISAAR[CPF]) (www.ica.org). 

727  Översikt över kulturinventariet was the translation of Outline of Cultural Materials when the Swedish 
adaptation was issued 1973-1980 by Nordiska museet [The Nordic Museum].
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However, that is not the case in the museums of cultural history.728 There is a certain 
romantic light seen in museum cataloguing, a work which museum employees 
did in the beginning of their careers and left for subsequent, seemingly more im-
portant assignments. During most of the 20th century, work with cataloguing has 
been done according to local practice, not according to national or international 
guidelines. My investigation has not identified a relation between the low status 
of work with cataloguing and the lack of national and international coordination 
and guidelines, but still it is probable that such a relation exists ‒ in a comparison 
with the archives and library areas. How big an impact has the factor had that the 
regional and local museums have endeavoured to gain a regional or local profile?729 
My investigation demonstrates that the place-specific aspects of the collected data 
were central from the first years of the 20th century and through the entire period 
of investigation. And the fact remains that museum archives and collections in 
their contents clearly display the local and the regionally distinctive.730 Without 
doubt, knowledge collections have had a local and regional focus.   

If ideology and regionalism have led the regional museums to concentrate their 
work efforts on local terms and locally distinctive information, this has conse-
quences for needs today. There are shortages in museum catalogues ‒ seen from a 
national or international perspective ‒ both related to what has been written and 
how it has been written. Is the relative absence of uniformity in details actually 
a problem? A misspelt catalogue card will anyhow be placed in the right posi-
tion. Nevertheless, the data systems generally used in the MLA sector lack the 
indulgence needed to accommodate inherent variability of information. Systems 
must be based on exact sorting, uniform terminology and classification without 
deviations in spelling or interpretation. Furthermore, international projects and 
systems presuppose distinct translations between national terminologies and 
international classification systems to work for information retrievals. Thus, this 
is not the case with the museum systems here investigated.731 They are charac-
terised as distinctive instead of following uniformity principles and national or 

728  In this description there is an emphasis on the coordination among libraries and archives in opposition 
to museums. There could be reasons for describing this in more detail, but the main picture still stands. 
Common explanations of this state of affairs are that the archives are coordinated by The National 
Swedish Archives and the library sector by Kungliga Biblioteket [National Library of Sweden], but that 
is not necessarily the answer when the question is put to an archivist or a librarian at a local or individual 
institution. However, it is the lack of a coordinating museum which has been the explanation among the 
national representatives, for instance in the preliminary studies for culture propositions.  

729  In the present investigation it has not been possible to identify a conscious resistance, but facts are that 
the only museums which have acted for and promoted national coordination have been those related 
to Nordiska museet [The Nordic Museum]. Nordiska museet [The Nordic Museum] is an institutional 
museum with collections from all of Sweden.

730  In several decades during the first half of the 20th century dialects were collected at Murberget [the 
Härnösand museum].

731 In opposition to, primarily, the libraries. 
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international taxonomies. Catalogues could be described as information-carrying 
systems. Is all significant information available in these systems? My research 
demonstrates that big parts of the original, potential information has not been 
taken care of but replaced by museum-relevant information about the collections. 
Information about why objects are in the collections is hardly ever noted down. 
Therefore, knowledge management is mainly internal and responds to internal, 
practical needs. 

When I observed the contents, form and structure of the object catalogue a pic-
ture appeared which has never been demonstrated before. Data on the catalogue 
hardly ever change; they are stable. What was once written only changes if there 
are absolute needs, for instance if a term is not used anymore or if new research 
shows that a previously unknown object has been explained and consequently 
termed. However, the amount of data was increased if each object description 
in the catalogue was extended with more variables. Between 1880 and 1980 the 
catalogue was extended from four to twelve variables. After this, the number was 
quickly increased to 42 and to 50, and in the 1990s to 66 variables or fields in the 
database then used. The new fields were filled with data about material, techni-
que, style, etc., but, since the great collecting period was passed long ago, new 
information did not add to source; it was just secondary, based on assessments 
from experts in the museum. Knowledge collection in the new systems was based 
on antiquarian expertise ‒ pragmatic knowledge coloured by a positivist view of 
generalised knowledge. The external form for the catalogue started with a ledger,732 
subsequently supported by various card catalogues and in the 1980s transferred to 
computer-based systems. The structural form has proceeded from individual words 
to running text in the subsidiary catalogues, and in the computer environment a 
return to mainly individual words. The knowledge which has been prioritised in 
the systems and thus received a front position in the structure can once again be 
described as selected by the antiquarians to respond to internal needs.   

The form is of decisive importance for the perception of the contents. One example 
is that the old ledgers with handwritten texts are related to the distribution research 
during the first half of the 20th century. The identical data in the database are, 
however, perceived as topical and current. Therefore, in the moment of interpreta-
tion there is a conflict of knowledge. Contents were completed as a consequence of 
new ethnological thought styles in the 1970s. The function of the objects became 
interesting as well as the persons round the objects. The inner and outer form, as  
 
 

732 A bound catalogue kept chronologically.
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well as a change in theoretical approaches, is not in any way documented in the  
systems. At the outset of my work I indicated as a hypothesis that the epochs of 
differing scholarly work would appear in the contents of the catalogue. It has not 
been possible to substantiate this explicitly, but the scholarly epochs appear in the 
structure and inner form of the catalogue. Fields have been added to provide space 
for wanted and noted information. From the beginning and during the epoch which 
is characterized as the era of diffusionist research there is, for instance, space for 
origin. During the 1960s, fields for function and similar information were added. 
However, not always do the fields contain information. The outer form and the 
structure have been changed because of shifts in technology; as a consequence of 
this, contents also partly changed for the same reason.

For archives, libraries and museums classification is an important part of cataloguing. 
The objective is to create knowledge about the objects in the reference systems 
and, above all, to provide opportunities to return to objects out of the reference 
structures. Classifications are made either by terms in the form of nomenclatures 
or by the categorisation of objects, often in the form of codes. The first nomencla-
ture made for museum purposes was published in 1815 by professor Nils Henric 
Sjöborg. At regular intervals during the 20th century museum representatives tried 
to underline the importance of creating nomenclatures or other classificatory 
systems, but none was concluded until Nordiska museet [The Nordic Museum] 
launched Outline of Cultural Materials (OCM) in the 1960s. This coincided with 
the usage of computers for the catalogue. OCM was brought to Sweden by Albert 
Eskeröd, ethnologist and head of department at Nordiska museet [The Nordic 
Museum]. This classification system had previously been used among U.S. cul-
tural anthropologists, and it well suited the new ethnological thought style which 
swept the country at this time.733 OCM found a hold in the museums, and it 
was also recommended by the national Samoreg inquiry [Coordination of docu-
mentation issues at museums, (translator’s note)] in the 1980s and used up to the 
turn of the century ‒ the end of my period of investigation ‒ by most museums 
of cultural history. The intention behind a common classification system was 
that the museums, when they introduced computerised catalogues, could bring 
data together and retrieve data from a common stock, constituted in a uniform 
way. Knowledge management should be uniform, but it seems that no one had 
anticipated that there were other factors which disturbed uniformity, such as the  
educational background of staff, the heterogeneous previous cataloguing and,  
not the least, the way to interpret and apply a uniform system like OCM. In my 

733  OCM had been developed at The Human Relations Area Files in New Haven, and the first edition was 
published in 1938. The person who headed the development of the system was the anthropologist George 
Peter Murdock.
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investigation an examination of available catalogues clearly demonstrates that these 
factors had considerable effects. 

 
A comparison with the libraries shows that there classification has been important 
since the middle of the 19th century, and common classification systems were 
discussed and developed already during the first decades of the 20th century. How-
ever, the reason for the introduction is an important factor. At this time public 
libraries were created, both as a response to association activities and as parish 
libraries. Certain libraries had the objective to support education and improve-
ment, others to transmit literature as fiction and belles letters. The library sector 
was professionalised, and in Sveriges Allmänna Biblioteksförening [The Swedish 
general library association] there was discussion about the needs for a national 
classification system. After comparisons with, above all, the U.S. DDC, The Dewey 
Decimal Classification, the SAB system was created,734 which was issued in its first 
version in 1921. The reasons why a specific Swedish system was created were both 
ethnic and theoretical: DDC was considered too American, and those engaged 
wanted a classification of literature other than what DDC allowed. The archives, 
on the other hand, have to a certain extent belonged to society’s central functions 
for a very long time. According to the archives theorist Nils Nilsson the Royal 
Government Offices started to bring documents together after the castle fire in 
1697. Gradually, division principles were developed, and the newly appointed 
director-general of the National Archives Erik Hildebrand standardised registe-
ring in 1903; norms which were valid for the national archives throughout the 
20th century. In this national comparison OCM has been in use a much shorter 
time. However, the impact of OCM has been close to total in the museums of 
cultural history, even if certain doubts about needs and systemic divisions have 
been raised throughout the years.

Albert Eskeröd, the ethnologist and museum curator, was described as the importer 
of OCM to Sweden. Even if he had his doctoral degree, he was questioned as a 
researcher because he had gone against earlier research traditions and also criti-
cised for example Sigurd Erixon for the school which Eskeröd termed historical 
ethnology. Eskeröd had been influenced by U.S. anthropology, and after visits to 
the U.S. in the 1950s he saw that there were possibilities to use the old museum 
collections in a new way with the use of OCM as a classification tool. At Nordiska  
museet [The Nordic museum] Eskeröd met Göran Bergengren, knowledgeable 
in ADB [automatic data processing (translator’s note)], who wanted to introduce 
computer support for the museum object catalogue. Eskeröd realised the oppor-

734 SAB ‒ Sveriges allmänna biblioteksförening [The Swedish general library association].
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tunities for comparative cultural research with the help of computers in order to 
classify and for OCM as a uniform classification tool for all kinds of sources. In 
chapter 4 I ask if somebody else, other than Eskeröd, could have introduced OCM 
in museum Sweden. The question is of course hypothetical and rhetorical, but 
Eskeröd was an early member of the new thought style in ethnology signified by 
looking at contemporary times and by a relation to comparative cultural studies. 
At the same time Eskeröd was the head of the department for peasant culture at 
the biggest and most influential museum of cultural history in Sweden. In this 
position he could not only introduce a new thought style but also initiate a new 
practice. In a short period of time knowledge processing and knowledge produc-
tion were to change rather radically. Not only at Nordiska museet [The Nordic 
museum] but also in many of the museums which followed the recommendations 
from Nordiska museet.    

Knowledge processing and knowledge production is, apart from basic knowledge, 
also based on attitudes to work and to data produced. My comparison of profes-
sional groups in archives, libraries and museums demonstrated that the three are, 
to a certain extent, rather different professions. Departures differ: archivists are 
in general clearly related to the archives and their constituent parts, as well as to 
the ordering, cataloguing and availability of archives. In the main, librarians are 
pilots ‒ for borrowers, through library structures and collections. Cataloguing 
has a high status, but it is a matter for specialists. The description which museum 
people provide of their professions is that it both concerns their own research,735 
and the transmission of a history. The collections are important constituent parts 
in this construction of history, but they are only a part. There is an internal cons-
ciousness that work is performed in different ways depending on the academic, 
disciplinary background of the archivists. It is not, however, considered unusual 
that theoretical departures are included in practice. 

The catalogue as a link to institutional knowledge is an attitude shared by the 
three professions. In the group, librarians have the most obvious meta-perspective. 
Structure is important in the library, and knowledge processing is foremost at a 
structural level. The archives order their source materials, but for the archivists, 
registering is the primary key to knowledge. In the museums the catalogue is a  
support and a guide, but the object is the knowledge base for museum people. 
The museums have the weakest problematising attitude to catalogues, cataloguing 
and documentation. In contrast to archives and libraries, there is an absence in the 
museum sector of a commonly shared theoretical basis for catalogues and catalo-

735  Research at museums is to a great extent described as documentation. It can, for example, concern 
archaeological excavations, collection projects or ethnological, contemporary documentation. 
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guing. One of the consequences is that museum catalogues are locally structured 
knowledge systems, separate for each institution.

Catalogues and knowledge production today
Can catalogues from archives, libraries and museums be brought together in 
a way which is wished for in the cultural politics of the first decade of the 21st 
century? The knowledge processing in relation to the catalogued objects differs 
between the sectors leading to different practices. Basically, cataloguing is an 
abstraction of the catalogued objects. It is in this respect important to note that 
the knowledge processing in libraries departs from the considerable similarities 
which the objects share, whereas the object cataloguing in museums look for and 
emphasise the unique characteristics of the objects. My conclusion is that with 
this starting-point libraries have opened for uniform cataloguing, and this has 
implied opportunities for the conflation of cataloguing in national systems without 
any loss of information. Corresponding attempts in the museum area have only 
further demonstrated shortages in the uniformity of cataloguing. Archives find 
themselves somewhere in between where self-perception includes uniformity, but 
the result of the present investigation does not.

Of course, it is not surprising in any way that we find efforts to order and classify 
sources kept in archives, libraries and museums during the first half of the 20th 
century. This view of objects is an important part of the positivist thought style. 
It is more interesting to state the lack of interest, during the same period of time, 
in finding commonly shared systems in the museums of cultural history. For the 
museums, the cultivation of the local and the regional was more important than 
coordination. In the libraries professional interests took over already in the beginning 
of the 20th century, whereas in the museums this did not occur until the second half 
of the century. As soon as classification became important and established for the 
librarians, general education also turned urgent ‒ making borrowers understand 
that classification. Antiquarians have not proceeded this far. Up to the end of the 
20th century catalogues have existed for the use of the individual museums, and 
still there is in many museums no readiness to publish museum catalogues for a 
broader general public.736

736  Kulturdepartementet [Ministry of Culture]: Ku2009/2152/KA, Promemoria med sammanställning av svar 
från uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt 
bevarande [Memorandum with a compilation of responses to assignment and invitation to contribute to a 
national strategy for digitalisation, electronic access and digital preservation] (2011).
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My research demonstrates that there is a sector practice, developed in the indi-
vidual professions. Archives, libraries and museums have respectively developed 
their own modes of work: three different modes created out of internal needs 
and views on both source material and function. Catalogues and cataloguing 
have been chosen as study objects because they lead into institutional collections 
and the main function of the individual institutions. The investigation of the 
catalogues demonstrates that the internal practice which has grown and been 
confirmed over time has found its form and content in these documents. To 
a great extent, the contents of the catalogues reflect views of knowledge and 
different thought styles from the past hundred years. The investigation of con-
tents also shows that the user needs good knowledge of historical and modern 
cataloguing and corresponding knowledge of older thought styles in museums 
‒ older museum paradigms ‒ to be able make real use of catalogue contents. 
The aim to open collections to the public with the help of the catalogues is not 
fulfilled in this way. 

An important conclusion about knowledge processing and knowledge produc-
tion in the MLA sector is that the value of compiling digitalised data from many 
museums is limited. It is not possible to realise the political goal other than at a 
superficial level. Of course it is possible to be content with knowing the number 
of objects in each category that is represented in the museums ‒ on the condition 
that all have been named in the same way and that the naming has in fact been 
interpreted similarly in the different institutions ‒ which is seldom the case.

The conclusions in a comparison between the three professional groups are that 
in the beginning of the 21th century an extensive part of the antiquarians confirm 
a thought style which has another direction than that of archivists and librarians. 
Throughout the 20th century or in the last decades of the 20th century the two latter 
groups professionalised their roles both through changes in education and through 
new professional requirements which led to positions and attitudes in their work 
other than what happened in the museum sector. Museums are mainly research 
institutions with members of staff who in many respects lack a focus on increased 
accessibility of collections. Challenges formulated for museums of cultural history 
by the cultural politics of the 1970s have not been answered with great flexibility. 
Museums have continued on the road which was already determined in the 1940s 
by persons like Sigurd Curman, director-general of the Swedish National Heritage 
Board, and others.

The investigation in this dissertation demonstrates that archives, libraries and 
museums in many respects continue to pursue activities out of the thought style 
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which was formed during the first half of the 20th century. Their positions in 
society, their administrational practice and expectations from the general public 
constitute stabilising and preserving factors.           
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AAT – Art & Architecture Thesaurus, AAT är ett amerikanskt klassifikationssystem 
för framförallt konst. AAT började byggas upp under 1970-talet av Getty 
Foundation och förvaltas idag av Getty Research Institute; http://www.getty.
edu/research/tools/ 17 juli 2013. 

ABM – Arkiv–bibliotek–museer, En beteckning som etablerades i kultursektorn och 
kulturpolitiken under 1990-talet- ABM förknippas vanligen med samverkan 
inom senna sektor. Akronymen används även i andra språk, i Tyskland BAM, 
i Storbritannien MLA. 

ADB – Automatisk Databehandling eller Administrativ Databehandling, tolkning-
arna av akronymen varierar i olika källor och vid olika tidpunkter.

BKK – Bibliotečno-bibliografičeskaja klassifikacija, ryskt klassifikationssystem för 
bibliotek.

CIDOC – Comité international pour la documentation, internationell kommitté 
inom ICOM, vilken arbetar med dokumentationsfrågor och datastandarder.

DDC – Dewey Decimal Classification. Amerikanskt klassifikationssystem för bibliotek.
DFI – Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning
DIK – Dokumentation-Information-Kultur, DIK-förbundet är fackförbund för 

kulturtjänstemän.
Ds – Departementsserien, Ds kompletterar SOU, i denna publiceras bilagor och 

liknande, till utredningar.
EMII – European Museums´ Information Institute, EU-projekt 1999–2003. 
FNHF – Föreningen för norrländsk hembygdsforskning (1909–1978)
HLA – Landsarkivet i Härnösand.
HRAF – Human Relations´ Area Files, forskningsenhet vid Yale University, USA.
HSV – Högskoleverket.
ICA – International Council on Archives, organisation under det FN-stödda kultur-

organet UNESCO.
ICOFOM – International Committee for Museology, internationell kommitté inom 

ICOM, vilken arbetar med museivetenskap.
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ICOM – International Council of Museums, organisation under det FN-stödda 
kulturorganet UNESCO.

INSAM – Informationssystem i samverkan vid svenska museer. Förening där svenska 
museer samarbetade kring informations- och IT-frågor, arbetade 1989–1999.

IR – Information Retrieval, begrepp använt av Göran Bergengren, Nordiska museet.
IT – Informationsteknologi eller Informationsteknik, ICT (Information and Com-

munications Technology) eller IKT (Informations- och kommunikationsteknik) 
används ibland synonymt med IT.

KFB – Kommunikationsforskningsberedningen
MARC – MAchine-Readable Cataloging, MARC är en lagrings- och kommunika-

tionsstandard för bibliografiska data, ursprungligen utvecklad av Library of 
Congress, USA.

NE – Nationalencyklopedin, se vidare litteraturlistan.
NF – Nordisk Familjebok, se vidare litteraturlistan.
NKM – Norrlands kulturhistoriska museum (1912–1956)
NOU – Norges offentlige utredninger
NMLASS – Nordiska museets interna klassifikationssystem för föremålsklassifikation.
OCM och OUTLINE – Outline of Cultural Materials. 
RA – Riksarkivet
RA-FS – Riksarkivets författningssamling
RAÄ – Riksantikvarieämbetet
SAB – Klassifikationssystem för svenska bibliotek. Utgavs första gången 1921, av 

Sveriges Allmänna biblioteksförening.
SAMOREG – Samordnad dokumentation av museernas föremåls- och bildsamlingar. 

Statlig utredning som bedrevs under 1980-talets första hälft. Avslutade arbetet 
med: Rapport från statens kulturråd 1985:2.

SAMDOK – SAMDOK är de svenska kulturhistoriska museernas sammanslut-
ning för samtidsinriktad insamling, dokumentation och forskning. SAMDOK 
står för ”samordning, samtid och samarbete”. SAMDOK, som bildades 1977, 
bygger på idén att museerna tillsammans ska bedriva en bred och kvalitativ 
utforskning av vår samtid, för att både nu och i framtiden kunna förmedla 
fördjupad kunskap om vårt samhälle.

SAOB – Svenska akademiens ordbok.
SFS – Svensk författningssamling
SOU – Sveriges offentliga utredningar
VLM – Västernorrlands läns museisällskap (1880–1914)
YLM – Stiftelsen Länsmuseet-Murberget, från 1994 Stiftelsen Länsmuseet Väster-

norrland (1978–)
YLM-A – Länsmuseet Västernorrlands arkiv
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Otryckta källor och bearbetningar

ARKIVMATERIAL

Länsmuseet Västernorrlands arkiv, Härnösand (YLM-A)
 A1A:1, Protokoll, Västernorrlands läns museisällskap (VLM) 
 —, Bilaga 1 till berättelse för kulturhistoriska avdelningen 1893–1894 
 A1B:1, Protokoll, Föreningen för norrländsk hembygdsforskning (FNHF) 

1909–1949
 —, stadga, bilaga till protokoll 1909
 —, Årsmötesprotokoll 1909–1949, FNHF
 B2:1, Verksamhetsberättelser 1891–1930, VLM, FNHF 
 B2:2, Verksamhetsberättelser 1931–1977, FNHF, Kulturhistoriska föreningen 

Murberget
 B2:3, Verksamhetsberättelser 1978–1990 Stiftelsen Länsmuseet-Murberget
 D2B:3, Koncept till föremålsliggare:
 —, ”Hufvudliggare eller inventarieförteckning öfver Kulturhistoriska afdel-

ningen och Vesternorrlands läns museum påbörjad år 1907.” (Betecknas med 
Acc 2 i kapitel 3)

 D2D:2, Bilagor till inventarieförteckningar invnr 1–1724.
 —, ”Biskop Lars Landgrens utkast till realkatalog” 
 —, ”Förteckning öfver samlingarne i Västernorrlands läns museum [–] Kul-

turhistoriska afdelningen” [Den så kallade Palms realkatalog], påbörjad 1907.
 E1:1, Inkomna skrivelser 1891–1929

 Theodor Hellmans personarkiv, Enskilt arkiv C:450
 —, korrespondens, tidningsklipp mm 1893–1942, vol 1.
 —, Västernorrlands Allehanda, 13/9 1957, intervju med Theodor Hellman. 
 —, Manuskript ang Murberget 1952–1957: 



226

käll- och litteraturförteckning

 —, Handlingar ang. Murberget; Manuskript ang. Murberget 1952–1957.
 —, Föreningsmaterial och syfte

Nordiska museets arkiv: Artur Hazelius och Nordiska museets tidigare arkiv, E 2 B:51.

I författarens ägo:
 Anteckningar från intervjuer med:
 museichef Mona Bornecrantz, Sundsvalls museum 1/11 2005
 avdelningschef Ann-Sofie Ingman, Länsmuseet Västernorrland (YLM) 30/10 2005
 avdelningschef Måna Nilsson, YLM 29/3 2000
 museichef Karin Netterlund, Textilarkivet Västernorrland 3/11 2005
 landsantikvarie Bengt Edgren, YLM 1/8 2005
 avdelningschef Per Höglund, YLM 24/2 2000
 landsantikvarie Tommy Puktörne, YLM 10/2 2000
 avdelningschef Lars-Göran Spång, YLM 6/3 2000

 arkivchef Carina Alm, Sollefteå kommun 3/11 2005
 avdelningschef Astrid Forsberg, Landsarkivet i Härnösand (HLA) 2/10 2005
 landsarkivarie Carina Strömberg, HLA 4/10 2005
 arkivchef Håkan Axelsson, Näringslivsarkiv i Norrland 5/1 2000
 landsarkivarie Carl-Edvard Edvardsson, HLA 8/11 1999
 arkivchef Owe Norberg, Föreningsarkivet Västernorrland 27/1+4/2 2000  

arkivchef Tom Sahlén, Sundsvalls kommun 1/11 2005

 högskolebibliotekarie Cecilia Hamilton, Mitthögskolan 9/10 2002
 bibliotekschef Ingrid Olsson, Kramfors kommunbibliotek 12/10 2002
 länsbibliotekarie Roland Tiger, Länsbiblioteket Västernorrland 24/9 2002 
 bibliotekschef Jan Wolf-Watz, Härnösands kommunbibliotek 31/10 2002

 Enkäter besvarade av 20 personer under perioden 1999–2005:
 – sju enkätsvar från arkivpersonal vid Landsarkivet i Härnösand (sex) och 

Näringslivsarkiv i Norrland (en) 
 – sex från bibliotekspersonal vid Härnösands kommunbibliotek (fyra) och 

Länsbiblioteket Västernorrland (två) och 
 – sju från museipersonal vid Länsmuseet Västernorrland (samtliga).

 Anteckningar från föredrag hållet av Per Kåks i Länsmuseet Västernorrland 
den 21 november 2005.

 Intervju, Christer Larsson, Nordiska museet, december 2009.
 Intervju, Magdalena Svanberg, Kungl biblioteket, februari 2010.
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ABM Samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer : En lägesrapport på upp-
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Nilsson, Nils, Arkivhunskap (Lund 1973).

Nilsson, Nils, ”Den stora omställningen”, i Arkiv, samhälle och forskning (1984), 7–13.

Nordisk familjebok : Konversationslexikon och realencyklopedi (Stockholm 
1904–1926). 

Nordström, Nina, De odödliga : förhistoriska individer i vetenskap och media, diss. 
i arkeologi Lunds universitet (Lund 2007)

NMKLASS : Nordiska museets klassifikationssystem för föremål, u.å. [1990-tal?]

OCM, se Översikt över kulturinventariet

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, Forskningsprocessen : kvalitativa och kvantitativa 
perspektiv, 2 uppl., (Stockholm 2007).

OUTLINE, klassifikasjonssystem for museum og arkiv. Serie: Norsk museumsutvikling 
(NMU) 4:2001 (Oslo 2001).

Outline: Ämnesklassifikationssystem för svenska museer, red Kristina Landahl (Udde-
valla 1993).
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Outline i Sverige, se även Översikt över kulturinventariet

Pettersson, Richard, Fädernesland och framtidsland : Sigurd Curman och kulturmin-
nesvårdens etablering, diss. Umeå universitet (Umeå 2001).

Polanyi, Michael, Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy, Routledge 
& K. Paul, (London 1958).

Puktörne, Tommy, Samlarna, utställningskatalog Länsmuseet Västernorrland, 
(Härnösand 1994).

Quensel, Anna-Sofia & Blomberg, Barbro, ”Digitala salongen – IT och huma-
niora”, i Kulturrådet 4:1995.

Redfield, Robert, Chan Kom : A Maya Village, Carnegie Institution of Washington 
(Washington DC 1934)

—, The Little Community and Peasant Society and Culture, första utgåva 1955 
(USA 1989).

Rogan, Bjarne, ”Tingens orden Klassifikasjon, samling, museum”, i Samling og 
museum: Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi (Oslo 2010).

Ronström, Owe, “Intressedominans och motivattraktion. Form och innehåll i 
Albert Eskeröds Årets äring”, i RIG 2008/2, 85–93.

Rosander, Göran, ”Museerna och tidsandans förändring”, i Nordisk Museologi 
1996:1, 13–22.

SAB – Sveriges allmänna biblioteksförenings handböcker, 1921–

Saglig registrant for kulturhistoriske museer, första utgåva 1940 (stencil), red. Svend 
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registrant”. Förlag: Dansk Folkemuseum, Köpenhamn (Viborg 1985).

Samling og museum: Kapitler av museenes historie, praksis og ideologi, red. Bjarne 
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Schmitz, Helene, Uddenberg, Nils & Östensson, Pia, A passion for systems: Linneaus 
and the Dream of Order in Nature (Värnamo 2007).
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Sjösten, Nils-Åke, Sockenbiblioteket – ett folkbildningsinstrument i 1870-talets  
Sverige : en studie av folkskoleinspektionens bildningssyn i relation till sockenbib-
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ningarna 1851–1900, diss. (Helsingfors 1996)
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—, ”Vad är museologi?”, i RIG 2007/2 (Lund 2007).
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Sundqvist, Anneli, Search Processes, User Behaviour and Archival Representational 
Systems, diss. i arkiv- och informationsvetenskap (Sundsvall 2009).

Svanberg, Fredrik, Museer och samlande, The Museum of National Antiquities, 
Stockholm, Studies 12 (Stockholm 2009).

Tekniken bakom språket, red. Rickard Domeij, Småskrift utarbetad av Språkrådet, 
Institutet för språk och folkminnen (Falun 2008)
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tion (USA 2004).

Waidascher, Friedrich, ”Museologiens plass i vitenskapenes system”. i Nordisk 
museologi 1996:1 s. 135–144 (Umeå 1996).

Westin, Jonathan, Negotiating ’Culture’, Assembling a Past, diss. (Göteborg 2012). 
< http://hdl.handle.net/2077/30093>

Wibbling, Jöran, Ett angenämt och förädlande sällskapsliv – Några glimtar ur Sankt 
Petri Ordens historia (Härnösand, 1983).

Wiklund, Hans, ”Offentlig tjänsteproduktion genom institutionell samverkan”, i 
ABM Samverkan i Västernorrland. Arkiv Bibliotek Museer (Härnösand 2003).

Wilson, Allan, “The hierarchy of beliefs : ideological tendentiousness in univer-
sal classification”. // Classification Research for Knowledge Representation 
and Organisation : Proceedings of the 5th international study conference 
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on classification research, Toronto, Canada, june 24-28 1991. Eds. Nancy J 
Williamson and Michèle Hudson. – Amsterdam : Elsevier (1992), 389-297. 
Litteraturreferens hämtad ur Hansson (1999).

Wittgren, Bengt, ”Museerna och IT – att möta en ny publik”, i KulturPolitisk 
Tidskrift 1996/3–4, Bibliotekshögskolan, Högskolan i Borås (Borås 1996)

—, Museerna och IT-verktygen, se Statens kulturråd (1999).

—, ”ABM-sektorns idé utifrån ABM-folket och dess utbildning”, i Om ABM: En 
antologi om samverkan mellan arkiv, bibliotek och museer, red. Märta Molin & 
Bengt Wittgren (Härnösand 2005),

—, Promemoria med sammanställning av svar från uppdrag och inbjudan att bidra till 
en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande, 
se Kulturdepartementet: Ku2009/2152/KA (2011).< http://www.regeringen.
se/content/1/c6/16/15/31/96a0d922.pdf>

Aall, Hans, Arbeide og ordning i kulturhistoriske museer : kort veiledning, serie: 
Norske museers landsforbund (Oslo 1925)

Översikt över kulturinventariet, utg. av Human relations area files, Inc., svensk 
bearbetning av Kerstin G:son Berg (Stockholm 1973).

Översikt över kulturinventariet, svensk bearbetning av Kerstin G:son Berg (Stock-
holm 1980 och 1981).

WWW-KÄLLOR

Anglo-American Cataloguing Rules: http://www.aacr2.org/

Bothnica är de nordliga länsbibliotekens databaser över litteratur med knytning 
till regionen http://www.bothnica.nu/

CIDOC: http://cidoc.icom.museum/

Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi byta ut SAB? : http://www.biblioteks-
foreningen.org/organisation/Rad_grupp/utv_rad/pdf/Rapport_Dewey.pdf

Digitalt museum: www.digitaltmuseum.se/Info, maj 2011.

European Museums Information Institute Survey: Webbplats: www.emii.org/
map/se.htm, 6/7 2005.

Human Relations Area Files webbplats: http://www.yale.edu/hraf/ besökt under 
augusti 2009

—, ”History and development..” augusti 2009
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—, Ian Skoggard, “An eHRAF Workbook for Introductory Atropology Courses.” 

http://www.sil.org/ augusti 2009

http://www.csn.edu/pages/241.asp - om eHRAF och OCM

http://www.twu.ca/library/ehraf.htm 

ICOFOM: http://icom.museum/international/icofom.html, publikationer: http://
www.icofom.com.ar/publications.htm

International Council on Archives: www.ica.org 

International Council of Museums (ICOM): www.icom.museum 

ICOM:s etiska regler: http://icom.museum/ethics.html

Rapport från INSAMs arbetsgrupp för auktoriteter: http://remus.meta.se/insam/
auktoriteter/index.html uppdaterad 1998, läst december 2009.

Institutionen för informationsvetenskap vid Zagrebs universitet: http://www.ffzg.
hr/infoz/en/

MARC: http://www.libris.kb.se/tjanster/katalogisering/formathandbok/ 

MARC: dataformat, http://www.loc.gov/marc/

Mensch, Peter van, Towards a methology of museology (1992): http://www.muuseum.
ee/uploads/files/mensch23.htm 

http://www.muuseum.ee/et/erialane_areng/museoloogiaalane_ki/ingliskeelne_kir-
jand/p_van_mensch_towar

http://www.muuseum.ee/uploads/files/mensch12.htm

Nationalbibliotek:

Kungl biblioteket: http://www.kb.se

Nationella samkatalogen Libris: http://libris.kb.se

British Library: http://www.bl.uk

Nationale bibliotek van Nederland: http://www.kb.nl

Biblioteca Nacional de España: http://www.bne.es

European Library: http://www.theeuropeanlibrary.org/ EL är en samkatalog över 
48 nationella kataloger i Europa (april 2013)
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Sambiblioteket i Härnösand – vision: http://www.sambiblioteket.bib.mh.se/
om_sambib/visionen.html 

SAMDOK hämtat från Samdoks hemsida: www.nordiskamuseet.se/samdok, 
29/10 2009 

Staatliche Museen zu Berlin: http://www.smb.museum/

Svenska Allmänna Biblioteksföreningen: http://www.biblioteksforeningen.org/
http://www.biblioteksforeningen.org/komm/katalog/krs.html
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Dokumentation i arkiv, bibliotek och museer 
– intervjuer med chefer

Institutionens historik
• föregångare och bildande
• etablering, organisatorisk tillväxt
• nuvarande verksamhetsfokus

Verksamheten och dokumentationen
Vilka verksamheter berörs av initiativ till dokumentation?
Är dokumentation viktig i verksamheten?
Finns det en dokumentationspolicy?

Integreras dokumentation i en allmän strategi för förmedlingsarbetet?
bygger dokumentationen på en praxis/tradition eller styrs arbetet av teoretiska instrument?
Finns det en följsamhet mellan praxis och teoretisk grundval?
Vilka styrinstrument används i dokumentationsarbetet?
Deltar institutionen i samarbete om utveckling av dokumentationsverktyg?

Är denna utveckling praktisk baserad eller vetenskapligt baserad?
Är dokumentationen eller källan viktigast?

På vilket sätt sker prioriteringen av material för dokumentation?

Användaren
För vilka användargruppen är dok skapad?
Är dokumentationen offentlig?

Personalen
Anses dokumentationskompetens viktig i personalrekryteringen?
Har den befintliga personalen goda kunskaper i dokumentationsarbete?
Vidareutbildas pers i dokumentationsarbete?
Anses dokumentationsarbete och dokumentation viktig i personalen?

Samarbete med andra institutioner
• lokalt
• ABM
• inom sektorn samt 
• i allmänhet

Kan jag presentera och dela ut en enkät på stormöte?

BILAGA 1
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Bilaga 2 
Enkät om dokumentation i arkiv, bibliotek och museer 

augusti 2005 1 

 
Denna enkät ska vara underlag för ett avsnitt i min avhandling om dokumentation i arkiv, bibliotek och museer  
(A-B-M). Avsnittet ska beskriva metoder som används, utbildningsbakgrund och förhållningssättet inom 
institutionerna idag. Skillnader och likheter mellan sektorerna (A-B-M) ska belysas. 
 
Dokumentation är i detta sammanhang ett begrepp för två olika företeelser. Dels är dokumentation en verksamhet, 
dels en samling data. Exempel på det första är bearbetningen av data som inramar det material institutionerna 
förvarar - källan. Verksamheten betecknas ofta med: förteckningsarbete, katalogisering eller registrering. Samlingen 
av data kallas vanligen förteckning eller katalog. 
 
Källan som dokumentationen avser att beskriva, har olika ursprung. Den kan vara en pliktleverans, eller aktivt 
insamlad/inköpt till institutionerna. Det kan vara såväl materiella som immateriella företeelser som dokumenteras 
och därmed skapar en dokumentation.  
 
Insamling av data kallas i vissa sammanhang för dokumentation. I detta sammanhang utesluts generell 
faktainsamling. Med dokumentation avses endast hjälpmedel att återfinna insamlade ting eller annan data. 
 
Dokumentationen i den ovan beskrivna meningen är skapad med avsikt att återfinna insamlad data, t ex arkivalier, 
böcker, föremål, upptecknade tankar och vetande eller beskrivningar av objekt i landskapet. 
 
Ditt namn kommer inte att offentliggöras eller publiceras.  
 
Har du någon fråga, ring: 0611-210 11 (hem), 0611-886 88 (arb.) eller 070-698 86 80 (mobil). 
 
Tack för hjälpen! 
Bengt Wittgren Namn: …………………..…………………..………………… 
 
Verksamhet – inom dokumentationsarbetet 
 
Hur viktig anser du dokumentationsverksamheten är i din institution? 
Ringa in det mest riktiga 
 

inte viktig alls    mycket viktig 
1 2 3 4 5 

 
Hur prioriteras - i verksamhetsplanering etc - dokumentationsverksamheten i din institution?  
 
obefintlig/aldrig    första rang 

1 2 3 4 5 
 
Vilken status har dokumentationsarbetet i din institution? 
 

obefintlig    första rang 
1 2 3 4 5 

 
Egna kommentarer om institutionens hållning till dokumentationsarbete: 
 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Enkät om dokumentation i arkiv, bibliotek och museer

BILAGA 2
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Enkät om dokumentation i arkiv, bibliotek och museer 

augusti 2005 2 

 
Arbete 
 
Vilka arbeten/tjänster har du haft förut  
inom eller utom nuvarande institution?  
Tjänst:   Tidsperiod:  Nuvarande befattning: 

………………………… …………….  ………………………….. 

………………………… …………….  Tjänstens plats i organisationen: 

………………………… …………….  ………………………….. 

………………………… …………….  ………………………….. 

Arbetsuppgifter i korthet på nuvarande tjänst 
……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Andelen registrering/dokumentationsarbete (i procent av arbetstiden): ..………………… 
 
Utbildning (akademiskt eller annan utbildning för yrket) 
Kurs:    Omfattning:  Examensår: 

……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

Utbildning inom yrket/verksamheten 
Kurser som ingått i tjänsten, praktik eller fortbildning knuten till yrkeslivet 
Kurs:    Omfattning:  År: 
……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

Övrig för verksamheten relevant utbildning 
Kurs:    Omfattning:  År: 
……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 

……………………………………………….. …………………. ………. 
 
Enkäten kan lämnas när jag återkommer, eller sändas till mig, Sehlstedtsv.10 E, 871 51 Härnösand. 
Återigen Tack för hjälpen. 

Enkät om dokumentation i arkiv, bibliotek och museer, fortsättning

BILAGA 2
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Arkeologi, 5 kapslar
Kapsel 1–3
”Original Santesson”, 2 kapslar

Askar
Askar, burkar, dosor
Belysning för fotogen, olja, karbid, el
Belysning för stearin, vax
Belysning för stearin, vax
Bomärken I och II
Boskapsskötsel
Byggnadsdetaljer
Dräktskick: förkläde, sjal
Dräktskick: hatt, mössa
Dräktskick: bindmössa, stycke
Dräktskick: kvinnor
Dräktskick: uniform
Dräktskick: män, barn
Dräktskick: tillbehör 

[skor, handskar, mm]
Dräktskick: tillbehör 2 kapslar
Dräktskick: lappskt
Dräktskick: lappskt, tillbehör 2 kapslar.
Fajans, porslin 2 kapslar
Fiske
Fotografi, kamera
Fritid
Glas
Handskrift: böcker, kartor, noter
Handel
Hantverk
Hantverk: bokbinderi, murare, 

tunnbindare
Hantverk: färgare, glasmästare, målare
Hantverk: förgylleri, 2 kapslar
Hantverk: garveri, hovslageri, 

pälsmakeri, sadelmakeri
Hantverk: glasblåsning, 

kopparslageri, repslageri

Kategorier i Murbergets lappkatalog 2002

Hantverk: guldsmide, ur, optik
Hantverk: skrädderi, hatt- & skomakeri
Hantverk: bageri, boktryckeri
Hantverk: snickeri
Husgeråd för dryck
Husgeråd: förvaringskärl trä
Husgeråd: fat, tallrik
Husgeråd för mjölk
Husgeråd: trä
Husgeråd: bestick, skopa, slev, visp
Husgeråd för smör
Husgeråd för ost
Hygien, magi, medicin
Årets högtider
Kyrkliga föremål och depositioner
Idrott
Inredningsdetaljer: tak, vägg, målning
Inredningsdetaljer: lås, beslag
Inredningsdetaljer: tapeter
Jakt
Jordbruk, 2 kapslar
Konstföremål: akvarell, pastell
Konst, konsthantverk: gravyr, träsnitt
Konst: oljemålning
Konst: sjöfart
Koppar
Korgar, lådor
Kyrkliga föremål: återlämnade

depositioner
Lantmäteri
Leksaker: dockor med

tillb., övriga leksaker 
Malm, mässing
Medalj, mynt, orden
Lergods
Textil slöjd
Myckelgensjögården
Mål, mått

BILAGA 3
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Möbler: stolar, 2 kapslar.
Möbler: bänk, soffa, säng, vagga, pall
Möbler: bord, sekretär, spegel
Möbler: skåp
Möbler: byrå, tavlett, hylla, kista
Njutningsmedel: alkohol, kaffe, tobak
Ordningsväsen: brand, polis
Samfärdsel
Textil slöjd: linfästen
Seldon: selbågar
Seldon: bogträn
Skogsbruk
Silver
Sjöfart
Skolväsen: slöjd
Skolväsen: undervisning
Skråväsen, hantverksgillen, föreningar
Korgar, lådor, skrin
Smycken
Sockensigill: Ångermanland
Sockensigill och vapen: Medelpad
Tenn
Hantverk: snickeri
Textilier mm: skolväsen; syslöjd
Textilier: kuddar, gungstolsmattor, 

eldskärm, märkduk, pärlbroderi, 
gardiner, flaggor, standar

Textilier: bonader, dukar
Textilier: fälltäcken, 2 kapslar.
Textilier: depositioner kyrkliga
Textil slöjd
Textilredskap
Textilier: linne
Textilier: slädnät, sängöverkast, 

fäll (fårskinn), 
rya, diverse textil

Tid: [bordsur, väckarur,  marinur, 
urkedja, klockställ, urnyckel]

Tid: [arbandsur, tillbehör till 
armbandsur, runstav, horisontalur, 
solur, fickur]

Tid: [golvur, väggur med tillbehör]
Musik, radio
Uppfostran: läsning, skrivning
Vapen: gevär
Vapen: hugg- och stickvapen
Vapen: skjutvapen
Värme

BILAGA 3
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Lars Landgrens realkatalog – från 1880-talet
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