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Abstract:

National libraries hold large, valuable repositories of often unique materials. How can 
we ensure that the knowledge is accessible without endangering the materials that hold 
the knowledge? Digital preservation is meant to solve this problem.

With more and more material being accessible digitally, users are expected to do more 
and more of the finding on their own, instead of being guided by librarians. What kind 
of knowledge do the librarians have, that cannot be mediated through a system? How is 
the knowledge of experienced librarians passed on to new librarians? What is the 
difference between physical and digital materials? 

I have interviewed senior and junior librarians of Det Kongelige Bibliotek in 
Copenhagen, Nasjonalbiblioteket in Oslo, the National Library in Helsinki, and 
Kungliga Biblioteket in Stockholm to learn about their journey to knowledge of their 
collections. These collections are meant to function as a national memory. In discussing 
the how they learned, I compare this with how this knowledge is being passed on, 
preserving the nation's memory.

I conclude that the focus on digitization of the collections is risking to close off the 
regions of the closed stacks even more, as librarians are either not allocated the time to 
do research, or not replaced when they retire. For the memory of the nation, and for the 
progress of knowledge, it is important to have staff trained in research, and also to have 
time allotted to pursue the advancement of their fields.
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Förord

När jag var sexton år och gick på gymnasiet frågade jag min svensklärare om jag kunde 
läsa Gilgamesh-eposet i sin helhet någonstans, eftersom vi bara läst ett kort utdrag. Han 
hänvisade till KB. Det var första gången jag hörde talas om Kungliga biblioteket, och 
han berättade var det låg. Jag åkte dit och fick reda på att för att läsa något måste jag 
beställa fram material från magasin och bara läsa på plats. Beställaren måste dessutom 
vara över arton år för att beställa fram material. Jag var besviken. När jag nu åtskilliga 
år senare åkte dit igen och fick förmånen att gå ner i magasinen och se på de underbara 
böckerna i hyllorna var det som ett glädjerus som gick igenom min kropp, och när jag 
fick hålla i böckerna – nästan vilken som helst – förstod jag varför jag blivit så besviken 
den där dagen för så många år sedan. Det var detta jag ville göra, men det var inte 
möjligt då.

När jag var på Meibom symposiet på KB 12 januari 2010, visade Janis Kreslins oss ner 
i magasinet. Han inledde med en kort predikan, ”as soon as you have access to the 
stacks you start seeing things differently.” Det var här han sade de ord som fått titulera 
denna uppsats: ”Collections talk.” Detta har jag länge misstänkt, och är själva orsaken 
till att jag vill studera samlingar med begränsad åtkomst. När jag var i KB:s stora 
magasin kändes det verkligen som att böckerna och kartorna talade till mig. Det kändes 
som alla personer som skrivit in sina själar i böckerna fanns där på något sätt och 
viskade till mig. Jag reflekterade över vilka effekter det skulle ha på oss människor om 
fler fick uppleva denna djupare känsla för samlingarna.

Under min studietid i USA fick jag som brukligt är under min första termin genomgå en 
kort utbildning i forskningsprocessen på biblioteket. Forskningsprocessen var 
schematiskt uppdelad i olika stadier. Det var mycket abstrakt för mig och svårt att 
förstå. När jag tre år senare fick en guidad tur av min lärare i ”Writing about literature” 
upp till den humanistiska referensavdelningen för att förstå hur ett visst index användes, 
började jag få upp ögonen för vad biblioteket verkligen hade att erbjuda. Jag förstod då 
att den som vill visa materialet som ska användas kommer att ha svårt att presentera 
detta utan att använda själva källan i dess egen miljö, så att allt det som inte sägs, t ex 
vilken hylla det står på, hur stor boken är i förhållande till alla andra böcker, hur många 
band det är i jämförelse med alla andra verk, hur studenten hittar mellan olika sätt att 
indexera, osv, kan presenteras samtidigt som han eller hon tittar på bandet ifråga. I mina 
intervjuer har det kommit fram att detta är hjärtat i biblioteksarbetet, att bibliotekarien 
har en känsla för materialet, och även materialets omgivande miljö.

För att denna uppsats skulle kunna genomföras tackar jag först min handledare Nils 
Pharo som har gett ovärderlig respons på mina idéer och uppmuntran, läst utkast och 
förslagit förändringar och förbättringar. Jag tackar bibliotekarien Camilla Stomberg som 
hjälpt mig oerhört mycket med att hitta arkivmaterial och att gå vidare med forskningen 
på KB. Jag vill också tacka Marie-Louise Bachman, vars gåva till KB (hennes eget KB-
kurs material!) bara ett par dagar före min intervju med Janis Kreslins ledde till att jag 
fick reda på att KB hållit en kurs. På Nationalbiblioteket i Helsingfors fick jag stor hjälp 
från Leena Jansson, som koordinerade intervjuer och hjälpte mig hitta personer som 
kunde lotsa mig vidare till rätt dokument. Tack till Kristin Bakken och Ruth Hemstad 
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vid Nasjonalbiblioteket i Oslo som koordinerat intervjuer och visning av magasin där. 
De har också hjälpt med faktagranskning av avsnitten om NB. Jag vill också särskilt 
tacka Eva-Maria Jansson som koordinerade intervjuer och även visade mig magasinen i 
Det Kongelige Bibliotek. Tack också till alla som hjälpt mig få rätt information och som 
medverkat i intervjuer. Detta arbete hade inte kunnat göras utan er. Jag vill också tacka 
min man Daniel, utan vars stöd projektet inte blivit genomfört.

iv



1. Introduktion

Implicit kunskap definierar jag som den kunskap vi människor har för oss själva, oftast 
utan att verbalisera den. Den kan förmedlas genom att någon frågar och personen kan 
svara, genom att skriva, och genom att berätta. Den är oftast inte dokumenterad vilket 
gör den svårfångad, och förmedlas eller används den inte, glöms den bort. Samtidigt är 
den ofta omedveten, det handlar om att känna till någots signifikans, dess plats i 
samhället, dess kontext, som inte är uttalat, bara underförstått eller som en tråd vi skulle 
kunna spinna vidare på om vi så önskade, men som vi åtminstone inte ännu har gjort.

Bibliotek är samlingar av kunskap såsom den dokumenterats av människor. Det behövs 
att någon har implicit kunskap om den för att någon ska kunna få fatt i kunskapen i den. 
Detta är av tradition bibliotekariens roll. Vissa saker är svåra att definiera, den 
kunskapen är flyktig, och kan endast lagras i människans hjärna. Jag utesluter inte att 
det någon gång blir möjligt att en maskin kan ta in stora intryck såsom en människa kan, 
och på så sätt lära sig en samling, men i dagsläget är det mer intressant att förstå hur 
människor lär sig vad biblioteket har, för att kunna utvärdera strategier biblioteken haft 
för att låta sina bibliotekarier tala med sina samlingar. Den som studerar en text tar 
intryck av det som står, och börjar sen själv skriva för att delta i konversationen. Den 
som vill veta vad samlingarna innehåller, måste ta sig tid att lyssna, och samtala med 
materialet.

Digitaliseringen har möjliggjort tillgänglighet av många dokument för hela Sverige, ja, 
för hela världen. Däremot kan digitaliseringen, än så länge, inte återskapa den situering 
av samlingarna som ett bibliotek och dess magasin besitter. I denna studie har jag 
intervjuat personer som har lärt sig från samlingar på olika stora bibliotek för att bättre 
förstå vad det är som händer när en person lär sig om bibliotekets samlingar. 
Jämförelsen mellan hur bibliotekarier har lärt sig och hur de har hanterat upplärningen 
blir en utvärdering av hur biblioteken har tänkt kring samlingskunskap i samband med 
rekryteringen av personal. För att förklara relevansen av studien i dagsläget, belyser jag 
hur bibliotekarier upplever skillnaderna mellan traditionella media och digitaliserat 
material. Detta blir argument för att bevara bibliotekariers implicita kunskap levande i 
biblioteken.

I denna studie har jag kartlagt olika vägar som bibliotekarierna på nationalbiblioteken i 
Sverige, Finland, Norge och Danmark överför kunskap. Då jag har studerat hur 
nationalbiblioteken överför kunskap har det kommit fram att biblioteken ofta delar upp 
personalen i grupper, dels för att utbilda rätt antal personer i rätt gruppstorlek, och dels 
beroende på vilka arbetsuppgifter dessa kommer att ha. Kunskapsöverföringen äger rum 
på flera olika sätt. I Danmark finns sedan tolv år tillbaka en utbildningskoordinator, som 
samlar upp önskemål, och organiserar kurser för personalen. De nyanställda går igenom 
en introduktionskurs. I Stockholm finns en forskningsavdelning som anordnar 
seminarier både för allmänhet och personal. I Finland improviserar de utefter de 
förutsättningar de har i varje fall, och de har använt ett sorts mentorprogram där 
nyanställda går bredvid mer erfarna under en tid. I Norge har de ambitionen att varje 
nyanställd lärs upp individuellt. Denna studie är ämnad att kasta ljus över processerna 
som sker, både formellt och informellt. 
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Crawford & Gorman (1995) förklarade att för den som endast har en hammare som 
verktyg ser allt ut som en spik. På liknande sätt har vi datorer, som kan hantera 
information och data på ett mycket bra sätt, men än så länge kan de inte hantera 
kunskap eller visdom särskilt väl. Därför tenderar vi att fokusera på 
informationshantering och negligerar kunskap och att överföra visdom. För att kunna 
göra detta behövs det människor som förstår materialet, som studerar det, och förmedlar 
det. Det kan inte en maskin göra. I denna uppsats fokuserar jag på implicit kunskap som 
bibliotekarier besitter om sina samlingar, och hur de överför denna kunskap till andra 
bibliotekarier.

Crawford & Gorman baserar sina argument på följande resonemang:

Libraries deal with communications that attempt to defy place and period and, 
moreover, have spiritual qualities and overriding cultural values that transcend 
the means by which they are conveyed and preserved. Those cultural and 
spiritual qualities are inherent in any carrier of knowledge or means of 
communication... (1995, s. 3, min kursivering).

Fastän många av dem som citeras i denna uppsats framhäver hur de måste hålla i boken 
och möta materialet, leder denna logik fram till att den som publicerar sitt dokument 
digitalt har sina kulturella och andliga aspekter inbakade i den digitala versionen! 
Frågan som återstår är om det går att överföra de kulturella och andliga aspekterna när 
innehållet migreras från ett medium till ett annat. En annan fråga är om det för forskaren 
och bibliotekarien spelar en tillräckligt stor roll om det går att överföra dessa aspekter, 
eller om det är acceptabelt att de går förlorade i migreringsprocessen. För de flesta 
ändamål räcker det med den migrerade versionen, men ibland behövs originalet. Själva 
samlingen blir också omändrad med tekniken, vilket huvudsakligen är positivt.

Trots att digitaliseringen inte utgör ett direkt hot mot kunskapsöverföringen, är det lätt 
att glömma bort den implicita kunskapen som är bryggan mellan den fysiska samlingen 
och forskaren. Vi har dokumenten, och med digitaliseringen har hela världen tillgång till 
mycket mer än bara den lokala samlingen, men om biblioteken skär ner på tiden som 
bibliotekarierna har i sina samlingar kommer den implicita kunskapen att utarmas, 
vilket försvårar forskningen, inte bara för biblioteket självt, men även för alla användare 
av biblioteket.

I mina intervjuer har bibliotekarier gång på gång återkommit till hur inte allt finns 
katalogiserat eller tillgängligt i olika sökmotorer. Kataloger är till stor hjälp för att hitta 
material, men forskaren som vill hitta ”allt” om något visst ämne, måste även fråga 
bibliotekarier som har den ”intuition” som en bibliotekarie uttryckte det, eller den 
överblick över samlingarna som endast den har som vistas bland dem. En annan 
bibliotekarie sade att hon måste veta vem som publicerat något för att hitta det – fast 
ibland kan det hittas under ämnesgrupper ändå. Bibliotekets dilemma är klassiskt: hur 
ska kunskapen organiseras?

Alastair Dunning (2010) skriver att ”Rather than keep it locked in a single place to 
which users must come and visit, there is need for digitized content to be dispersed on 

2



the internet, passing through as many channels as possible” (s. 128). Jag har diskuterat 
med bibliotekarierna för att förstå om det är ett problem att samlingarna ligger i låsta 
magasin. Sedan har vi diskuterat om digitaliseringen verkligen kan avhjälpa problemet 
med tillgänglighet. I denna uppsats diskuterar jag vad det är för tillgång bibliotekarier 
har till sina samlingar vid nationalbiblioteken, vad samlingarna betyder för dem, och 
hur de lärt känna dem. Jag jämför deras berättelser om dessa saker med deras 
upplärning. Vidare gör jag en tolkning av hur digitaliseringen kan hjälpa eller ytterligare 
avgränsa samlingarna mot användarna – egentligen folket, vars minne det är.

Varför studera utbildning och upplärning? De som arbetar på nationalbiblioteken 
besitter implicit kunskap om samlingarna. De som leder organisationen behöver förstå 
hur dessa har lärt sig sitt kunnande, för att utvärdera om det de aktivt strävar efter är 
relevant eller ej. Rolf (1990) menar att ”Utbildning kan normalt inte skapa de 
förutsättningar som fordras för att en individ skall utöva know-how eller kompetens, i 
sitt yrke” (s. 127). Han menar att det endast sällan kan överföras. I min studie har jag 
djupintervjuat nitton personer (åtta enskilt, tre gruppintervjuer med tre personer i varje, 
samt två intervjuer över telefon/skype) och skickat ut ytterligare enkäter för att få reda 
på hur dessa har lärt sig sina samlingar, för att jämföra det med upplärningssystem och 
kriterier som finns på respektive institutioner. Naturligtvis är det mer än 
samlingskunskap som erfordras vid nationalbiblioteken, men det är ytterst viktigt för 
deras funktion som nationens minne, att just denna kunskap skyddas.
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2. Syfte, problemställning, forskningsfrågor samt 
avgränsning

Det jag vill undersöka handlar om hur bibliotekarier lär sig en samling. Då detta är en 
något svårfångad fråga att besvara har jag siktat in mig på följande forskningsfrågor, 
som kan hjälpa oss förstå den första frågan.

• Vad har bibliotekarier för implicit kunskap om sina samlingar? Dokumenteras 
den på något sätt inom biblioteket?

• Hur lär biblioteken upp sina bibliotekarier så att de lär sig de unika samlingarna 
biblioteket har? Förs den implicita kunskapen vidare?

• Vad utgör skillnaden mellan en fysisk och en digitaliserad samling?

Eftersom samlingsbegreppet håller på att lösas upp med digitaliseringen, med nya sätt 
att organisera kunskap, till exempel genom att tagga webbsidor med många olika 
ämnesord, är frågan om skillnaden mellan medium en bra utgångspunkt att diskutera 
vad samlingen betyder för bibliotekarierna. När det handlar om hur de har lärt sig det de 
kan är det till hjälp att diskutera hur de förväntas lära sig, så att de kan ge sin syn på hur 
de verkligen har lärt sig detta. I ett utvärderingsperspektiv blir det dessutom högst 
relevant att höra hur användbara internutbildningar har varit för bibliotekarierna, och 
vad de betytt för deras dagliga arbete. Men ytterst blir det också svar på frågorna: Hur 
lär sig bibliotekarier en samling? Vad betyder det att kunna en samling? Behöver vi 
bibliotekarier som förstår sig på en samling? Varför har vi bibliotekarier?

Jag har valt att studera kunskapsöverföring, formulerat som hur bibliotekarier lär sig en 
samling. Jag är intresserad av att förstå hur bibliotekarier upplever sin resa i början. Jag 
vill förstå deras relation till samlingarna, särskilt som fysiska objekt, situerade i rummet.

Metoderna jag använt syftar till att få ett samtal där några personer berättar och vi 
utbyter tankar om miljön de arbetar i. Mitt syfte är att dokumentera dessa tankar och 
berättelser och att jämföra dem med mer formella dokument.

Avgränsningen är nationella bibliotek i Norden, Kungliga biblioteket i Stockholm, 
Nationalbiblioteket i Helsingfors, Nasjonalbiblioteket i Oslo, och Det Kongelige 
bibliotek i Köpenhamn. Deras uppgift att fungera som nationens minne är högst relevant 
gentemot forskningsfrågorna, eftersom minnet är centralt till kunskap. Att lära sig en 
samling handlar om att inhämta kunskap från samlingen. På något sätt hoppades jag att 
bibliotekarierna är ambassadörer för sina nationers minne, och har velat dokumentera 
hur de fyller denna roll.
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3. Litteraturöversikt

Världen har förändrats så att det inte längre är nödvändigt att ha personliga möten för att 
utbyta idéer. Ken Friedman (1996) skrev att världen har blivit mera fragmentartad och 
kaotisk. Världen kan ses som att den består av en serie komplexa, interaktiva system 
som talar med sina egna röster. Men denna komplexitet kommer inte ifrån ett enskilt 
fält, utan är tvärvetenskapligt – forskare kommunicerar med varandra från olika 
discipliner som traditionellt befunnit sig långt ifrån varandra (s. 255). Bibliotekarien 
befinner sig ofta mitt i spänningsfältet mellan alla forskare som beger sig in i biblioteket 
för att finna kunskap. När nu biblioteket mer och mer blir en mötesplats för att 
tillhandahålla digitalt material finns det orsak att utvärdera om något förändrats i 
bibliotekariernas själva uppfattning om samlingarna.

Esko Häkli menar att de elektroniska mediernas landvinningar orsakar biblioteken att 
bli mer komplexa och globala. Han menar att kunskapsproducenterna och biblioteken 
övergår till en gemensam ”elektronisk rymd” och att nationalbibliotekens roll som 
"centrala stödenheter inom biblioteksnätet" därigenom kommer att "accentueras." Han 
påpekar att övergången till elektronisk informationsförmedling åtminstone ”tillsvidare 
ökat produktionen av tryckt material och det tryckta ordet kommer att bevara sin 
ställning också i framtiden” (2001b, s.91ff). ”Bibliotekets rika och omfattande 
samlingar kan aldrig nås tillräckligt mödolöst och pålitligt enbart med hjälp av kataloger 
eller andra sökinstrument,” fortsätter han (ibid.). Hur kommer detta sig? Varför skulle 
inte ett avancerat datasystem kunna återskapa det människor har gjort?

Harald Ilsøe (1999) skriver i sin bok om Det Kongelige Bibliotek att som tur är finns 
det kataloger över de större samlingarna, och dessutom har de beståndskataloger som 
ger en överblick över samlingarnas historia. Men det går inte alltid att sätta 
likhetstecken mellan en katalogpost och ett exemplar som beställs fram från magasin, 
eftersom det finns ”utallige dubletter” (s. 12). Han förklarar även att när han fick fri 
tillgång till bokmagasinen kändes det som ett privilegium, och att han strövade runt i 
magasinen. Det var ”en fascinerende oplevelse at tage de gamle bøger i hånden og se, 
hvad de fortalte om deres tidligere ejere” (s. 22), berättar han. När jag läste om Ilsøes 
upplevelser reflekterade jag över bibliotekariens roll och vad bibliotekariens kunnande 
handlar om. Är det bibliotekariens roll att hantera böckerna, att forska i böckernas 
historia, och bygga upp en implicit kunskap om samlingarna? Är det bibliotekariens 
implicita kunskap om samlingarna som skyddar böckerna från att vem som helst ska ta 
”de gamle bøger i hånden”?

Häkli deklarerade att de öppna samlingarna vid Finlands nationalbibliotek skall uppgå 
till 450 000 band, och att vilka det är, skulle avgöras i samråd med forskare som 
använder sig av samlingarna. Han skrev att ”ingen torde ha en klar bild av hur det ökade 
bruket av nättjänster inverkar på bibliotekets näranvändning” (2001a, s. 8). 
Nationalbiblioteken i Sverige, Norge och Danmark har valt en annan väg, vilket innebär 
att de främst har en referenssamling i öppna hyllor, medan resten är magasinerat och 
måste beställas fram.

År 2005 publicerade Hjørland och Pedersen en artikel där de hävdar att ”there is no 

5



indication that our knowledge of the objects and their properties comes from 
descriptions and that those descriptions may vary from one observer to another or that 
they may be theory-dependent” (s. 585). De drar slutsatsen att om observationerna är 
beroende av teorin bakom, kan endast triviala observationer delas av alla, och 
följaktligen kommer klassifikationer, som baseras på dessa triviala observationer, inte 
att baseras på viktiga eller essentiella beskrivningar. Om dessa slutsatser accepteras, är 
det nödvändigt att reda ut vilka dessa viktiga eller essentiella beskrivningar skulle vara. 
Finns det, om inte en objektiv bild av dem, åtminstone rationella sätt att finna dem? Det 
kan inte finnas en enda som skulle svara mot allas behov, därför måste det finnas flera 
sätt att återfinna dem.

Mats Dahlström menar att bibliografiska begrepp ”alltid [är] bundna till tid och rum”, 
och vidare att ”materiella textaspekter, mediespecifika för de fysiska exemplaren av 
framträdelseformer av verket” åter drar till sig vår uppmärksamhet eftersom 
medielandskapet drastiskt förändrats (2002, s. 86). Om vi accepterar bundenheten till tid 
och rum, blir det viktigt att förstå också hur människor navigerar i detta rum. Böckerna 
själva t ex, blir mer intressanta när alltmer kunskap representeras enbart i digital form.

De standardiseringar av uppgifter som biblioteken implementerat är godtyckliga, 
framhåller Pelle Snickars, även om en längre tids användning givit dem stadga (2008). 
Han anser att bibliografiska förbindelser bör uppgraderas ”både en och två gånger” (s. 
139). Ett av sätten bibliografin kan förbättras är genom att använda ”taggning”, som kan 
länka metadata till objekt i dokument. Snickars går vidare i sina argument och förklarar 
att den kunskap som genereras genom mer och mer automatisk taggning gör att 
systemet blir bättre på att integrera information. Dessa argument är starka för 
digitaliseringen, och jag vill i denna uppsats undersöka om det finns annan s k implicit 
kunskap som inte har tagits i beaktande i samband med digitaliseringen.

Genom att förmå bibliotekarier att berätta om sina känslor inför sina samlingar jämför 
jag den avancerade tekniken som klarar av att organisera på en mängd olika sätt, med 
bibliotekariers minne och intuitiva förmåga. Denna studie har visat att biblioteksyrket 
drar nytta av att uppgraderas, åtminstone så att forskningsbiblioteken kräver att några 
bibliotekarier utför forskning, samtidigt som ytterligare automatiseringar och 
digitaliseringar bör rekommenderas. De bibliotekarier som utför forskning bör dock 
vara likställda forskare på universiteten – de skall inte upphöjas till forskare utan att ha 
genomgått gesällprovet, en disputerad avhandling. Annars kommer trovärdigheten att 
urholkas.

Jag har funnit i arbetet med att förstå bibliotekariers implicita kunskap om sina 
samlingar, att det är just i känslorna, i förnimmelserna dessa har i sitt arbete med 
samlingarna, som begreppet implicit kunskap måste förstås. Denna implicita kunskap 
har ett värde för användarna, för nationen, för regionen, för människan. Den implicita 
kunskapen sitter i en människa, och har värdet då den människan kan fungera som en 
medlare mellan (i denna studie) nationens minne och medborgarna.

I spänningsfältet mellan tyst kunskap och implicit kunskap befinner sig Rolf (1990) som 
kritiserar användandet av begreppet ”tyst kunskap” som ”förtrogenhet” eller ”intuition”, 
då den ”tysta kunskapen” kan betyda ”tyst dumhet” likaväl som tysta fördomar. När den 
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”tysta kunskapen” inte har argument som stöder kunskapen, riskeras att istället för att 
bevara tyst kunskap, cementera ”bestående praxis” eller sin ”osägbara 
förtrogenhetskunskap” (s. 56). När det gäller bibliotekariers implicita kunskap, är det en 
integrerad del av arbetet, att ta in mycket mer än kan sägas. Det är nödvändigt för en 
bibliotekarie att ha en övergripande förståelse av sin samling för att kunna samarbeta 
med forskaren som vill komma åt en specifik del av samlingen i sina efterforskningar. 
Om ingen har en övergripande insikt om samlingen blir det svårt att kunna placera sin 
forskningsfråga i kunskapen vi har dokumenterad i biblioteket. När samlingen blir 
alltmer digitaliserad, kan det komma att bli svårare för en person att ha överblick, och 
forskarna kommer att behöva lita på digitala sätt att kommunicera. Internets närvaro i 
världen har gjort att människor snabbt kan hjälpa varandra i sin forskning. Det kanske 
inte blir nödvändigt att uppsöka biblioteket om det är möjligt att kommunicera och 
diskutera direkt med den forskaren som har svaret på en fråga. Å andra sidan kan 
bibliotekarier hjälpa till med att hitta rätt person att tala med.

Rolf (1990) kommenterar Polanyis filosofi

Människans kulturellt förmedlade kunskap växer väsentligen, menar Polanyi, 
genom artikulation av tyst kunskap och reflektion över den (s. 100).

Forskares målsättning är att få kunskapen att växa. Bibliotekarien hjälper till att 
artikulera den implicita kunskapen genom referensintervjun och förslag på sätt att ordna 
kunskapen. Detta resulterar i nya sätt att tänka, forskaren kan kombinera tankar från 
olika källor genom att mötet, som ofta är slumpmässigt, förenklas. Om det 
slumpmässiga mötet ska ske, behövs en mängd olika tillvägagångssätt i en ordnad 
samling. Den som arbetar på ett bibliotek har en särskilt bra position att få tillgång till 
materialet på slumpmässiga sätt, och gör det dessutom på många olika sätt. Med dessa 
möten, kan ”människans kulturellt förmedlade kunskap” växa. Om den som är mitt i 
dessa möten däremot inte har tid att förmedla sin implicita kunskap eller hinner 
reflektera över mötena, går mänskligheten miste om insikter som kunde vara värdefulla.

Det gamla sättet att tänka kan formuleras med Patrick Wilsons ord (1977, s. 30): ”One 
purpose of the making of reference works is to make knowledge usable by making it 
easily discoverable, but needs and interests are so various that no single scheme of 
organization of public knowledge can be sufficient.” Biblioteken försöker alltså 
tillgängliggöra kunskap genom t ex referenslitteratur, men behoven ser olika ut, 
frågorna är olika, det går inte att förutse alla möjliga frågor och ingångar till ett ämne. 
Det är problemets kärna – kunskapen är i en människa som kompetensen att svara på en 
fråga, att kunna använda den till att göra något osv, inte dess representation i verbala 
media.

Biblioteken samlar dokumentationen av mänsklig kunskap, men eftersom framtida 
behov av kunskapen är omöjliga att förutse, blir det nödvändigt att människor 
upprätthåller diskussionen med de gamla tankarna, att de inte glöms bort eller förutsätts 
finnas kvar bara för att de fysiska objekten finns kvar eller att de finns tillgängliga i 
arkiv. Om värdet av samlingarna som nationalbiblioteken har i sina magasin ska 
uppskattas, måste någon tala med materialet. Om ingen vet vad som finns eller hur det 
kan återfinnas, om det med andra ord saknas implicit kunskap om samlingarna, kommer 
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kunskapen som kan artikuleras gradvis att dö bort. Det finns då inte längre personer som 
kan tala om tankarna, berättelserna, och vi som ett folk förlorar våra rötter.

I boken ”Ingen dag utan papper: om papper och dess roll som kulturbärare”, varnar 
Häkli (2008) att det elektroniska minnet kanske inte kommer vara lika 
åldringsbeständigt och lika tillgängligt i framtiden som papperet. Om det är viktigt för 
oss att bevara diskussionen som pågått, kan vi kanske inte lita på att ny teknik bevarar 
det tillräckligt bra. Det fungerar nu, och har fungerat under en viss tid, men de gamla 
samlingarna i nationalbiblioteken har hållit under flera hundra år, och många har 
bevisligen klarat av detta åldrande. Det finns en risk att vi förlitar oss på att dokumenten 
”minns” åt oss, istället för att själva ta rodret och föra kunskapen vidare. Då handlar det 
inte bara om att upprepa vad som tidigare sagts, utan att också tillföra sin egen syn på 
saken – att föra kunskapen till nya horisonter, och att vara en del av forskarsamhället. 

Trond Berg Eriksen skriver i samma bok att ”Alla ark som innehåller tecken är delar av 
en synliggjord kollektiv medvetenhet som är så omfattande att bara en bråkdel kan 
samlas i ett enda huvud” (s. 25f). Detta är till papperets försvar, han menar att papperets 
förfall under det senaste århundradet har gett upphov till en rädsla att vår kunskap också 
försvinner. Hans argument är att människan behöver något som kan medla mellan de 
olika tankar vi tänker, och att papperet fyllt denna roll under tvåtusen år, och att vi inte 
har något som kan jämföras med det. Nationalbibliotekens uppdrag är att bevara 
nationens minne, och förutom att som Häkli och Berg Eriksen m. fl. varnar, papperet 
förfaller, förfaller också tänkandet om de som ska skriva och utveckla idéer inte har tid 
att göra detta.

Crawford och Gorman (1995) hävdar bestämt att 

libraries are not wholly or even primarily about information. They are about the 
preservation, dissemination, and use of recorded knowledge in whatever form it 
may come so that humankind may become more knowledgeable; through 
knowledge reach understanding; and, as an ultimate goal, achieve wisdom. (s. 5, 
min kursivering).

Att samla information, och absorbera den, om den är utanför sin kontext, har ingen 
bestående mening, om inte informationen som inhämtas passas in i en tydlig 
kunskapsstruktur. Jag accepterar Crawford och Gormans credo, och då blir 
bibliotekarier inte ambassadörer för information eller informationsspecialister, utan 
förvaltare av mänsklighetens minne och kunskap. Biblioteket ska tillhandahålla den 
dokumenterade kunskapens kontext. Detta sker med människor som har olika bakgrund, 
varav några är forskare själva, andra endast hjälper användarna att få åtkomst.

Weinberger (2007) argumenterar mot den traditionella synen på kunskap. Han menar att 
”What you learn isn't prefiltered and approved, sitting on a shelf, waiting to be 
consumed.” Och vidare, 

The knowledge exists in the connections and in the gaps; it requires active 
engagement. Each person arrives through a stream of clicks that cannot be 
anticipated. As people communicate online, that conversation becomes part of a 
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lively, significant, public digital knowledge – rather than chatting for one 
moment with a small group of friends and colleagues, every person potentially 
has access to a global audience. Taken together, that conversation also creates a 
mode of knowing we've never had before (s. 146).

Tuominen, Talja och Savolainen (2003) menar att ämnena ska definieras som 
”conversations, not information.” Istället för att organisera kunskap genom att sortera 
dem in i ämnen, tycker de att biblioteken skulle kartlägga och visualisera 
”conversations, perspectives and debates.” De menar att digitala bibliotek kan tillföra 
mervärde genom att hjälpa användaren förstå pågående ”discourses and debates”, och 
att det med denna uppgift blir viktigt att biblioteket blir interaktivt i hög grad. De 
föreslår också att digitala bibliotek kan ”support collaboration among users in locating, 
creating, ranking, and classifying information resources” (s. 562).

Anledningen till att de vill fjärma sig från gamla klassificeringssystem är att de 
”neutralize and conceal the inherent messiness of reality; the fact that different 
perspectives and theories provide each document or term with its own specific 
meaning” (s. 563). De menar att det blir viktigare att se till hur olika dokument länkar 
till varandra. I vidare bemärkelse betyder det att världen presenteras med olika syn på 
hur kunskap hör ihop.

Denna kunskap, som utvecklas i konversation med andra, tror inte jag är ett nytt sätt att 
kunna eller veta något. Det är så det alltid har varit. Digitaliseringen har endast gjort det 
lättare för människor att publicera sin åsikt, nå en internationell publik, och har gjort 
mycket tillgängligt som förut var svårt att komma åt. Det Weinberger säger om hur det 
vi lärt inte är filtrerat och sitter på en hylla handlar om att ingen längre måste gå genom 
redaktörer för att kunna säga sin åsikt. Till exempel Wikipedia fungerar med hjälp av 
människor som endast har skapat en pseudonym, och är därför inte beroende av experter 
och deras officiella kvalifikationer. Dock har även de redaktörer, som kan frysa en 
diskussion, när den kan kallas ”färdig”.

Däremot finns vårt nationella minne fortfarande på hyllor, och det är värt något att ha 
det gamla materialet åtkomligt på olika sätt. Min oro är att digitaliseringen får 
människor att tro att forskare inte längre behövs på biblioteken, eftersom allt ju är 
tillgängligt för var och en, i fysisk bemärkelse, eller åtminstone i digital bemärkelse. Det 
som då åsidosätts är att det krävs en människa som förstår hur kunskapen är 
organiserad, för att kunna hitta de diskussioner som är relevanta för forskningsfrågan.

Nationalbiblioteken har med sina magasin med begränsad åtkomst skapat ett system där 
bibliotekarier är oumbärliga, eftersom varje forskare som vill ge sig in i nationens 
minne måste medla genom bibliotekarierna. Därför är dessa bibliotekariers minne av 
allra högsta vikt för nationalbiblioteken. Om deras minnen fallerar förhindras åtkomsten 
och tolkningen av landets historia och tankar. Dock har öppna samlingar liknande 
problem, eftersom det inte räcker att se alla titlarna, eller ens att hålla i alla böckerna, 
för att förstå hur någon ska ”tala med materialet.” Även med öppna samlingar behöver 
biblioteken forskningsbibliotekarier.

Roger Säljö skriver ”att lära... är att socialiseras in i en praktik med speciella begrepp 

9



och vad Bakhtin [...] kallar sociala språk.” (2005, s. 71). Han menar att lärandet hör tätt 
samman med aktiviteter och sociala praktiker. För att det bibliotekarierna berättade för 
mig skulle ha någon betydelse, var det därför viktigt att också observera hur 
bibliotekarier förhåller sig till sina samlingar, att förstå vad det är som sker på 
biblioteket.

Quinn och Haslam (1998) påpekar att det har blivit allt dyrare att förvara och återfinna 
allt som kommer in till biblioteket. Därför föreslog de att biblioteken skulle använda ett 
”Automated Storage and Retrieval System,” en sorts automatiserad förvaring och 
indexering. Medan detta hjälper indexeringen, påverkar det inte bibliotekariernas minne, 
eftersom allt är maskinellt. För att bibliotekarierna ska lära sig samlingen måste de möta 
dokumentens mening på något sätt. Det har blivit för mycket information för att någon 
skall kunna ha överblick över ”allt.” Det finns en risk att ingen läser en del av det som 
publiceras när det har blivit en så pass stor mängd. Med en automatiserad förvaring och 
indexering blir det dock möjligt att komma åt även det som ingen har hänvisat till i sina 
texter, ett av de bästa tillvägagångssätten för att komma vidare med en forskningsfråga, 
eftersom det har indexerats och sparats. Den som vill kan då bläddra igenom allt som 
indexerats under ett ämne utan att någon måste veta exakt vad det är som står.

I seminariet ”Metadata och digitalisering: hur tänka nytt?” som ägde rum på Kungliga 
biblioteket den 17 mars 2010, berättade Pelle Snickars (som är forskningschef vid KB) 
att de flesta forskare är intresserade av materialet per se – inte information om det. Ändå 
genererar biblioteken och även webben stora mängder metadata. Det måste till för att 
kunna orientera sig i materialet. Han menar att mycket kan överlämnas till forskaren 
själv att ta reda på givet att materialet är tillgängligt digitalt. Kunskapen om materialet 
är endast viktig om den bidrar till förståelse av materialet. Denna implicita dimension på 
samlingskunskapen är det som riskerar att glömmas bort när bibliotekets samlingar 
uppgår i en elektronisk rymd istället för att finnas i öppna hyllor.

Samtidigt, som Weinberger argumenterar, klarar digitala samlingar av mycket mer 
kraftfulla sökningar, och kan klustra dokument på en mängd olika sätt. Istället för att 
gissa sig till hur indexerare och katalogiserare tänkt, blir åtkomsten nyanserad till 
användarens egen utgångspunkt. Det blir möjligt att söka både på texten för att hitta 
metadata, och på metadata för att hitta text. ”Everything is metadata and everything can 
be a label”, till skillnad från i den fysiska världen, där atomerna måste finnas på en 
plats, organiserade på ett sätt (2007, s. 104). Dessutom kan trädstrukturer formas på en 
mängd olika sätt för att navigera i kunskapsflödet, och teoretiskt sett ska användaren 
kunna finna kunskap lättare, utan att behöva medla genom en bibliotekaries minne.

Crawford och Gorman hävdar att ordning och kumulativ uppställning är signifikant när 
linjär text söker förmedla kunskap (1995, s. 23). Samtidigt har teknologin gjort det 
möjligt att skapa metadata för alla nivåer, för flera kollektioner, för en kollektion, en 
subkollektion, enskilda dokument, och fragment av dokument. Metanivåerna har 
bidragit till en ökad modularisering av kunskapen (Dahlström, KB-seminariet 2010). 
Påverkar detta forskningens processer? Detta är en av de saker jag vill undersöka.

Problemen med digitaliseringen bör dock inte överdrivas. När en samling bilder har 
digitaliserats, blir det lättare för forskaren som vill hitta en särskild bild att bläddra i 
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samlingen. Om någon, som t ex Katinka Ahlbom föreslog (KB-seminariet 2010), vill 
studera pärldetaljer på 1600-talsklänningar, kan det nog vara lättare att hitta de bilder 
som har det personen vill se närmare på, om det kan skapas kluster av digitala bilder i 
en samling att bläddra igenom, istället för att söka igenom arkiven, som kanske inte har 
grupperat dem på det sätt den användaren behöver. Digitaliserade bilder kan taggas med 
flera olika etiketter, och kan därför återfinnas inom flera grupper.

Som Rice, McCreadie och Chang påpekar i boken ”Accessing and browsing 
information and communication” (2001), har digitala bibliotek fördelen att deras 
samlingar inte är begränsade till ”physical, sequential location in information space” (s. 
310). De drar slutsatsen att 

accessing and browsing information and communication are fundamental and 
pervasive human and social activities, central to survival, learning, 
understanding, creating, enjoying, and interacting (s. 312).

Om vi accepterar deras slutsats, leder det till att möjligheten att bläddra i en samling är 
viktig för människor. Digitaliseringen möjliggör bläddring på ett helt nytt sätt, okänt 
före datorns, internets, och sociala nätverks nedkomst. När inte enbart materialets 
fysiska plats märks upp, utan det kan återfinnas på flera ställen, kan biblioteket lättare 
ge tillgång till sina samlingar. Vid optimistiska slutsatser som dessa är det dock bra att 
ha i åtanke alla reservationer som givits tidigare, och att materialets kontext ibland säger 
mer om materialet än materialet säger om sig självt.

Roger Säljö (2009) skriver om hur lärandet förändras med teknologiska förändringar. 
Människor har läsfärdighet i hög utsträckning och förväntas inte längre memorera texter 
utan istället navigera och integrera kunskapen till ny kunskap. På liknande sätt har 
förväntningen på bibliotekarierna före teknologins landvinningar varit att veta var saker 
finns, att de kom ihåg vad som stod i vilken uppslagsbok t ex, ändrats till att veta hur de 
ska navigera i informationsflödet. Säljö förklarar vidare att ”[man] måste skapa sig en 
förståelse för var i det kollektiva minnet man kan hitta det man behöver, och man 
behöver kunna avgöra om det man finner är relevant, hållbart och intressant.” Han 
problematiserar den nya digitala världen och menar att vi behöver utveckla ”meta-
kunskaper,” och att detta innebär att ”man måste utveckla kunskaper om hur kunskaper 
och information är organiserade.” För att forskningen ska fortskrida behövs det någon 
som kan hjälpa till att överföra hur kunskapen organiseras. Att nationalbiblioteken har 
stora delar av samlingarna utom räckhåll för allmänheten att bläddra i gör detta behov 
ännu större.

Lena Aggestam (2008) skrev i sin avhandling om Knowledge management att för att 
dokumentera kunskap som skapas i en organisation, måste den kunna fångas 
kontinuerligt. Om en kunskapsbas ska byggas i ett IT-system måste säkerställas att den 
underhålls, eftersom den annars snabbt blir daterad och irrelevant. När kunskapen ska 
fångas, måste den först identifieras, utvärdera den för att bestämma om den ska sparas 
eller slängas, och sedan paketera och förvara den. För att översätta hennes resonemang 
till biblioteksvärlden – om jag har lärt mig något om samlingen, måste jag först 
identifiera vad det är jag har lärt mig, sedan bestämma om det är något som borde föras 
vidare, och sedan kan jag försöka överföra den till andra.
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Aggestam visade även att den lärande organisationen hör nära samman med 
framgångsrika implementeringar av kunskapshantering eller Knowledge Management. 
Detta innebär att om biblioteket ska kunna överföra kunskap på ett effektivt sätt, måste 
organisationen genomsyras av lärande. Det ska vara positivt att bidra med kunskap. När 
bibliotekarierna främst stannar kvar i bibliotekskretsar löper biblioteket risken att 
organisationen avtrubbar önskan att bidra med kunskap, eftersom bibliotekarierna inte 
ser någon mening med att föra vidare det de lärt sig. Om de endast är kvar på plats, kan 
de osannolikt vara ambassadörer för sina samlingar.

Patrick Wilson (1977) skrev att ”much knowledge is unformulable and implicit, 
exhibited in practice but not reducible to verbal instructions” (s. 3). Han förklarar vidare 
att ”One's known reserves are an important part of one's 'potential' knowledge of the 
world, representing in part one's preparedness to meet and cope with novel problems” 
(s. 85). Det är alltså nödvändigt att ha någon sorts abstrakt kunskap om sina reserver för 
att veta vad som kan konsulteras när nya problem dyker upp. I mitt forskningsproblem 
innebär detta att bibliotekarien bör känna till reserverna för att ha den 'potentiella' 
kunskapen om världen eller biblioteket som krävs för att understödja forskningen.
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4. Teori och analysmetod

Patrick Wilson förklarar att ”much knowledge is unformulable and implicit, exhibited in 
practice but not reducible to verbal instructions” (s. 3). Han menar att biblioteksarbetet 
är ett komplext arbete, som man lär sig genom praktik, ”under criticism and coaching”, 
och att ”any representation of practical knowledge in verbal form must be an inadequate 
representation, if a verbal form is discoverable at all” (s. 8). Med dessa argument kan 
frågan ställas om varför det överhuvudtaget finns en bibliotekarieutbildning, om det är 
så att det inte går att skriva ner den praktiska kunskapen. Empirin i denna studie visar 
att den teoretiska bildningen tjänar till att lära sig att forska, vilket är att förstå sig på hur 
information inhämtas, hur en fråga får sitt svar, och hur svaren ska presenteras i ett 
forskningssammanhang.

Enligt Patrick Wilson räcker det inte med att ha dokumentationen av kunskapen, det är 
också nödvändigt att utveckla en ”ability” (s. 9). När alla dokument har samlats ihop, är 
det inte mer än början på arbetet. Då måste vi fråga oss ”what can we say, on the basis 
of the documents thus evaluated?” (s. 10). Forskningen börjar egentligen först när vi 
börjar att tala med materialet, och tolkar det. Det finns ingen garanti för att läsaren 
kommer att tolka texten på det sätt som författaren menade det när den skrevs.

Wilson menar att ”mere collections of uncritical remarks on separate reports of 
inquiry[...]is hack work” (s. 12). Vem som helst kan kopiera och klistra in, men för att 
bidra till kunskapen måste vi konstruera vår egen historia. En bibliotekarie kan söka 
kunskap och samla dokumenthänvisningar på ett papper för en användare. Det blir dock 
mer värdefullt för användarna av biblioteket om bibliotekarier hjälper till att ge mer 
information än den som kan erhållas genom att läsa i en tabell eller att göra enkla 
sökningar. Forskaren behöver ha kontroll över sökningsprocessen, och vill veta hur 
informationen hittats. Om forskaren inte får någon inblick i helheten, kommer det vara 
svårt att utvärdera det som kanske har förbisetts genom valet av ingång i materialet. Den 
helheten kan bibliotekarien bidra med.

För att reda ut aspekterna på samlingsbegreppet, om hur man lär sig en samling,  hur 
kunskapen om samlingarna överförs, och vad det är som utgör skillnaderna mellan 
fysiska och digitala samlingar, behövde många olika frågor ställas. Argument har vägts 
mot varandra för att kunna berätta en berättelse om vad samlingarna har för betydelse 
för oss som människor.

Om det var så att alla olika ingångar kunde förutses, skulle det vara slut på 
kunskapandet i vårt samhälle. Det är nödvändigt att förenkla och abstrahera, för att 
kunna organisera dokumenten. Därför har jag använt mig av öppna frågor, och 
intervjuerna har hjälpt till att ordna upp begreppen om implicit kunskap, 
kunskapsöverföring, och samlingarnas betydelse i den digitaliserade världen.

Den nya digitala ordningen gör att kunskapen kan ordnas på många fler sätt än tidigare. 
En annan sida av problemet handlar om huruvida det verkligen hjälper att organisera 
med hjälp av abstrakta begrepp. Problemet kommer snabbt att visa sig dock – med vilka 
ord som används. Weinberger baserar sin position genom att kommentera Eleanor 
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Roschs forskning – hon utforskade bl a hur människor klassificerar färger, och hur de 
definierar spel. Hon kom fram till att vi använder oss av prototyper, hellre än raka 
definitioner av begrepp.

Eleanor Rosch's research shows that messiness begins within. It is, so to speak, 
of our essence, and to imagine thinking without mess is to imagine the way 
computers think, which is to say, it is to imagine not thinking at all. (Weinberger, 
2007, s. 189)

Detta leder till slutsatsen att vi behöver många intryck för att kunna förstå något. Det 
räcker inte med att bara ha några sökord, vi behöver förstå helheten av temat. På samma 
sätt räcker inte en intervju för att belysa ett ämne. För att kunna förstå vad en samling 
har för betydelse har jag valt att intervjua bibliotekarier med olika lång erfarenhet, 
dessutom har jag sökt i arkivmaterial, jag har läst vad andra har skrivit om samlingarna, 
och jag har också besökt magasinen för att få en känsla av vad det är respondenterna 
talar om i intervjuerna.

Bertil Rolf (1990) beskriver Polanyis argument och idé: ”Ett av huvudsyftena med hans 
kunskapsteori är ju att få oss att acceptera att vi kan ha kunskap utan att ha bevis för 
den” (s. 34). Om det är detta bibliotekarier utövar i sitt yrke, menar jag att det också är 
här den kreativa delen av arbetet finns. De har en föraning, en känsla av att kunna söka 
kunskap på vissa platser – och denna känsla får de av att vistas i samlingarna och att 
bläddra i dem, och att verkligen söka i dem, som forskare. Att vistas i samlingarna är 
inte detsamma som att sitta i ett magasin – i den nya digitala informationsrymden kan 
användaren eller bibliotekarien sitta i en databas och bläddra. Det ger samma implicita 
kunskap som den taktila implicita kunskapen, minus dofter och fingeravtryck och 
liknande. Den stora fördelen med att bläddra i en databas är att titlarna kan organiseras 
på flera olika sätt. Fördelen med magasinen är att titlarna alltid är på samma ställe, och 
för den som memorerar hur titlarna ser ut rent fysiskt är det lättare att ”lära sig 
samlingen.”

Wilson menar att “what one already knows determines what one thinks there is to be 
found out and where it might be found,” och fortsätter sitt argument: “unaware of the 
very existence of a body of knowledge, we will not look for sources from which we 
could acquire that knowledge” (1977, s. 55). Att kunna använda det som vi hittar på 
måfå hänger samman med det vi redan vet. Användaren och bibliotekarien måste tillåta 
sig att råka komma över något, eftersom det inte går att förutse var all kunskap kommer 
att finnas. På samma sätt är det med intervjuer – jag vet inte vad deras svar kommer 
vara i förväg, så det är svårt att veta dels vilket förarbete som behövs, och dels vilka 
följdfrågor jag behöver ställa. Den spännande delen av intervjun är att försöka känna 
efter i vilken riktning vi kan hitta något fruktbart som kommer att hjälpa oss att reda ut 
begreppen som valts för studien.

Wilson (1977) menar vidare att ibland måste ”substitution rather than translation” 
användas, alltså söka helt andra ingångar än dem forskaren själv definierar i sitt 
forskningsproblem (s. 90-91). Därför räcker det inte med kataloger i bibliotek, utan det 
behövs att bibliotekarier är på plats som kan hjälpa till med alternativa ingångar i 
materialet. Därför räcker det heller inte att en gång för alla staka ut sin kurs med 
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intervjuguider och enkätfrågor. Frågorna har varit liknande under hela studien, men har 
förfinats och utvecklats då respondenterna har reagerat på dem och gjort dem till sina 
egna. Varje svar har analyserats för att sedan vägas mot olika tolkningar. Där flera har 
varit möjliga har jag frågat vidare med följdfrågor för att minska chanserna för 
missförstånd. Detta skedde samtidigt när det var en intervju. I e-postenkäter skedde det 
med uppföljningsmejl. Flera gånger har jag också frågat efter förtydliganden efter 
intervjuerna, då jag funderat över hur jag bör tolka något respondenterna sagt.

Wilson hävdar att det nästan alltid finns lättare alternativ än forskning i dokument. Han 
hävdar vidare att ”direct browsing is the generally preferred means of access over 
indirect access through bibliographical works” (s. 96) och hänvisar till Philip Morses 
artikel från 1970:

simple roaming through the stacks, which has always been (and may always be) 
the usual way of finding what book one wants. (s. 15, som återgiven i Wilson, 
1977)

Morse formulerade det lite försiktigare 1968:

It is likely that browsing is an effective method of widening one's field of 
knowledge or of breaking into an area that is not one's area of specialty (though 
it probably also is useful, even in one's area of specialty, for keeping up-to-date). 
(s. 185)

Att bläddra i en samling är vad bibliotekarier ständigt måste göra för att komma över 
det forskaren letar efter. Om forskaren vill hitta något nytt är det nödvändigt med en 
viss slumpmässighet för att kunna komma runt problemet att det ju inte formulerats 
exakt på det sättet förut. Detta är vad forskning handlar om. Det är ett mycket kreativt 
arbete, som handlar om att utsätta sig för en mängd olika intryck för att kunna säga 
något om vad allt detta betyder.

Weinberger (2007) utvecklar sina tankar om det osagda:

It is inevitable that we tend to focus on what is said and not on the unsaid that 
enables it, since as soon as we pay attention to the implicit, it becomes explicit. 
But we nevertheless have a vocabulary for talking about it. We call the implicit 
the context or background. We talk about our assumptions and sometimes even 
our biases. But there is another word for it, less obviously relevant: meaning (s. 
169).

Han fortsätter:

meaning is the broadest term for what gives value to our lives. There is a reason 
to think of it as the implicit and unspoken […] The meaning of a particular thing 
is enabled by the web of implicit meanings we call the world (s. 169-170).

“Sanning har dåligt rykte, kan man säga,” sa en av bibliotekarierna jag intervjuade. Men 
han förklarade att han egentligen menar ”kunskap, som förändrar vår tillvaro,” ”inte hur 
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man gör saker och ting” eller ”löser problem.” På samma sätt talar vi sällan om 
meningen med allt vi gör. Dock kan biblioteket betjäna världen med kontexten, 
bakgrunden, och hjälpa till att förstå meningen av forskningsfrågan, och är därför av 
stort värde för mänskligheten.

Intervjuerna har alltså genomförts med några vägledande frågeställningar. Efter att de 
har transkriberats har jag lagt in titlar i texten för att sortera kommentarerna på teman. I 
analysen har idéerna samlats på rubriker som föll sig naturligt för att bena upp det 
ganska komplexa problemet.
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5. Metoder

För att kunna undersöka den implicita kunskapen hos bibliotekarier, och förstå hur de 
har uppnått den, behövdes flera olika vinklar för att kunna få en större förståelse av 
fenomenet. Jag har genomfört enskilda intevjuer, gruppintervjuer, sänt ut e-postenkäter, 
studerat dokument, samt observerat magasin.

I en studie som denna får vi reda på några personers upplevelser. Det är osäkert om det 
går att överföra deras upplevelser till en större population, men de kan nog belysa 
problematik som intresserar den större biblioteksvärlden, särskilt som debatten om 
digitaliseringen av kulturarvet går varm just nu. Syftet med gruppintervjuerna var att få 
mer dynamik, fler personer i rummet som talar om sina minnen och sina relationer till 
samlingarna. Då antalet personer som känner samlingarna är fler än dem som inte 
känner dem, blir diskussionen ibland mer fruktsam än om intervjuaren, som står utanför 
situationen, ska stå för utvecklandet av alla frågor.

De enskilda intervjuerna ger stort utrymme för respondenten att berätta och beskriva. 
Gruppsituationerna gör det möjligt att argumentera för olika ståndpunkter, och för 
intervjupersonerna att komma på fler svar på samma fråga. Då kan de hålla med sina 
medarbetare, eller ha en annan åsikt. Skulle alla intervjuer ske enskilt, mists den möjliga 
debatten. Sker däremot alla intervjuer i grupp, viktiga berättelser som inte kommer fram 
när det är fler personer i rummet missas. En del saker är relativt personliga, och det 
krävs att intervjuaren har byggt upp förtroendet till respondenten för att berättelserna 
ska komma fram. Det kan endast ske med svårighet i en gruppsituation.

5.1 Intervjuer

The effects of knowledge and experience are largely unconscious, and it is not 
surprising that we should find it difficult to make accurate estimates of their 
nature, size, and value. (Wilson, 1977, s. 61)

Det är inte något trivialt att undersöka vilken kunskap bibliotekarierna har om sina 
samlingar, och det är inte självklart vilken effekt denna kunskap har på deras arbete. 
Troligtvis måste frågan ställas på andra sätt, vilket jag gjort. Jag har ställt frågor som är 
lättare att besvara för att förstå hur de tänker om sina samlingar. När började du här? 
Varför ville du jobba här? Vad gör du? Vad är skillnaden mellan fysiska och digitala 
material? Vad betyder det för dig att ha tillgång till magasinen? Jag har låtit 
bibliotekarierna reflektera, över hur de tycker de kommit in i samlingarna och beskriva 
sina känslor för sina samlingar.

En del frågor är särskilt lämpliga för att samla narrativ.

Lieblich m fl förespråkar användandet av narrativ som ett sätt att samla 
värdefull information ... som skulle vara omöjlig att få på annat sätt. Vissa typer 
av öppna frågor uppmuntrar till berättande mer än andra, enligt Riessman. Det är 
önskvärt att man ställer frågor som är öppna för nya samtalsämnen och tillåter 
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respondenterna att utforma svar, i samarbete med lyssnaren, på det sätt som de 
finner meningsfullt. Enligt hennes erfarenhet uppstår narrativer ofta när man 
minst förväntar det (som citerat i Robertson, 2005, s. 235).

Jag föreställde mig att det skulle vara användbart om jag kunde få folk att berätta om 
hur det var när de lärde sig navigera i informationssystemet. Jag tänkte att ju fler 
infallsvinklar jag kunde få, desto säkrare skulle jag vara på att få fram en bra bild av 
folks erfarenheter av att lära sig samlingar vid nationalbiblioteken.

Kvale (1997) skriver om kvalitativa forskningsintervjuer, och menar att

Intervjuer är kraftfulla verktyg för den som vill erhålla kunskap om människors 
upplevelser och beteenden... (s. 72)

själva styrkan i intervjun är dess privilegierade tillträde till intervjupersonernas 
vardagsförståelse, den förståelse som föder deras världsuppfattning och ligger 
till grund för deras handlande (s. 262).

För att kunna förstå om samlingarna verkligen talar, måste jag få tillträde till dem som 
kan tänkas vara kvalificerade att berätta om detta. Att enbart fråga över e-post hade inte 
gett den inblick som det personliga mötet med intervjuer har gett.

Jag övervägde att intervjua forskare eller andra avancerade användare av biblioteken. 
När jag sedan började intervjua erfarna bibliotekarier som själva utfört forskning, insåg 
jag att det inte fanns ett behov av att utöka kretsen till folk som inte var anställda vid 
biblioteket denna gång. En annan anledning till att endast intervjua dem som arbetar 
med samlingarna är att komma ifrån nybörjarproblemen, eftersom den retrospektiva 
aspekten av intervjun är särskilt relevant. Intervjupersonen ser tillbaka på hur det var för 
tjugo, trettio, ja till och med femtio år sedan, när han eller hon började, och tänker på 
vad det var han eller hon gjorde för att lära sig hitta i och lära känna samlingarna. Den 
som inte har lärt känna samlingarna har då inte lika mycket att tillföra diskussionen.

Jag misstänkte att det finns någon sorts tröskel till att lära sig samlingarna, och att den 
som inte tagit sig över den, kommer ha svårt att beskriva hur den ser ut, och hur en 
forskare kommer vidare i sina sökningar. För denna diskussion har jag sökt efter det 
som formellt anges som nödvändigt att kunna, och sedan det som respondenterna har 
uppgett har hjälpt dem.

Redan från början hade jag fått intrycket att antalet personer som verkligen förstår sig 
på samlingarna är relativt litet. Det är en del av anledningen till att studien genomfördes.

Innan jag satte igång med intervjuerna på nationalbiblioteken, gjorde jag en pilotintervju 
med en senior bibliotekarie på ett universitetsbibliotek, med 20 års erfarenhet på samma 
filial. Där vässade jag mina frågor och min förståelse för ämnet. Här insåg jag vikten av 
att studera dokument som systematiserar upplärningen av nya bibliotekarier eller 
assistenter.

Jag har intervjuat bibliotekarier på de nordiska nationella biblioteken (Stockholm, 
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Helsingfors, Oslo och Köpenhamn). Frågor som jag ställde handlar om deras tid på 
biblioteket, deras relationer till sina samlingar, och uppmuntran att tänka tillbaka på hur 
de lärt sig det de kan om dessa. Jag har diskuterat med dem deras tankar gällande 
magasinerade böcker och hur de lärt sig vad som finns där. Jag frågade dem även om de 
genomgått internutbildningar på sina institutioner för att få reda på de formella vägarna 
för kunskapsöverföring på respektive bibliotek.

Då jag läste följande av Denscombe (2004, s. 169), bestämde jag att jag behövde en 
annan metod att undersöka mina forskningsfrågor.

Fokusgrupperna innebar mer djupgående överväganden av vissa bestämda frågor 
och gav en inblick som inte skulle ha varit möjlig genom att enbart använda 
frågeformulär.

För att förbättra förståelsen av upplärningen av nya bibliotekarier skapade jag alltså 
fokusgrupper om 3 st bibliotekarier som arbetat kortare tid än tio år på 
nationalbiblioteken i Stockholm, Helsingfors, och Oslo (i Köpenhamn hade de inte 
resurserna till detta, och jag fick istället en enskild intervju med en relativt ny 
forskningsbibliotekarie, och även träffa utbildningskoordinatorn), och intervjuade dem 
om deras upplärningsprocess och om hur de relaterar till sina samlingar. Jag har också 
frågat dem vad deras tankar är om skillnaden mellan fysiska objekt och digitaliserat 
material, och huruvida dessa skillnader påverkar forskningen på något sätt. Syftet med 
intervjuerna är att få bibliotekarierna att berätta om sina känslor och erfarenheter i 
arbetet med samlingarna. Då det har varit besvärligt att reda ut alla kunskapsvägarna har 
dessa intervjuer varit ovärderliga källor till att lokalisera både formella och informella 
strategier. Intervjuerna har utförts med syftet att hitta så många infallsvinklar som 
möjligt. Mot slutet av intervjuandet återkom mer och mer av samma svar, vilket är ett 
tecken på mättnad av information, enligt lagen om avtagande avkastning, såsom Kvale 
(1997) beskriver det, ”och ytterligare intervjuer ger föga ny kunskap” (s. 98).

För att få ut mesta möjliga av intervjuerna med fokusgrupperna, satte jag av ca 1-2 
dagar då jag skulle vara i miljön där de arbetar, och studera organisationen och 
informationen, om möjligt observera folks beteende på biblioteket, för att bättre förstå 
vad intervjupersonerna talar om.

Denscombe (2004) diskuterar hur exempel väljs, och föreslår att de väljs ut på grund av 
deras särskilda kvaliteter (s. 178). Jag tillämpar det på vilka citat man väljer från 
intervjuerna. Denscombe menar också att ”saker och ting kan bli synliga under särskilda 
omständigheter”, som är ”omöjliga att upptäcka i mer 'normala' enheter” (2004, s. 179). 
Dessa särskilda omständigheter kan vara till exempel ett möte i magasin. T ex stod vi 
där mitt i Ibsen samlingen, och då utbrast bibliotekarien någonting känslosamt, som 
precis beskrev det jag annars endast kunde ana mig fram till. Det hon sade i denna miljö 
kommer ingen som sitter i vägledningen att spontant berätta, medan hon kanske också 
blir avbruten av telefonsamtal eller andra besökare. 

Totalt har jag intervjuat åtta bibliotekarier enskilt. Dessutom genomfördes tre 
gruppintervjuer, med tre bibliotekarier i varje grupp. Därtill genomfördes två  intervjuer 
över telefon/skype. Samtliga har transkriberats, några har sammanfattats på svenska 
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innan jag bad intervjupersonerna kolla igenom att jag uppfattat rätt. Ibland har språket 
korrigerats av dem för klarhet.

Personerna som framträder med namn har gett sitt godkännande för detta. Motiveringen 
för att använda deras namn är dels att deras åsikter redan är kända, dels att jag känner att 
jag vill erkänna den nyckelroll deras erfarenheter och tankar spelar i denna uppsats.

För att skydda de intervjuades identitet, har jag valt att presentera det som kom fram i 
gruppintervjuerna utan namn, och utelämnat vissa karaktäristiska detaljer.

5.2 E-post-enkäter

Under intervjuerna kom det flera gånger fram att jag saknade viss information. När jag 
talade med Kreslins på KB insåg jag att det skulle vara värdefullt att komma i kontakt 
med några som gått KB-kursen. Camilla Stomberg hjälpte mig att få kontakt med några 
personer som hade dessa erfarenheter. Dem korresponderade jag med över e-post för att 
fråga dem om deras upplevelser och tankar kring ämnet.

I Helsingfors kom det fram att de haft ett system med kontaktbibliotekarier. När jag 
hade lite tid över gick jag runt i biblioteket och pratade med några inne i 
musikbiblioteket. Senare fick jag tips från Mika Salokangas om två personer jag kunde 
kontakta för att fråga dem om systemet med kontaktbibliotekarier, och även få deras 
perspektiv på mina frågeställningar. Dessa personer bidrog med svar på min e-post-
enkät, och jag fick även del av ett dokument från en av dem,  ”Överbibliotekariens 
beslut om kontaktbibliotekarier.” Jag har också fått hjälp av en korrespondens med 
Kristina Linnovaara, som är insatt i forskningsfrågorna på Nationalbiblioteket.

Norges Nasjonalbibliotek är ganska ungt, och har därför en kort historia. Det var förut 
Oslos universitetsbibliotek. Jag intervjuade där bara forskningsbibliotekarier, eftersom 
organisationen av biblioteket är annorlunda än de andra, och de har en stor 
forskningsavdelning. Även här fick jag hjälp genom en e-post-förfrågan om 
kompletterande information om upplärningen av personal på biblioteket. Jag fick också 
ett par publikationer med mig hem, Takles ”Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket,” och 
NB21, 1-2010.

Då jag besökte Det Kongelige Bibliotek fick jag del av styrdokument genom e-post. 
Vidare korrespondens med dem jag intervjuade förtydligade det jag fått fram genom 
intervjun.

5.3 Dokumentstudier

Jag har studerat dokument som markerar hur nya bibliotekarier ska läras upp på 
respektive bibliotek. Dessa har jag fått tag i genom efterfrågningar på respektive 
bibliotek. För att kunna förstå vad som gjorts tidigare i ett internationellt perspektiv har 
jag bl a använt sökord i högskolans artikelsökning som closed stacks access, knowledge 
of closed stacks, national libraries knowledge transfer, och andra liknande 
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konstellationer. Då sökorden ibland verkat vara lite för breda har jag snävat in 
sökningen genom att gå på ledtrådar i funna dokument, som referenser och 
avgränsningar inom ämnet. Jag har också sökt information om respektive institution, 
främst genom förfrågningar och slumpmässiga möten som kanske inte var så 
slumpmässiga (genom att vistas på rätt plats och tala med rätt person). Jag bläddrade 
även i Biblis, KB:s vänförenings tidskrift.

Till hjälp har jag även haft tips från handledare och andra som jag diskuterat ämnet 
med, som givit både särskilda artikelhänvisningar som namn på forskare vars texter jag 
borde studera. Då har jag slagit på författarnamnet i högskolans artikelsök och katalog, 
och även i Google scholar. En bok kom jag över när jag var i högskolans bibliotek, då 
det var en ny bok så den var utställd för att kunna upptäckas bättre. Jag har ofta låtit en 
källa leda vägen till nästa. Sökningar på författare har vidgat perspektivet då en 
hänvisning ofta var till ett särskilt dokument, men samma författare har ofta publicerat 
flera dokument med lite olika inriktning. Dessa sökningar har även förnyat materialet, 
då databaserna innehåller nyare publikationer än dem som hunnit citeras.

Vad gäller forskningsprocessen syns det mig som att när någon försöker finna ny 
kunskap kan de ofta inte hitta något på de ord de själv använder för att beskriva sitt 
problem. Det gäller istället att hitta de ord som de som gått före har använt, att gå i deras 
beskrivningars mönster. Lättast åtkomst fås genom att tala med en person och kan fråga 
följdfrågor när något sticker ut ur resten av deras berättelse (det som ibland kallas 
salience bias).

Ingången i materialet har skett dels genom biblioteken själva, då jag har sökt 
information som biblioteken publicerat om sig själva, och där har jag funnit t ex Esko 
Häkli, som publicerat åtskilligt om Finlands nationalbibliotek. På KB i Stockholm 
träffade jag Janis Kreslins genom ett symposium där jag tog tillfället och berättade om 
min idé till uppsats, och han uppmuntrade mig då att ta kontakt igen när jag kommit 
längre. Sedan jag intervjuat honom kontaktade jag Johan Gustavsson på KB som är 
personalansvarig, som hjälpte mig att anordna en gruppintervju med tre anställda. Det 
var även på Kreslins inrådan som jag kontaktade Esko Häkli. På samma symposium 
träffade jag Peter Hauge, som forskar på Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn, som 
nämnde för mig att det endast fanns ett fåtal bibliotekarier som verkligen kunde 
samlingarna, och att dessa så småningom skulle pensioneras, och möjligtvis skulle deras 
kunskap om samlingarna gå förlorad. Han gav mig namnet på en bibliotekarie, som 
hänvisade vidare, som hittade Eva-Maria Jansson, som sen blev min huvudkontakt i 
Köpenhamn. Kontakt i Oslo fick jag genom hänvisning från min handledare till Kristin 
Bakken som hänvisade vidare till Ruth Hemstad, som koordinerade mina intervjuer där.

I min första intervju fick jag reda på att det finns arkivmaterial som berör den s k KB-
kursen som handlar om hur bibliotekarier lärdes upp innan bibliotekshögskolan kom till. 
Dessa dokument har jag även studerat (till viss del, hittills) för att jämföra med hur 
processen går till idag. I en annan intervju fick jag reda på att utvecklingen i Helsingfors 
följt liknande mönster, och fick hjälp att lokalisera liknande dokument där. Det 
materialet är dock inte lika omfattande, och beror på att samlandet av arkivmaterialet 
varit ganska slumpartat, inte systematiserat.
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5.4 Magasin

Då inspirationen för projektet tog fart när jag plötsligt befann mig på en visning av KB:s 
magasin, bestämde jag mig för att se om det skulle vara möjligt att få en visning på de 
andra nationalbiblioteken också. På något sätt hoppades jag att det skulle hjälpa mig 
förstå vad det var mina intervjupersoner talade om och beskrev under intervjun. Det har 
varit till stor hjälp, särskilt för att inse vad det är för svårigheter de har som är specifikt 
för den institutionen. Magasinen ser olika ut och är organiserade på olika sätt, och detta 
är kunskap som inte syns utåt, men som påverkar hur användaren får åtkomst till 
materialet. Några fotografier får illustrera i slutet av uppsatsen.
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6. Resultat

Svaren på forskningsfrågorna behöver viss kontext för att kunna förstås. Därför börjar 
denna del med en presentation av biblioteken och intervjupersonerna. Efter detta 
behövdes en diskussion om kontexten och intervjupersonernas bakgrund, som finns 
under 6.1.6. Därefter följer svaren på frågan om hur bibliotekarier lär sig samlingarna, 
under 6.2. Mycket av svaren pekar mot forskning, som har fått en egen underavdelning, 
6.3. Andra delar av svaren lutar åt att vara i samlingarna, som samlas under 6.4. En 
beskrivning av internutbildningarna vid nationalbiblioteken följer under 6.5, och delas 
upp mellan nationerna. En diskussion om konsekvenserna av digitaliseringen och 
tillgången till digitalt material följer under 6.6. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
tillgången till fysiska samlingar i 6.7.

6.1 Presentation av biblioteken och intervjupersonerna

Takle (2009) skriver att en nationalstat upprätthålls genom sina institutioner. Ett 
nationalbibliotek fyller alltså funktionen att stabilisera nationen som en självständig stat. 
Där har vi alltså Svecia, Fennica, Norvegica, och Danica, som alla är uttryck för att det 
finns något nationellt, som vi bör samla och bevara, och förmedla. I samband med 
digitaliseringen, har nationalbiblioteken också insett vikten av att ha ett nationellt 
digitalt bibliotek. Biblioteken förmedlar fortfarande tillgången, men det blir möjligt att 
få tillgång genom bibliotekens webb, därigenom förvaltar biblioteken minnet, men gör 
det tillgängligt för en global läsekrets. Varje nationalbibliotek har också ambitionen att 
samla allt som publiceras utomlands, skrivna av eller om landsmän eller om landet.

6.1.1 Kungliga biblioteket i Stockholm

Kungliga biblioteket har samlat in ”i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska” 
sedan 1661 (KB:s hemsida, se Om oss). KB är också ett humanistiskt 
forskningsbibliotek, som köper in utländsk forskningslitteratur. KB bidrar också till 
samordningen av forskningsbiblioteken i Sverige genom arbetet med LIBRIS, den 
nationella bibliotekskatalogen. 

Kungliga bibliotekets vision är Gå till den säkra källan. Gunnar Sahlin, 
Riksbibliotekarie, skriver att deras fyra kärnvärden är trygg, generös, handlingskraftig 
och ledande.

Kungl. Bibliotekets huvudsakliga uppdrag är att
• samla in, beskriva, bevara och tillhandahålla publicerad svensk text och 

audiovisuellt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten,
• främja infrastrukturen i det svenska forskar- och kunskapssamhället,
• vara ett forskningsbibliotek, främst inom humaniora och samhällsvetenskap,
• koordinera strategiska utvecklingsinsatser i dialog med den svenska 

bibliotekssektorn.
(Kungl. bibliotekets strategiska plan 2010-2014, s. 2)
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Kungliga biblioteket förklarar målet att KB ska vara en stark aktör i forskningens 
infrastruktur:

Med forskningens infrastruktur menar vi det stöd som möjliggör eller underlättar 
för forskarna att bedriva sin forskning. Vi hjälper forskarna med vår kunskap 
eller vägleder dem till någon annans kunskap. Vi agerar mer proaktivt inom 
forskarsamhället; vi anordnar konferenser och seminarier; vi söker upp dem och 
skapar personliga möten. För att klara av detta har vi tydliggjort hur våra tjänster 
kan möta forskarnas behov. Vi utnyttjar både teknik och medarbetarnas breda 
och djupa kompetens för att nå effektiva lösningar för våra användare (Kungl. 
bibliotekets strategiska plan 2010-2014, s. 8).

Eftersom forskningsavdelningen som startades upp när Statens ljud- och bildarkiv 
(SLBA) och KB gick ihop 1 januari 2009 är en viktig aktör för att genomföra dessa 
visioner, ställde jag fler frågor till Pelle Snickars, som är forskningschef på KB.

Han arbetade tidigare på SLBA, med ansvar för avdelningen för forskning och 
information. Där var det mer som en lånedisk, och han berättar att han inte höll på med 
så mycket forskning där. Han argumenterade för att koppla ihop SLBA med personer 
från KB till en forskningsavdelning, och riksbibliotekarien Gunnar Sahlin samtyckte. 
Avdelningen har personer med olika bakgrund och kunskaper om olika delar av 
samlingarna. Meningen är att det inte ska vara så annorlunda att bedriva forskning på 
KB som på universiteten. ”Man ska kunna byta”, säger Snickars, och menar att det är 
viktigt att de som bedriver forskning på biblioteken har forskarutbildning, och inte 
endast gör en ”kvalificerad bibliografisk undersökning” gjord av en bibliotekarie. De 
har också ett par doktorander i forskningsavdelningen på KB. Om biblioteket ska ha en 
forskningsavdelning, måste personerna där få bedriva forskning. Snickars förklarar att 
principen är att forskningen är fri, med förbehållet att forskningen ska komma KB till 
del. Det ska vara relaterat till KB som institution i vid bemärkelse, och sen har de 
antagit en open access policy, som innebär att resultaten ska redovisas så att alla får del 
av dem. Forskningsresultat presenteras dels i publicerade böcker, artiklar i tidskrifter, 
och papper på konferenser.

Några av projekten på senare tid har handlat om lagring, som resulterade i en bok ”The 
story of storage”, och en bok om YouTube, och andra projekt som handlar om den nya 
tekniken. Snickars menar att det har varit tyst hos ABM (Arkiv, Bibliotek och Museum, 
förf. anm) folk om informationsfrågorna, men att de vill ändra på det. Nu är det på gång 
ett projekt om fildelning, som han förklarar ökar människors intresse för det som delas. 
Mycket av deras artiklar är fritt tillgängliga från deras webbplats.

Avsikten med forskningsavdelningen är att forskningen ska vara kopplat till 
verksamheten på biblioteket. Det handlar om att bygga upp kunskap, både utåtriktade 
aktiviteter och att det ska vara ett sätt att utbilda och fortbilda personal. De ordnar 
seminarier och konferenser som är öppna för alla, och gratis. Tanken är att en 
skattefinansierad institution som KB ska ge något tillbaka till medborgarna. Dessa 
aktiviteter ska täta till kontakten med forskarvärlden, och gör KB till en aktör i 
forskarsamhället. De har också börjat att filma sina evenemang och lägger upp filer på 
webben så att personer utanför Stockholm också kan få del av dem.
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Ett problem med forskningsavdelningen är att det inte är reglerat i regeringens 
regleringsbrev att KB ska ägna sig åt forskning. Däremot står det att de vara ”en nod i 
forskningens infrastruktur.” Snickars argumenterar att vetandet om materialet är en del 
av forskningens infrastruktur. Forskningsavdelningen har stått för huvuddelen av 
innehållet i de utåtriktade aktiviteterna, men det är inte alltid tydligt att det kommer från 
dem.

Den viktigaste anledningen till att ha en forskningsavdelning är att det annars är ”risk att 
man hamnar i att förvalta ett kulturarv som man inte har en aning om vad den 
innehåller,” säger Snickars. Han ger exemplet att om en bibliotekarie ska veta något om 
de äldre samlingarna behöver han eller hon kunna latin. Men det är inte alla som kan 
det, och då blir deras vetande om materialet begränsat.

6.1.2 Nationalbiblioteket i Helsingfors

Biblioteket grundades 1640 i Åbo, och brann 1827. Året därpå, 1828, flyttades det till 
Helsingfors. De fick då börja från början, de hade endast 1000 titlar, och växte 
huvudsakligen genom stora bokdonationer. Biblioteket har samlingar från bl a St 
Petersburg, som delvis är unika. Nu har biblioteket avdelningar också i Vallila området i 
Helsingfors, och även i Mikkeli och Urajärvi (bl a för arbetet med digitaliseringen). Det 
är landets äldsta vetenskapliga bibliotek, och samlingen har huvudsakligen humaniora 
och samhällsvetenskapliga ämnen. De unika historiska samlingarna är en viktig 
nationell resurs, särskilt för forskning inom historia, kultur och filosofi. Pliktleveranser 
har de tagit emot sedan 1707.

Nationalbiblioteket i Helsingfors är uppställt med vackra, gamla band, tillsammans med 
gamla kataloger, i Kupolsalen, som har utsmyckad kupol högst upp i taket, och ett etage 
med böcker i hyllor runt om. Utrymmet i mitten används t ex till en konsert, som jag 
fick höra en av kvällarna jag var där, med en presentation av Kalevala och Kantele, där 
tre musiker framförde en tolkning av nationaleposet.

Byggnaden har flera särskilda samlingar. Under jorden finns de utländska tidskrifterna, 
lättillgängliga för att bläddra på ämne. I ena flygeln finns musikbiblioteket, som har en 
stor referenssamling, och som inom magasinet håller nästan allt av Finlands musiktryck, 
inspelningar, och böcker om musik. På andra sidan finns den slaviska samlingen, vilken 
härstammar från den perioden när det ryska riket gav friexemplar till Helsingfors 
Universitetsbibliotek. Det var bara några år sedan Helsingfors Universitetsbibliotek blev 
Nationalbiblioteket.

Enligt Nationalbibliotekets hemsida finns 2,6 miljoner böcker och tidskrifter, med lika 
mycket annat material: småtryck, kartor, noter, affischer, och handskrifter. Sedan 1982 
får de även in friexemplar av alla ljudinspelningar, och håller på att bygga upp ett 
nationellt ljudarkiv, ett fonotek. Hemsidan deklarerar även att biblioteket förbereder sig 
att överta ansvaret för friexemplaren av elektronisk publicering, och att digitalisera sina 
tryckta samlingar, för att de ska bli tillgängliga över hela landet.

Nationalbiblioteket verkar som en fristående institution i samband med Helsingfors 

25



universitet. Det
• ansvarar för bevarandet av det nationella kulturarvet
• förvärvar nationella samlingar av litteratur främst inom humaniora
• är en service- och utvecklingsenhet för de vetenskapliga biblioteken (NB:s 

hemsida).

Deras verksamhetsidé sammanfattas i två meningar.

Nationalbiblioteket tryggar den samhälleliga tillgängligheten till det publicerade 
nationella kulturarvet. Nationalbiblioteket förmedlar och producerar 
informationsinnehåll för samhället samt utvecklar tjänster i samarbete med 
biblioteksnätverket och andra aktörer i informationssamhället.

Nationalbiblioteket är uppdelat i följande resultatsområden:
• Forskningsbiblioteket
• Biblioteksnättjänsterna
• Nationella centret för digitalisering / Mikrofilmnings- och konserveringstjänsten 
• Förvaltnings- och utvecklingstjänsterna

Nationalbiblioteket har också viss forskningsverksamhet. Den har två delar: 
samlingarna och biblioteksarbetet. Kristina Linnovaara, som är specialistkunnig på NB, 
berättar att forskningsverksamheten om samlingarna går ut på att samarbeta med 
forskare som använder material ur samlingarna. Hon förklarar att de inte har något 
anslag reserverat för forskningsverksamhet i grundbudgeten, ”dvs. NB har inte 
grundfinansiering för t.ex. forskartjänster.” Genom extern finansiering kan de starta 
forskningsprojekt och anställa forskare, men vanligare har varit att deras arbete i 
forskningen har varit att digitalisera material i anslutning till ett forskningsprojekt. 
Några projekt de arbetat med på senare tid är Sibeliusprojektet, en kritisk utgåva av 
Sibelius samlade verk, som är ett stort projekt, finansierat av flera olika instanser. Det 
finns också ett projekt om Finlands medeltida skriftliga kultur. Där är biblioteket med 
och digitaliserar och konserverar materialet som projektet behöver. Linnovaara 
berättade att de har en arbetsgrupp som följer med hur digitaliseringsarbetet fortskrider i 
anslutning till projektet. Ett annat projekt är en kritisk nätutgåva av A.J. Sjögrens 
Ephemerider-dagbok. Det vetenskapliga arbetet finansieras med utomstående medel, 
men NB digitaliserar materialet.

Linnovaara bekräftar det jag fått höra från andra intervjuade,

Tyvärr så har forskningsverksamhet inte en plats i vår strategi. NB roll som aktör 
i forskarsamfundet har enligt min personliga mening minskat med åren. 
Vetenskaplig kompetens är inte heller en prioritering i 
personalutvecklingsprogrammet. För tillfället har endast jag och vår högsta chef 
doktorsexamen, därtill har en anställd licentiatexamen men han blir pensionerad 
om 1 månad. Och vi talar alltså om ett vetenskapligt humanistiskt 
centralbibliotek!

De arrangerar ibland också seminarier för forskare, det senaste var 2006 och handlade 
om digitala källpublikationer. De har arrangerat presentationer av samlingarna för valda 
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forskare, professorer etc. några gånger under 2000-talet. Därtill har de i anslutning till 
ovannämnda forskningsprojekt ordnat enstaka föreläsningstillfällen för allmänheten.

Forskningen i biblioteksarbetet har skett genom samarbete med Tammerfors universitet, 
institutionen för informationsforskning och interaktiv media, där studenter gjort sina 
examensarbeten med hjälp av särskilt avdelningen för biblioteksnättjänsterna. 

6.1.3 Nasjonalbiblioteket i Norge

Följande berättelse om utvecklingen av Nasjonalbiblioteket (NB) grundas i Takles 
(2009) beskrivning. Universitetsbiblioteket etablerades 1811. När Universitetet i Oslo 
grundades, togs det för givet att de också skulle ta hand om nationalbiblioteks-
funktionerna. Även om uppgifterna skiljer sig åt mellan universitetsbibliotek och 
nationalbibliotek, var det inte förrän 1895 som chefsbibliotekarien Axel Drolsum 
formulerade det första förslaget att ändra namnet för att tydliggöra 
nationalbiblioteksfunktionen. Detta motarbetades dock av universitetsledningen, och 
fram till 1980-talet rådde denna inställning officiellt. Till en början etablerades arkiven i 
Mo i Rana (med start 1989) som lagrar pliktleveranser m.m.

Här har de alltså mest fokuserat på lagringsfunktionen på biblioteket. Kulturpolitiken 
ändrade inriktning på 1990-talet och talade då istället om identitet och nationellt 
samhälle. Detta ledde till etableringen av NB:s filial i Oslo 1999, genom att skilja ut 
nationalbibliotekets uppgifter från universitetsbiblioteket. Denna nya institution i 
huvudstaden skulle vara en ”academic administrator of national cultural heritage and an 
institutionalised storyteller” (Takle, 2009, s. 208). De utländska facksamlingarna blev 
delade, delvis efter nationella hänsyn, medan de flesta specialsamlingarna fick stanna i 
Nasjonalbiblioteket, i tillägg till allt det norska materialet. Sedan 2007 har NB uppgiften 
att koordinera jubileer inom kultursektorn. Takle (2009) menar att detta explicit länkar 
biblioteket till att upprätthålla den nationella identiteten (s. 208).

Sen 2005, då de flyttade in i (dvs tillbaka till de nyrenoverade) lokalerna vid Solli plass, 
har NB ansträngt sig mycket för att etablera sig, mycket genom NBdigital, och vidare 
genom forskningen. Eftersom de inte är associerade med en akademisk institution, har 
de själva skapat Fag og forskningsavdelingen.

Nasjonalbiblioteket har förutom arkiv även digitaliseringsverksamhet i sin avdelning i 
Mo i Rana. Jag har fokuserat mina studier på verksamheten i Oslo, och särskilt på Fag 
og forskningsavdelingen.

Följande information har främst hämtats från NB:s hemsida. Specifika referenser finns i 
referenslistan i slutet av uppsatsen. Nasjonalbibliotekets (i Oslo/Mo i Rana) strategi för 
åren 2009-2012 har visionen

Nasjonalbiblioteket er nasjonens hukommelse og et multimedialt 
kunnskapssenter i forkant av fremtidens etterspørsel (Strategi, 2009, s. 1).

Deras huvudmål är:
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• være et av Europas mest spennende og moderne nasjonalbibliotek
• være kjernen i Norsk digitalt bibliotek
• tilby kunnskap og opplevelse av høy kvalitet
• gi både kulturforståelse og teknologikunnskap
• være en endringsvillig organisasjon (Strategi, 2009, s. 1)

Avdelingen for fag og forskning har ca 80 st anställda. De flesta har 6 års 
universitetsutbildning (hovedfag, motsvarande masterexamen) och några av dem har 
doktorsgrad. De personer jag intervjuade fanns i den här avdelningen. Denna avdelning 
är också uppdelad i fyra olika sektioner: Bilder, spesielle trykk og konservering, 
Fagsamlinger, Håndskrifter og tematiske samlinger, och Musikk, film og kringkasting 
(etermedier).

Fag og forskning bygger upp, förvaltar, och förmedlar Nasjonalbibliotekets samlingar. 
Den skall underlätta forskningsbaserad användning av samlingarna, och dessutom själv 
utföra forskning som bygger upp kunskapen om samlingarna. Biblioteket ger ut en 
tidskrift, NB21, som kommer ut 2 gånger om året, med artiklar av både interna och 
externa författare.

I november 2009 kom den första utgåvan i en ny vetenskaplig skriftserie som kallas 
Nota Bene. Den första utgåvan är en monografi om deras egen historia, ”Det nasjonale i 
Nasjonalbiblioteket” av Marianne Takle. Denna publiceringskanal är till för forskning 
som antingen bygger på samlingarna i biblioteket, eller som har relevans för 
samlingarna.

I Politikk for Fagutvikling og forskning (2010) fastslås att

Nasjonalbiblioteket skal være en del av forskningsinfrastrukturen i Norge. 
Nasjonalbiblioteket skal legge samlingene til rette for nåværende og framtidige 
forskningsformål. Vi ønsker å bidra til å heve omfanget og nivået på den 
forskningen som gjør bruk av våre samlinger (s. 1).

Det gör de bl. a. genom att bygga upp, ordna, registrera, digitalisera och förmedla 
samlingarna ”med forskningsbehovene for øye”, utvecklar stabens fack- och 
forskningskompetens, håller en dialog med forskningsinstitutioner, enskilda forskare 
och studenter, utveckla metoder i sina fält, och ”eksplisitt relatere egen fagutvikling og 
forskning til internasjonal aktivitet.”

De förklarar i samma dokument, att

Nasjonalbibliotekets stab skal ha høy fagkompetanse og samlingskunnskap, for 
denne kompetansen gir samlingene en tilleggsverdi som forskningen er tjent 
med (s. 1).

Det handlar om kunskap om samlingarna och samlingstyper, kompetens inom sitt eget 
fält, samt forskningskompetens. I dokumentet framhävs att de ska förutom överordnad 
kunskap om samlingarna, dessutom ska besitta ingående kännedom om innehållet av 
samlingarna, även den historiska, materialbaserade eller källkritiska kunskapen om 
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enskilda objekt eller grupper av objekt i samlingarna. En av orsakerna till detta är att de 
ska kunna stötta andras forskning på relevanta områden inom disciplinerna de samlar.

Det er generelt viktig å være synlig og å formidle samlingene våre til 
forskersamfunnet på en måte som gjør at forskere og studenter tar materialet vårt 
i bruk (Politikk for fagutvikling og forskning, s. 2).

Dessutom skall deras fackutveckling och forskning förhålla sig till ”relevant 
internasjonal aktivitet” inom respektive fält. Avslutningsvis deklareras i 
policydokumentet att målet med att integrera Nasjonalbiblioteket i ett internationellt 
kunskapslandskap både handlar om att följa utvecklingen hos andra, och jämföra med 
den egna, och även om att få ut sina egna resultat

og slik være en aktiv premissleverandør for et internasjonalt fagfellesskap. 
Deltagelse på internasjonale fagarrangementer eller i samarbeidsfora er et 
virkemiddel for å oppnå denne internasjonale integreringen. (Politikk for 
fagutvikling og forskning, s. 3)

Det är alltså ett uttalat mål att integrera forskningen på biblioteket med omvärlden.

I Nasjonalbibliotekets politikk-dokument om digitaliseringspolitikk (2010), förklaras att 
biblioteket digitaliserar alla samlingar, och sen ska det vara kärnan i varje norskt digitalt 
bibliotek. För att åstadkomma detta digitaliseras stora delar av den norska 
”produksjonen av kultur og kunnskap siden middelalderen” som ”etter hvert vil være 
tilgjengelig i det digitale nasjonalbiblioteket.” (s. 3).

Nasjonalbiblioteket i Oslo har flera magasin. Som med andra mycket värdefulla och 
unika samlingar behöver de ha en hög säkerhet på dessa. Det är också det främsta 
argumentet till att ha begränsad åtkomst till magasinen – att förhindra stölder. Andra 
argument är att materialet inte tål att hanteras av många händer. I Oslo finns ett 
”säkerhetsmagasin” med unika material, där de måste vara två stycken med åtkomst för 
att komma in. Detta för att förhindra att material försvinner utan att någon vet hur.

6.1.4 Det Kongelige bibliotek i Köpenhamn

Köpenhamns Universitetsbibliotek grundades 1482, och fick sin första byggnad 1553. 
Nationalbiblioteket börjar sin historia med Fredrik III, som regerade 1648-70. År 2005 
slogs institutionerna ihop till en, och kallas ”Det Kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek 
og Københavns Universitetsbibliotek.” Anledningen till sammanslagningen var att 
stärka och samordna bibliotekstjänsterna vid Köpenhamns universitet. Den Sorte 
Diamant är den nyaste byggnaden (från 1999) som ligger på Slotsholmen. Institutionen 
är en del av Kulturministeriet. Deras mission är att verka för utbildning, forskning, och 
upplysning ”i nutid og fremtid” (KB:s hemsida).

I Årsberetning för 2008 står att Nationalbibliotekets strategi har tre insatsområden för 
de kommande fyra åren: stärka och bygga ut det digitala biblioteket, förenkla åtkomst 
till biblioteket och samlingarna, och bygga ut samlingarna och säkra deras bevarande.
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Samma skrift rapporterar att ”Som nationalbibliotek udfører institutionen forskning 
inden for Nationalbibliotekets opgaver, funktioner, fag og samlinger.” 
Forskningsavdelningen tar tillvara de löpande forskningsaktiviteterna på Det Kongelige 
Bibliotek. 

Årsberetningen definierar forskningsavdelningens uppgifter.

Som forskningsinstitution er det bibliotekets opgave at udføre forsknings- og 
utviklingsarbejde inden for bibliotekets fag- och funktionsområder. 
Forskningsområderne er principielt universelle, men bibliotekets 
forskningsindsats rettes overvejende mod de humanistiske fag samt biblioteks- 
dokumentations- og informationsvidenskab, og i mindre grad mod de samfunds- 
og natur- och sundhedsvidenskabelige fag. Bog-, biblioteks- og 
videnskabshistoriske studier er særligt prioriterede områder (s. 86).

Som en del av forskningen genomförs seminarier, och biblioteket låter medarbetarna 
forska. Deras publikationer hänvisas till i årsberättelsen. Det Kongelige Bibliotek har en 
lång tradition av att husera forskningsprojekt, och 1994 blev det satt i system. Nu har de 
kontor och administrativa resurser för ändamålet.

Nationalbiblioteket är organiserat som ett huvudområde och består av följande 
avdelningar: Pligtafleveringsafdelingen, Håndskriftafdelingen, Kort- og 
Billedafdelingen, Musik- og Teaterafdelingen, Orientalsk og Judaistisk Afdeling, Dansk 
Folkemindesamling, Kulturafdelingen, Bevaringsafdelingen, Afdelingen for Digital 
Bevaring, och Forskningsafdelingen.

Københavns Universitetsbibliotek har sex olika avdelningar som är utspridda i 
Köpenhamn.

Det Kongelige Bibliotek har inga öppna samlingar, utan endast referenssamling och 
resten är magasinerat. Där har biblioteket fattat beslutet att ställa upp samlingen på 
accessionsnummer. De är ordnade på format, och samling, men det är mycket svårt att 
bläddra på undergrupper inom ämnet. Då får den som vill komma åt material i 
samlingen söka i katalogen i stället. Precis som i de andra nationalbiblioteken i studien 
är säkerheten hög, och forskningsbibliotekarierna har endast åtkomst till de delar av 
magasinen de förväntas behöva komma in i.

I Danmark har biblioteket skapat en webbplats för att skapa tillgång till bilder, böcker, 
tidskrifter, tidningar, brev, manuskript, arkiv, kort, noter, musik, film, tal, och 
museiföremål, som blivit digitaliserade. Förr fanns de bara i fysisk form. Tanken är att 
KulturPerler ska vara en interaktiv tjänst för alla, institutioner, organisationer, eller 
personer, som håller på med digitalisering. Det Kongelige Bibliotek har det 
redaktionella ansvaret, men här ska allt arbete samlas på ett ställe. Målet är en 
lättillgänglig, användarvänlig portal. Här finns också samlingsbeskrivningar för att sätta 
in objektet i sitt sammanhang (Brøndsted & Kolding Nielsen, 2008, s. 27ff).
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6.1.5 Forskare och bibliotekarier

När Janis Kreslins kom till KB 1991 hade han redan arbetat där som forskare, som 
professor på Stockholms Universitet, sedan 1983. Han berättade att biblioteket hade 
några personer som insåg att de behövde höja kompetensen om samlingarna, och därför 
anställde de honom. Nu arbetar han som en sorts tvärvetenskaplig allmän forskare, som 
forskare inte är på universitetet (där är alla specialiserade). Han uttalar sig om många 
olika ämnen, medan på universitetet hade han sin institution och sitt huvudämne.

Esko Häkli kom till Helsingfors universitetsbibliotek redan 1955. Han började med att 
ordna småtryckssamlingarna. Sedan var han fakultetsbibliotekarie vid teologiska 
fakulteten. Han var chefsbibliotekarie för biblioteket under flera tiotals år, och gick i 
pension 2001. När han började arbeta där fanns ett krav på viss publikationsverksamhet 
för alla bibliotekarier, som uppluckrades 1973. Han har fortsatt att forska, skriva och 
publicera även efter pensioneringen.

Bjørg Dale Spørck började på dåvarande Universitetsbiblioteket i Oslo 1994. Hon var 
färdig då med hovedfag (som motsvarar masterexamen). Hon arbetade på universitetet 
och en lärare hon haft där berättade att det fanns en ledig plats på biblioteket och 
uppmanade henne att söka, och hon fick tjänsten. Under tiden hon jobbade på 
biblioteket fick hon möjlighet att jobba halvtid med sin avhandling, och disputerade 
2005 inom nordisk filologi. Hon specialiserar sig på norsk litteratur, gammelnorsk och 
gammelisländsk litteratur och skrift. Hon menar att det är lyckosamt att arbeta där, 
eftersom hon har fått en stor kompetensökning genom jobbet – inte bara genom att hon 
fick jobba med sin avhandling, utan också för att hon får jobba med samlingen. Det 
finns ingen annan institution som har det så komplett inom hennes område. En del av 
hennes arbete handlar om att införskaffa det som kan betraktas som hål i samlingen. 
Efter att hon disputerade har hon fått jobba mer med att hjälpa besökare. Förutom att det 
är en god miljö rent fackligt, säger hon att hon också får utveckla flera delar av sig själv 
när hon hjälper andra direkt och när hon har förmedlingsuppgifter.

Eva-Maria Jansson kom första gången till Det Kongelige Bibliotek nån gång i slutet av 
1980-talet, när en

kursare som hade varit här för att hon letade material till sin uppsats, och kom 
tillbaks till Lund, och sa, du måste åka dit, det är jättehäftigt. Och så beskrev 
hon det liksom så det lät som rena sagoupplevelsen.

Hon bokade in sig och åkte dit. Snart hade hon fått förtroendet från bibliotekarierna som 
arbetade där då att gå och plocka som hon ville i hyllorna. Detta ändrades när en ny 
bibliotekarie sade ifrån, men orsakade egentligen inte några problem för henne.

Hon blev anställd 1999 när biblioteket var mitt uppe i en flyttprocess, och hon var 
tvungen att flytta på alla böcker. Då lärde hon sig var de hörde hemma. Hon menar att 
det gjorde att hon snabbt fick en överblick över samlingarna.

Jansson menar att hennes upplärningsprocess varit lite extrem. Det var tänkt att hon 
skulle bli ansvarig för samlingen efter tre år, då hennes företrädare skulle gå i pension, 
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och att hon också skulle ha meriterat sig för vidare anställning genom forskning, men då 
han pensionerades efter endast ett och ett halvt år, fick hon huvudansvaret för 
samlingarna redan då. Då fanns inte mycket tid att skriva, forska, och meritera sig för 
tjänsten hon hade, utan hon fick lite mer tid på sig att göra detta.

Bibliotekarierna som jag intervjuat har varierande bakgrund. Några har 
biblioteksbakgrund, medan andra har lockats till biblioteket på grund av dess samlingar. 
En färdigställde sin magisteruppsats under tiden han arbetade på biblioteket, och ansåg 
att det var till fördel både för biblioteket och för honom själv. Några av dem uttryckte 
att deras arbetsplats var mera slumpmässig, att de ville ha en förändring, att de sökte 
anställning och att det råkade bli där. En hade blivit tillfrågad om han ville komma 
tillbaka som anställd efter en praktik.

6.1.6 Diskussion

Till att börja med, sa en bibliotekarie, måste bibliotekarier ha en bakgrundsutbildning 
som hör samman med nationalbibliotekets samlingar. Han hade avslutat sin 
magisteruppsats under tiden han arbetade på biblioteket. Han beskrev fördelarna:

naturligtvis jag måste använda samlingen, att hämta källmaterialet för 
avhandlingen, och med det kommer man naturligtvis bli bekant med samlingen. 
Jag tycker att kanske mer bekant än någon bibliotekarie här i biblioteket som 
bara studerar samlingen via kataloger men inte använder samlingen.

I intervju kom det fram att det är till nackdel för biblioteket (i Helsingfors) att det inte 
finns någon med forskarutbildning, inga doktorer. ”Det är ett ganska stort problem för 
ett forskningsbibliotek”, sa han, och en annan bibliotekarie fortsatte, ”man skull lita mer 
på våra kunskaper om du själv skulle också forska något eller vara en forskare också 
som vet det där forskningsprocessen.” Det räcker alltså inte för en forskare att få hjälp 
från någon som kan databaser, utan forskaren vill nog tala med en som själv forskar för 
att komma vidare med sin forskning.

”Det är också ganska viktigt att man är medveten om bibliotekets historia och sen gamla 
praxis på biblioteket,” sa en av de intervjuade bibliotekarierna om hur de lär sig 
samlingarna. Jag undrade då om detta gällde forskarna eller bibliotekarierna, och han 
tyckte att det endast gällde bibliotekarierna.

En bibliotekarie tyckte att bibliotekarieutbildningen är ”mer allmänbildande inom 
området.” De lär sig det praktiska först när de har börjat på institutionen. Det är 
specifika regler och rutiner som gäller, som de behöver kunna. Hon menar dock att 
bibliotekarier kan förbereda sig genom ämneskunskaper, men att det mesta lär de sig 
genom att arbeta där, och fråga kolleger, och att det tar många, många år. Hon säger 
”Ibland undrar man hur man skulle klara sig utan” personerna som har jobbat där länge, 
som hon förlitar sig på och frågar om en mängd saker från dag till dag.

En annan bibliotekarie svarade att utbildningen har hjälpt honom ”metodmässigt och 
kunskapsmässigt.” Han svarar bestämt att utbildningen innan han kom dit var ”rätt mest 
text.” En annan sa att ”det går ju inte riktigt att förbereda sig för,” att arbeta med 
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samlingarna, eftersom de är så ”vittomfattande, och så stora, och på sina håll väldigt 
speciella” och ”det kräver att man är i materialet.”

Som Eva-Maria Jansson berättade, lärde hon sig katalogerna när hon jobbade med sin 
avhandling. Att hon hade forskat i samlingarna var en klar merit, och som Susanne 
Budde förklarade, försvinner det där att det skulle vara spännande att arbeta på Det 
Kongelige Bibliotek, för den som inte har den samlingskunskapen, utan har en mer 
allmän biblioteksutbildning, och söker tjänst över hela landet.

6.2 Hur bibliotekarier lär sig samlingarna

Vad är det bibliotekarier ska kunna om samlingarna? Eftersom det måste vara olika för 
olika individer har jag låtit frågan utveckla sig lite olika beroende på vem det var jag 
talade med.

Kreslins problematiserar begreppet att “kunna” en samling, när jag frågat om han tycker 
att han ”kan” samlingen.

Kunskap är inte en sådan vara, företeelse – alltid någonting nytt, nytt perspektiv, 
nytt material, vänder jag på bladet och sen det är någonting annat, och det finns 
så mycket, så mycket här att det inte är rimligt att någon, kan, allt. Om vi skulle 
säga att vårt korttidsminne kan behandla högst sju informationsbitar samtidigt – 
där har du det. Och sen glömmer vi bort det mesta av dessa sju bitar i olika 
kombinationer, ganska snabbt. Det är väldigt lite som går över till 
långtidsminnet. Och långtidsminnet är mer en kulturell tradition som man 
ansluter sig till. Man minns kollektivt.

Jag frågade mig vid det tillfället om jag har valt fel ämne att undersöka! Det är ju inte 
möjligt att komma ihåg särskilt mycket, enligt Kreslins. Samtidigt vet jag att det är ju 
därför de som vistas i samlingarna är så värdefulla, eftersom de kan visualisera, de kan 
föreställa sig var något kan tänkas finnas, eller var något kan finnas som är relevant för 
en särskild forskningsfråga.

Istället formulerar han sin relation till samlingarna på detta vis:

Under mina knappt tjugo år här, har jag fördjupat mina kunskaper om KB:s 
samlingar oerhört mycket. 

Att ha fördjupat sina kunskaper förutsätter att personen går på djupet med materialet. 
Det är inte något som sker bara genom att springa i magasinen och hämta böcker åt 
andra. Det kräver ett aktivt tillvägagångssätt som också ska förmedla vidare på något 
sätt, det kan vara genom papers på konferenser, det kan vara vetenskapliga artiklar, det 
kan vara en utställning, det kan vara en introducerande webbsida. Men det blir mycket 
relevant att ta reda på vad medarbetarna själva anser hjälper dem att ”komma in i” 
samlingarna. Det kanske inte räcker att ta hand om det dagliga arbetet. Det verkar 
snarare vara nödvändigt att regelbundet avsätta tid till forskning, och även att ha lite 
”avkopplande” tid bland materialet i magasinen, som en bibliotekarie förklarade.
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När Dale Spørck började på biblioteket arbetade hon fyra år på 25% i vägledningen, 
vilket gjorde att hon fick en större överblick över biblioteket, inte bara det som stod 
under hennes avdelning. Som jag förklarade i presentationen av Nasjonalbiblioteket, har 
biblioteket också delats under hennes tid (1999), och hon har jobbat med att dela sin 
egen samling. Universitetsbiblioteket på Blindern skulle ha det som inte fanns där, och 
Nasjonalbiblioteket skulle behålla dubletterna från den utländska delen av hennes 
samling. Denna delningsprocess 

betyr att jeg tok hver eneste bok i hånden, slo opp i kataloger i BIBSYSen, det 
var jo en fin måte å komme inn i samlingen.

Dessutom skulle de sen när böckerna ställdes upp igen, dammsuga varenda bok. Precis 
som Kreslins sade, kan ingen komma ihåg allt, men Dale Spørck förklarar att ”Du får en 
viss peiling på hva samlingene inneholder,” i samband med dammsugningen, då hon 
återigen fick ”ha bøkene i hånden.”

Det finns inte ”én supermåte å bli kjent” med samlingen. Hon menar att bibliotekarien 
får väldigt många olika infallsvinklar på materialet när hon eller han kommer i kontakt 
med materialet, och att bibliotekarien efter många år får en viss översikt. Hon menar att 
det inte är realistiskt att gå längs hyllorna och tro att någon ska komma ihåg titlar ”det 
gjelder hele tiden å være i kontakt med materialet.” En del kolleger uppskattar särskilt 
att hämta böcker. Dale Spørck menar att bokhämtning hjälper när en bibliotekarie vill 
lära känna hur magasinen är organiserade, men kanske inte så mycket för att lära känna 
samlingen. Att sitta i vägledningen och höra vad folk frågar hjälper mycket, inte bara 
om hennes egen samling, men om allt möjligt. Där hjälper kollegerna varandra mycket. 
Hon har också lärt känna samlingen genom att hon själv köper in böcker till den 
utländska samlingen. Visserligen har hon bara gjort det under de senaste 15 åren, som 
bara är en liten del av bibliotekets historia, men dem har hon ganska bra koll på. 

Sammanfattningsvis menar hon att en bibliotekarie behöver ”mange måter skal man ha 
noe som helst håp om å bli litt kjent i samlingene, for det er jo enorme samlinger her.” 
Hon anser inte att hon själv har en överblick över hela biblioteket, men däremot en god 
överblick över sin egen samling. Hon förklarar, ”jeg tror man må aktivt jobbe med 
materialet for å kunne få en ordentlig oversikt.” Om bibliotekarien ska jobba aktivt med 
materialet är det kanske inte så konstigt om ingen har en överblick över hela 
samlingarna. Några av dessa sätt är att omemballera, att jobba med katalogen, att 
besvara frågor från allmänheten – i den dialogen, det är sätt som genom åren gör att 
bibliotekarien får en viss översikt, menar hon.

Hon förklarar vidare att hon har varit i handskriftsavdelningen under en tid som vikarie, 
och att hon hjälpte till att lägga material i nya askar. Om det materialet hon arbetade 
med säger hon

det har jeg hatt i hånden og sett, så på en måte, det kan jeg jo, men når du ikke 
jobber med det, når du ikke fortsetter å jobbe med det, så blir ting borte.

Vi försöker att definiera vad en god översikt är. En definition kan vara att ha en viss 
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överblick, en annan att kunna ge detaljerade svar när någon ställer en fråga. Dale Spørck 
formulerar det på detta vis:

Det er vel ikke det å ha alle titlene i hodet, men det er hvordan kan jeg på en rask 
og funksjonell måte finne frem till materialet, hvis jeg får en forespørsel? 

Den implicita kunskapen om samlingarna, den överblick som den som arbetat med 
samlingarna har skapat sig, innebär att man kan hjälpa en användare att hitta den bok 
han eller hon önskar sig. Även om användaren inte har titeln, men önskar sig lite vagt, 
menar Dale Spørck att om hon genom samtal eller mejl kan komma fram till vad 
användaren önskar sig, då kan hon säga att hon kan samlingen.

Hon menar att det att känna samlingarna, det handlar också om att kunna föreställa sig 
var en bok kan tänkas stå, i vilket magasin, eller om det står i säkerhetsmagasin. Hon är 
en av de åtta som har tillgång till säkerhetsmagasinet (men de måste alltid vara två 
tillsammans för att få tillgång), och det är inte alltid det materialet finns i Bibsys 
(katalogen). För att kunna veta var en bok står, krävs att man kan något om 
samlingarnas historia och deras uppbyggnad.

Samlingarna började Susanne Budde lära känna under studietiden, det har gått ”lidt efter 
lidt.” När hon började på Det Kongelige Bibliotek var hon ett år på musikavdelningen, 
ett år på systematiska katalogiseringen, ett år på utlån, och till sist ett år på 
katalogiseringen. En del av arbetet bestod i att sätta tillbaka böcker som folk hade tagit 
ner utan att låna ut dem. Genom det arbetet lärde hon också känna samlingarna. Genom 
att gå in i de mörka samlingarna och lägga tillbaka böckerna på rätt ställe fick hon en 
överblick.

Pelle Snickars hade forskat i KB:s samlingar i samband med sitt arbete på sin 
avhandling, innan han flyttade över från SLBA i och med hopslagningen. Han menar att 
han inte kan alla delar av samlingarna, utan som en forskningsavdelning har de kunskap 
om olika delar av samlingarna, och att de på så sätt kompletterar varandra.

Flera olika vägar har beskrivits i intervjuerna. Det verkar som att just detta har några av 
bibliotekarierna inte reflekterat över särskilt mycket. En av dem beskrev sin resa som att 
hon jobbade där, och lärde känna en del samlingar, och de principer enligt vilket 
biblioteket fungerar och betjänar användarna. Hon menade också att hon behövde en 
allmän introduktion och även veta lite om bibliotekets helhet.

En bibliotekarie vid Kungliga biblioteket berättade att han använt katalogerna i början, 
men efter ett tag lärde han sig vilka samlingar som innehåller vad, och att han då kunde 
”gå direkt till samlingen.” Skämtsamt sa han sen att ”men då kanske man inte får 
exakt...” och menade att bibliotekarier lär sig efterhand genom erfarenhet.

Att kunna gå direkt till samlingen, att kunna säga på rak arm, att veta ungefär var på 
hyllan något står, det är olika beskrivningar av fenomenet att kunna samlingen som 
bibliotekarier har gett. De menar alltså att katalogerna är ett hjälpmedel, men att de så 
småningom behöver dem mindre eftersom de blivit så vana vid samlingarna att de kan 
gå direkt till materialet. Jag upplever själv som användare att det kan vara svårt att 
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förstå sig på ingångar i kataloger och olika sökinstrument. Det klassiska problemet i 
forskningsprocessen är ordval. Eftersom orden som beskriver det forskaren söker efter 
kanske endast finns i texten själv, är det svårt att hitta den innan forskaren känner till 
texten. Därför är det till stor hjälp att uttrycka forskningsfrågan i samspel med en annan 
person.

Forskningens natur är att söka något som inte finns – ännu, på det sättet forskaren själv 
vill uttrycka det. Det kan ju vara problematiskt, men å andra sidan blir det lättare ju mer 
forskaren håller på. Fler intryck tillkommer ju mer material som träffas på. Den 
implicita kunskapen som lagras hos personalen blir möjliga idéer som kan utvecklas om 
någon skulle få för sig att fråga dem. Innan någon ställer frågan finns det inte tid eller 
orsak att skriva ner alla dessa embryon till forskningsprojekt. Denna implicita kunskap 
handlar också om kontexten, som tidigare beskrivits. Det går inte att formalisera eller 
redovisa implicit kunskap genom skriftliga prov. Det går naturligtvis att utveckla 
metoder och arbetssätt för att få personalen bekväm med handböcker, kataloger, 
uppslagsverk, databaser och sökmotorer. Dessutom är det möjligt att uppmuntra till 
ostrukturerad tid att bläddra i samlingen. Det är också möjligt att avsätta tid för enskilda 
forskningsprojekt, och se till att personalen har kompetensutveckling som även riktar 
sig utåt mot forskarsamhället.

En annan bibliotekarie menar att "Det är en väldigt lång process." Hon fortsatte med att 
beskriva processen – att jobba i de olika diskarna, att lära sig hur det är uppställt i 
magasinen. Hon förklarade att det är ganska komplicerat, och framhävde att hon lärt sig 
mest av att se materialet, ”att utsätta sig för det, höll jag på att säga,” vilket leder till att 
hon önskar lära sig mer om speciella samlingar. Vidare har de haft en del föreläsningar 
där personer berättat för en enhet om samlingarna. Sammanfattande säger hon att både 
det ”man själv råkar ut för och det olika personer berättar om delarna” som utgör 
erfarenhets- och kunskapsbasen.

För dem som arbetat i magasinen verkar just detta hjälpa dem att lära sig om 
samlingarna. I gruppintervjun kom det fram att Finland inte har särskilt många som 
forskar. Att begära att bibliotekarierna ska forska är kanske svårt – ändå fanns kravet 
fram till början av 1970-talet att de skulle publicera. Eftersom detta krav har luckrats 
upp, och eftersom de nu prioriterar den nya tekniken, blir resultatet att personerna som 
handhar nationens minne får mindre möjligheter att tala med materialet på ett djupt sätt.

Intervjupersonerna återkom till detta, att det är nödvändigt att veta hur bibliotekarierna 
har tänkt när de ordnade samlingen. En av dem arbetar med att ordna okatalogiserat 
tryck, och förklarade att mycket av kunskapen om samlingen finns hos en person, som 
inom kort ska gå i pension. Lösningen för att rädda denna tysta kunskap syns vara att gå 
en balansgång mellan att dokumentera, ordna, katalogisera, och låta yngre, mindre 
erfarna, bibliotekarier gå bredvid och ställa frågor. De har tillämpat ett s.k. mentorskap, 
där en ny bibliotekarie får tränas under ett halvår eller ett år bredvid en som snart ska 
pensioneras, för att överföra kunskapen på ett mera djupt sätt. Detta är idealet, menar 
Mika Salokangas, som ansvarar för kundtjänsten:

Så det är klart att om man är i ett mentorprogram på ett halvår lär man sig bättre 
[…] än om man skulle bara lära nånting två veckor.
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Han tycker kunskapsöverföringen skulle vara lite mer systematisk, eftersom de i 
dagsläget ”gör det lite sådär i sista minuten och improviserar det.” De har en plan, men 
folk vill ibland gå i pension tidigare eller senare än de räknar med. Det svåraste är dock 
att ledningen räknar med att ett färre antal personal ska göra samma arbete när personer 
går i pension. Liknande problem har man i Köpenhamn.

En bibliotekarie hade en upplärningsperiod om tre veckor, där hon blev visad runt i 
samlingarna och sedan fick berätta vad hon kunde om dem. Hon berättar, ”Jo. På ett sätt 
har jag inte kommit mycket, mycket in i...”  Hon fick reda på att det ”finns skrivet 
ganska många böcker om våra samlingarna, och di har jag läst eller bläddrat, speciellt 
vad det gäller gamla historiska samlingar.” Vidare förklarade hon att hon lärt sig mycket 
om samlingarna genom sitt arbete med att uppdatera webbsidor om 
forskningsbiblioteket. Det finns mycket material på hemsidan, kataloger, och pdf-listor, 
och saker som hon annars inte skulle veta om att det fanns. Hon förklarade också att det 
skulle vara idealiskt om samma person skulle skaffa materialet, sedan katalogisera, och 
även sitta i referensdisken. Då skulle man ha bättre koll på samlingarna. Själv arbetar 
hon bara med referensdisken, och har ingenting med införskaffandet av böcker att göra.

Det hon beskrev som idealet, är det som händer på Nasjonalbiblioteket i Oslo, där den 
som köper in böcker även sätter ämnesord och klassificerar (dock inte katalogiserar) och 
sitter i referensdisken. Det gör även forskningsbibliotekarierna i Köpenhamn. 
Utmaningarna för dessa är balans, att de hinner med alla sina uppgifter, och kanske 
särskilt att inte forskningen blir lidande för alla andra uppgifter de har. Åtkomsten till 
materialet kommer genom personer som känner till vad samlingarna innehåller, och 
genom personer som kan lotsa vidare till rätt person eller rätt material.

I Stockholm är det mer uppdelat, de har en biblioteksavdelning och en 
forskningsavdelning. Inom biblioteksavdelningen finns t ex nationalbibliografin och 
publik verksamhet. Detta innebär att kunskapen sprids på olika vägar inom 
organisationen.

En av bibliotekarierna beskrev hur han lärt känna samlingarna genom arbetet med 
utställningar. Han berättade att i arbetet med en utställning kommer han väldigt nära en 
enskild författare. Då får han en mycket ingående kännedom om materialet de har på 
just den författaren. Efter att ha utforskat en författare, har han också lärt sig hur han 
kommer in i materialet, då kan han genom att ha utforskat en, lättare komma in i 
materialet om en annan författare, till nästa utställning. Han skriver också bibliografier, 
och i det arbetet får han en känsla för vad som har givits ut inom ett ämne. I förbindelse 
med det arbetet får han också gå ner i magasin och bläddra i det, och kolla upp vad det 
är som står i materialet. Det är inte bara att skriva ner titlar, utan det är också nödvändigt 
att veta vad de innehåller. Han menar att han har blivit lösningsorienterad, och att han 
lär sig bäst vad samlingarna innehåller genom konkreta uppgifter. Naturligtvis är det 
också nödvändigt att lära sig katalogerna och ordningssystemen, såväl som utvecklingen 
av samlingarna. Att känna till vilken katalog som innehåller vad, och var man ska söka 
om det är utgivet ett visst år, är också viktiga kunskaper.

En annan bibliotekarie berättade att hon i samspelet med användarna lär känna 
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materialet. Dessutom frågar hon gärna kolleger som har jobbat där länge, om de kan 
berätta om det de har varit aktiva inom. Ibland har de föreläsningar för sina kolleger. 
Inlärningen är lite styrd av tillfälligheter, man ”skriver litt artikler, hjelper til, det 
kommer etterhvert.” I handskriftsamlingen kommer folk med väldigt olika ämnen som 
de forskar inom. Där är det mycket ”learning by doing”, och när hon arbetar i 
magasinen ser hon vad de har. Det är klart att den bakgrund personalen har också 
påverkar, det finns inom handskriftsavdelningen folk med lite olika bakgrunder, så de 
kan komplettera varandra.

Jag ville få reda på om det var något av alla dessa sätt som fungerade bättre än något 
annat, så jag frågade dem vad de tyckte. Det var tydligt att det ”morsomste” var när det 
var något fackligt, eller något ämne de själva brinner för, som de får utforska. Det 
kanske inte är så konstigt! Människor som arbetar på biblioteket är ofta intresserade av 
att lära sig, och när de får hålla på med något ämne de själva brinner för, är det särskilt 
roligt. En av bibliotekarierna påpekade också att det var väldigt lärorikt att göra 
visningar för t ex journalister eller studenter. I samband med dessa visningar brukar de 
då ta fram det som verkar relevant för vederbörande.

En annan bibliotekarie lyfte fram det tursamma hon haft att komma mitt i 
flyttprocessen. Hon fick jobba med att lägga alla bilder på sin plats, och därför har hon 
en rätt bra översikt över vad samlingarna innehåller. Hon bekräftar sin kollegas 
kommentar att det hjälper att visa samlingarna för besökare. Dessutom har hon det 
senaste året fått lära upp en nyanställd, och i samband med hans upplärning, har hon fått 
reflektera över det man behöver kunna, och vad som bör prioriteras att lära ut först. Men 
hellre än att fokusera på upplärningen, menar hon att det är själva arbetet med 
samlingarna som är nyckeln till att lära känna dem. Själv har hon mycket samarbete 
med institutionen i Mo i Rana, och fick åka dit för att se vad de har i sina arkiv däruppe, 
bl a fotoarkiv.

6.3 Forskningen på nationalbiblioteken

Här förklarar jag situationen på de olika nationalbiblioteken när det gäller forskning. Då 
det är tydligt att bakgrunden hos personalen utgör en vattendelare för hur väl det 
fungerar, inkluderar denna del också förklaringar om behörighet och utbildning.

Det är tänkt att bibliotekarierna på Fag og forskning på Nasjonalbiblioteket i Oslo ska 
bedriva forskning, en av dem jag intervjuade har 50% tjänst för att jobba med en 
utställning, och 25% i en särskild utställning de ska ha nästa år. Men hon förklarade att 
det är så mycket med det dagliga att hon i maj inte hunnit börja med det ännu.

Från deras berättelser verkar det som att de anställda på nationalbiblioteken själva får ta 
ledningen med att komma in i materialet. Det kan inte beordras fram. En av 
bibliotekarierna sa att det är nödvändigt att ha något väldigt specifikt, en idé hon vill 
jobba med, innan hon kan få tid till det, varpå en annan berättade att han fått tre 
månader att arbeta med ett särskilt projekt. Det kanske inte är så konstigt för forskare att 
själva vilja utforma sin forskning. Å andra sidan får de också arbeta mycket med 
förmedling av material, och i arbetet med förmedlingen kommer de nära sina samlingar, 
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och lär känna vad samlingarna innehåller, såväl som hur de finner fram till det som är 
relevant.

I diskussionen kom det fram att det finns mycket outforskat material i samlingarna. Det 
kommer in mycket material som det går att göra en snabb översikt över, men som de 
inte riktigt vet vad det innehåller. Om det sen kommer en användare som vill se vad det 
är, då får bibliotekarien en ursäkt att utforska det lite mer, för att kunna hjälpa forskaren.

Vi diskuterade vad en drömsamling skulle vara. Intervjupersonerna kom fram till att det 
skulle innebära att allt var i katalogen, egentligen att allt skulle vara representerat i 
katalogen, eftersom det innebär att allt kan hittas, då katalogen är osystematisk, och kan 
organiseras på en mängd olika sätt. Då kan alla hitta det de behöver. Då kunde 
forskningen verkligen ta fart.

Då ingen översikt fanns tillgänglig om hur utbildningen sett ut för bibliotekarier i 
Finland, skrev Esko Häkli en sammanfattning. Här följer huvuddragen:

Behörigheten till bibliotekarietjänster vid universitetsbibliotek i Finland definieras av 
landets regering. 

Överbibliotekarien (resp. chefsbibliotekarierna), avdelningscheferna, och vanliga 
akademiskt utbildade bibliotekarier hade skilda behörighetskrav. T.ex. 
överbibliotekarien vid Helsingfors universitetsbibliotek måste  ända till 1973 ha 
en doktorsexamen, fr.o.m.1973 räckte det med en licentiatexamen. Före 1973 
krävdes av alla bibliotekarier även publikationsverksamhet samt (även efter 
1973) en förmåga att utöver de bägge inhemska språken behärska två moderna 
utländska språk. (Häkli, 2010, s. 1)

Vidare:

I samband med den allmänna utvecklingen av statens personalpolitik luckrades 
kraven upp och genom en förordning om behörigheten till tjänsterna vid 
Helsingfors universitet 1991 (de särskilda förordningarna gällande enbart 
bibliotekspersonalen upphävdes) specificerades kraven endast till 
chefstjänsterna; överbibliotekarien måste ha avlagt en licentiatexamen och de 
övriga cheferna en högre akademisk examen (magister). Dessutom förutsattes 
ledarskapserfarenhet och kännedom om biblioteksverksamheten. Denna 
förordning ersattes 1993 med en ny förordning som gällde för landets alla 
universitet. Behörighetskraven till bibliotekstjänsterna blev oförändrade med det 
tillägget att även av vanliga bibliotekarier krävdes en högre akademisk examen. 
(Häkli, 2010, s. 1)

Häkli berättar att de anställda inom den lägre personalkategorin hade grundat en 
förening, och att de efter detta fick en kursverksamhet under en mer officiell form åren 
1976-1985, som var godkänd av yrkesutbildningsstyrelsen. De var förlagda till 
handelsinstitut, och från 1993 blev de flyttade till yrkeshögskolorna som då inledde sin 
verksamhet.
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Resultatet av utvecklingen var att den assisterande personalkategorin erhöll en 
tämligen grundlig yrkesutbildning medan de akademiskt utbildade 
bibliotekarierna var mera teoretiskt orienterade (Häkli, 2010, s. 2)

Det var ”givetvis uteslutande positivt” att den lägre personalkategorin hade 
ämnesutbildning, men att akademikerna inte hade så bra praktisk insikt ”kan åtminstone 
diskuteras”, anser Häkli. Hur bör problemet med minskande kunskap och insikt lösas? 
Hur kan biblioteken få personal som älskar sitt arbete, som är kunniga i 
forskningsprocessen, som vet hur kunskap kan organiseras, och som fortsätter att bidra 
till forskarsamhället som givna samtalspartners?

Jag fick reda på att de haft kontaktbibliotekarier från 1995 i Helsingfors, men att det 
endast fungerat några få år. Tanken var inte att de skulle bedriva forskning, dessa 
personer var erfarna bibliotekarier som hade arbetat med någon samling under minst tio 
år, och som främst fungerade som liaison med universitetet. De hade traditionellt haft en 
stark förbindelse med universitetet, och nu ville de stärka och formalisera det. Då fick 
de nya eller renoverade lokaler, och material skulle ordnas på nytt, då de tog fram 
mycket för att stå på öppna hyllor istället för att vara i underjordiska magasin. De 
ordnade stora möten med olika läroämnen från universitetet för att ordna saker på bästa 
sätt för dem.

Kontaktbibliotekarierna fick också en egen budget för att köpa in material till ämnet. De 
skulle välja ut och gallra, klassificera och indexera, bistå med informationssökning och 
utveckla beståndet. Maire Aho, som var kontaktbibliotekarie för slavister, germanister 
och fennister och ugrister, berättade att de då fick arbeta mycket mer i team, som var 
något nytt för dem. Hon skrev att det blev

så som det är i livet, människorna kom i team med sina olika problem, 
personliga kemier. Alla tyckte inte att det är nödvändigt att sköta sin plikt. Så 
blev det alldeles för tung för dom som försökte hålla systemet i gång. 

Det är förklaringen jag får till varför de inte har kvar systemet längre.

Annorlunda är det både på Nasjonalbiblioteket i Oslo och Det Kongelige Bibliotek i 
Köpenhamn, som båda har fackreferenter. Dessa har en relativt lång historia som 
universitetsbibliotek, och nationalbiblioteksfunktionen har kommit på senare år.

I Köpenhamn finns det inte längre tid för bibliotekarierna att bedriva forskning, 
eftersom de måste sköta det dagliga arbetet. De är några som ska dela upp läsesalsvakt 
mellan sig, och expediera böcker, och besvara frågor om materialet. På 1980-talet fanns 
det tid, då fick Susanne Budde chansen att vara med på ett projekt att skriva en 
bibliografi om deras reformationstryck, i samarbete med John Rilings, 
överbibliotekarien från University of Manchester. Hon kallar sitt arbete ”jack of all 
trades.” Hon menar att det är svårt att ersätta någon av dem som varit där kanske i trettio 
år. Hon förklarar att det är svårt att veta exakt när någon ska gå i pension, och när de 
inser att minnet håller på att försvinna, kan det vara för sent. Det kommer att kosta 
mycket pengar och kraft att lära upp de nya som ska ta över, varnar hon. Biblioteket 
ersätter inte dem som slutar eller går i pension. De ska ju digitalisera, men det tar 
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människor. Naturligtvis är det möjligt att fråga människor på universitetet eller på 
institutionerna, men de kan inte biblioteksarbetet.

I ljuset av Buddes syn på situationen blir det tydligare att biblioteken riskerar att förlora 
kunskapen om samlingarna. Det blir nödvändigt att utöka resurserna till 
nationalbiblioteken om de ska ta på sig digitaliseringen av kulturarvet förutom att sköta 
allt de tidigare gjort. När de som kan samlingarna inte ersätts med någon som ska lära 
sig samlingarna, försvinner den kontakten som skulle bära kulturarvet och kunskapen 
vidare, och det blir svårare att ersätta den om alltför lång tid går innan biblioteket inser 
detta.

Fackreferenterna är närmast i upplösning, säger Budde. De har t ex ersatt någon som 
hade huvudfack i tyska med någon som hade danska som ämne. Budde har verkat som 
fackreferent i bokhistoria, under tre år (1998-2000), men det var tänkt att institutionen 
på universitetet skulle ta över, men nu är det ”fulstændig i stykker.” En fackreferent fick 
ett professorat i Lund, och har inte blivit ersatt.

Som forskare är det svårt att hinna med, säger forskningsbibliotekarien Eva-Maria 
Jansson, så hon brukar ”slå två flugor i en smäll” och arbeta mer med 
forskningsförmedling.

jag vet till exempel att vi det närmaste året kommer att lägga upp digitaliseringar 
av dem och dem handskrifterna, ja, men då är det ju ganska givet att då lägger vi 
krutet på att skriva en introducerande webbsida om det

Även om hon använder sig av samma forskningsprocesser när hon gör detta, känns det 
som att det inte räknas lika mycket som forskning.

Besparingarna på biblioteket har lett till att hon har svårt att åka iväg på konferenser, 
eftersom det inte finns folk som kan sköta det dagliga när hon är borta – med tur en 
halvtidstjänst, om hon kan motivera varför hon behöver att han utför just det projektet. 
Hennes företrädare åkte ofta iväg, men då fanns det tre på hemmaplan. Dessutom anser 
hon att bibliotekariers forskning inte riktigt räknas som forskning. Därför stannar hon 
hellre med bibliotekarier, och 

tjuvlyssnar på det amerikanska Association of Jewish libraries, jag är med på 
deras listor, jag har varit på en av deras konferenser också, det var jättehäftigt

Jag tolkar det som att om biblioteket har tillräckligt många personer för att ta hand om 
biblioteksarbetet, kan de som borde åka iväg på konferenser, också göra det. 
Förmodligen handlar det också om prioriteringar på biblioteket – om biblioteket vill att 
personalen ska åka ut och tala, då uppmuntras de som vill det också. Om biblioteket nu 
hellre fokuserar på digitaliseringar och webbsidor, ja, då kanske 
forskningsbibliotekarien inte hinner med det personliga mötet någonstans ute i världen.

När det gäller överförbarheten på forskningskompetens, säger Eva-Maria Jansson:

om du är specialist i ett ämne, så är det lättare att skaffa dig kompetens inom ett  
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annat ämne, helt enkelt för att du vet hur du ska gripa, hur du ska ta fatt på ett 
nytt ämne. Är det liksom så att du inte någon gång har gjort en djupdykning i 
någonting som liksom kräver en sån här, som kräver fackkunskap i nånting, så 
borde det vara svårare att sätta dig in i nånting annat. 

men det är klart, det hjälper ju naturligtvis om du har kunskap om hur ett 
fackområde är uppbyggt om du ska sätta dig in i ett annat fackområde. 

Hon förklarar att hennes egen forskning har hjälpt henne lära sig vilka frågor hon ska 
ställa till sig själv och till låntagaren. Det är alltså lättare för en akademiker att lära sig 
förmedla forskning, än för en IT-nörd att komma in i forskningens processer. Till 
exempel får de vana att hitta nyckelord att söka på, och har lärt sig vidga och smalna av 
en fråga. Dessutom har de övningen – har hon fått en fråga om 1578 års historia i 
Italien, och har tidigare sökt upp 1548 års italienska historia, blir det mycket lättare att 
veta hur hon ska gå tillväga för att hitta rätt.

Det är inte lätt att hitta balansen! Det går inte att göra allt, och därför får biblioteket 
besluta sig för vilket som är mest betydelsefullt, och vem som bör göra det. Folk som 
arbetar på nationalbiblioteken har en kontakt med samlingarna som få andra har, och det 
är viktigt att de förmedlar denna kunskap. Huruvida den förmedlingen sker genom 
kontakt med besökare, användare av det digitala biblioteket, eller forskarsamhället i 
stort, kommer bero på hur biblioteket ser sig självt. Ser biblioteket sig självt som främst 
en lagringsinstitution, eller som en lärandeinstitution? Naturligtvis är det inte så 
renodlat, men det är sällan som biblioteken står upp som självständiga 
forskningsinstitutioner. De flesta jag har talat med förklarar hur de hjälper forskare som 
kommer dit, och den egna forskningen får komma i andra hand.

Jansson förklarade också att bibliotekarier är annorlunda än de andra forskarna, när de 
är ute på en konferens. Hon menar att ”vi är rätt bra på att identifiera varandra.” Hon 
förklarar att de går på konferenserna, ”men vi är inte riktigt inne i det snacket.”

Att vara forskningsbibliotekarie är något mellan att vara en bibliotekarie och att vara en 
forskare. Beroende på hur biblioteket satsar, kan det vara mer forskning eller fler 
bibliotekarieuppgifter. Som situationen ser ut idag på nationalbiblioteket i Köpenhamn, 
med den satsning som sker på digitalisering och efterföljande förmedling, finns det risk 
för att den samlingsoberoende forskningen blir lidande.

Att känna till vad som händer i resten av världen är särskilt viktigt om biblioteket vill 
hävda att något är unikt eller speciellt. Det är inte längre bara det som händer på ett 
bibliotek som är viktigt. Jansson beskriver hur hennes samlingar är ovanligt stora inte 
bara för Norden, men också i Europa. Men när datorerna kom, och hon märkte att det 
både i USA och i Israel finns samma saker, upptäckte hon att samlingarna ”inte alls är så 
unika som vi trodde [de] var.”

Med tanke på uppdelningen av tjänsten, som är 25% forskning, och 75% 
biblioteksarbete, blir det inte mycket tid till resor. Precis som Häkli framhävde att han 
alltid måste kämpa för biblioteket, förklarar Jansson att den som känner samlingarna 
också bör ”gå på alla möten där man överhuvudtaget kan få en fot in” för att se till att 
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samlingarnas intressen tas tillvara. Att hela tiden vara synlig inom biblioteket gör det 
svårt att vara ute och resa.

När Statens Ljud- och Bildarkiv slogs ihop med Kungliga Biblioteket i Stockholm 
påbörjades också en forskningsavdelning. Kungliga Biblioteket i Stockholm har också 
samlingar som inte riktigt hör hemma som nationalbiblioteksuppgifter – de samlar inom 
humaniora, historia, religionens betydelse i samhället, konst, arkeologi, numismatik, 
och sen språk och litteratur. Kreslins beskriver det som ”fantastiska förvärvsspetsar.”

På dessa sätt finns det inte bara nationalbibliotek inom institutionerna jag har besökt. 
Nasjonalbiblioteket i Oslo och Nationalbiblioteket i Helsingfors håller på att separeras 
från sina universitetsbibliotek, genom att skicka material och studenter till 
campusbiblioteken istället. I Köpenhamn har de flera olika lokaler, så att biblioteket är 
utspritt över staden. Organisatoriskt hör de fortfarande till Det Kongelige Bibliotek, 
men är tydligt avgränsade på ämnesområde eftersom de har olika hus.

I samtal med Eva-Maria Jansson vid Det Kongelige Bibliotek berättade hon att hon 
kände att bibliotekarier är annorlunda än forskare, och att deras forskning inte tas på 
lika stort allvar som den som forskar vid ett universitet. Det är min åsikt att bibliotekens 
största tillgång är de människor som förstår samlingarna. Detta är inte nödvändigtvis de 
som är anställda av biblioteket, vilket flera har insett, då de har rekryterat Janis Kreslins 
till Kungliga biblioteket, och Eva-Maria Jansson till Det Kongelige bibliotek, som ingen 
av dem har biblioteksbakgrund, utom att de har använt samlingarna på ett djupt sätt. 
Jansson förklarar att för henne har forskningen blivit mera nyttoinriktad sen hon började 
på biblioteket, att hon forskar i något som också kan användas för att förmedla 
samlingarna. Kreslins forskar i en mängd olika projekt, och reser ofta iväg för att tala i 
olika delar av världen.

6.4 Att vara i samlingarna

Jag föreställde mig att om jag kunde vara i magasinet, bara en liten stund, skulle någon 
sanning uppenbara sig. När jag fick se magasinen vid Kungliga biblioteket, har jag 
redan beskrivit att det kändes som att materialet talade till mig, att personerna viskade 
till mig när jag gick förbi gamla kartor och böcker. När jag fick ta böckerna i handen 
kände jag, som en bibliotekarie beskrev det ”historiens vingslag.” Hon menade att det 
inte bara gäller det äldre materialet, och jag skulle lika gärna kunna beskriva det som att 
när jag håller i boken i magasinet, att jag känner dess historiska kontext.

Eeva-Liisa Läppänen visade mig småtryckssamlingen i Helsingfors Nationalbibliotek. 
Hon sade att det finns två olika tillvägagångssätt för de som använder samlingarna. Ett 
är när de vet vad de vill ha och beställer fram något speciellt. Det andra är när de vill se 
t ex all resereklam för att se helheten. Det är 10 hyllmeter, så då tar hon eller någon 
annan som är behörig ner forskaren till magasinet för att de ska kunna se detta. Men 
denna strategi tillämpas inte på alla magasin.

När jag frågade bibliotekarierna i gruppintervjun om hur de kände inför sitt arbete, fick 
jag svaret, ”Vi tycker,” och vidare ”Vi alla tycker att jobba här. Speciellt med 
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samlingarna.” En av dem arbetar inte särskilt nära samlingarna, och hon beskrev det 
som att hon saknar att inte ”egentligen [ha] något med dem att göra,” även om hon lånar 
ut dem och ser böckerna. Tidigare (på en annan arbetsplats) har hon byggt upp en 
databas och indexerat material i det. Hon känner sig ”mycket okunnig,” och ”lite sådär 
att man känner sig själv så liten” inför nationalbibliotekets samling.

Det verkar som att det finns flera sorters beskrivningar på varför det är lockande att 
arbeta på nationalbiblioteken. För den som har lockats dit på grund av samlingarna 
måste det vara en besvikelse om arbetet inte innebär mera direktkontakt med materialet, 
medan för den som trivs med att indexera och katalogisera kanske forskningsprocessen 
inte är lika intressant att fortsätta. Jag tänker mig att det inte är nödvändigt att alla 
anställda vid ett bibliotek har forskarutbildning, men jag föreställer mig att det är till 
nytta för biblioteket om några har det, och att de uppmuntras att fortsätta söka kunskap 
och att sprida denna.

Jag frågade gruppen i Oslo om vad de tycker meningen skulle vara med att ha en 
översikt över hela biblioteket. Då berättade en av dem att många blir ivriga att skapa 
särskilda serier eller ordningssystem. Men det blir väldigt opraktiskt och 
”personavhengig” om de har hundra olika lagringssystem. Det kan också bli väldigt 
svårt att lista ut var något hör hemma. Deras kommentarer verkar peka mot ett behov av 
att byta ut kunskaper mellan olika avdelningar, så att den speciella kunskapen varje 
avdelning får om sina samlingar sprids till andra avdelningar. Det ligger i forskningens 
natur att behöva göra nya associationer mellan ämnen, och detta gör det särskilt viktigt 
för personalen vid en stor institution som ett nationalbibliotek att känna till vad olika 
avdelningar sysslar med. De olika specialsamlingarna är ganska tätt knutna till varandra, 
och det händer ofta att forskare behöver använda flera saker från olika samlingar 
samtidigt, och då får de anledning att samarbeta. Vid utställningarna är det givet att de 
samarbetar också, när de ska ta fram material att ställa ut.

Jag ser också att det dessutom blir svårt att dra nya slutsatser av samlingarna, om de blir 
mer och mer segmenterade, om ingen vårdar den översiktliga kunskapen om 
samlingarna. Det var ett av problemen i Köpenhamn, att de har blivit så avgränsade, och 
att de tycker att en samling hör till samlingsansvarig. Det kan i och för sig också vara en 
fördel på vissa sätt, eftersom den som är ansvarig då kan ha ett särskilt starkt mandat att 
föra ut kunskapen till världen. Om som i Finland inga fackreferenter eller forskare (i 
alla fall inte officiellt) finns, blir det svårt att förklara biblioteket för besökare och 
forskare.

Katalogernas uppbyggnad gör det svårt för forskare att hitta vad de behöver själva. De 
får gå genom bibliotekarierna, eftersom det är svårt att sitta vid sitt skrivbord och söka i 
katalogen och ”vite at du har dekket materialet.” Gruppen utvecklar det med att säga att 
det ju inte bara är en katalog, böckerna är en sak, men bilderna finns nästan inte alls i 
katalogen. Hon som arbetar med bilder påpekar att då får forskaren komma till henne 
och så får hon göra sitt bästa för att hitta det personen letar efter. De har ingen översikt 
över allt de har, så de klarar kanske inte att hitta allt, eller komma på allt, men de gör så 
gott de kan, och ofta kommer forskare med referenser från litteraturen de har läst, och 
frågar efter något specifikt. Hon kommenterar sen att det är ju en av deras 
serviceuppgifter att hitta det folk letar efter, och ”av og til finne det de ikke leter etter.” 
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Det skulle vara ”katastrof” att skicka ner forskare i magasinen, eftersom det skulle ta så 
lång tid att leta för att hitta det de söker. Det går att forska utan att gå i magasinen, 
eftersom bibliotekarierna hjälper forskarna. Men sen reflekterade han vidare:

som forskningsbibliotekar her, for min egen del, så gjør jeg ting som er av faglig 
art, som jeg ikke ville ha kunnet gjort hvis jeg ikke hadde vært her. Fordi det er 
så lett å gjøre det når du har tilgang. Du går på hyllen og blar gjennom alle...

I hans fall handlade det om poesi under ett par års tid. Då fanns all utgiven poesi på 
samma hylla, och det var lätt att bläddra igenom allt. När materialet inte är samlat på ett 
sånt sätt, blir det dock svårt att bläddra igenom på ett systematiskt sätt (som i 
Köpenhamn).

Ett annat problem med magasinen är att en del material är skyddat – det kan handla om 
arkiv som inte ska öppnas förrän om femtio år, kanske det är dagböcker eller brev från 
någon person som deponerat sitt material till nationalbiblioteket genom ett testamente.

6.5 Internutbildningar

Jag började undersöka internutbildningar ganska förutsättningslöst – eftersom det inte 
var något som publicerades öppet var jag tvungen att gå på olika saker folk nämnde i 
intervjuer, och sedan söka vidare i arkiv på respektive institution. Då det visat sig att 
biblioteken följt liknande mönster, är beskrivningen mest uttömmande i den svenska 
delen. De har inte dokumenterat lika mycket, eller åtminstone har man inte arkiverat 
lika mycket av assistentutbildningen på Helsingfors nationalbibliotek. Efterfrågningar i 
Oslo har visat att de gjort liknande saker, dock har de mycket lite att visa vad gäller 
dokumentation. Jag fick kontakt med en som gått utbildningen, och tar med hennes 
berättelse. I Köpenhamn fick jag en beskrivning av en av intervjupersonerna, och då det 
liknade det jag hört på de andra institutionerna, fokuserade jag mer på det som sker 
idag, och intervjuade deras utbildningskoordinator, något som såvitt jag vet inte finns på 
de andra nationalbiblioteken, som kom på grund av att personalen önskade det.

6.5.1 Sverige

Den 22 maj 1945 skrev riksbibliotekarien Oscar Wieselgren till konungen att en 
förberedande kurs i allmän bibliotekskunskap lämligen borde anknytas till det löpande 
tjänstearbetet i ett eller flera av de stora statliga vetenskapliga biblioteken. 
”Utbildningen bör meddela sådana bibliotekstekniska kunskaper, som kunna anses 
utgöra nödvändiga förutsättningar för tjänstgöringen i ett vetenskapligt bibliotek såväl 
beträffande personal i biträdes- som amanuensgraderna” (s. 4). Då det funnits 
svårigheter att vid nyrekrytering erhålla kvalificerad personal, ansåg riksbibliotekarien 
att kungliga biblioteket skulle sätta igång med sådan utbildning försöksvis redan innan 
finansiering garanterats från riksdagen. Detta startade då under tiden 1 mars-31 maj 
1946 för första gången. Då antogs endast fyra som kursdeltagare utav nio sökande 
(Kungl. bibliotekets årsberättelse 1946, s. 12).

Betyg gavs i katalogisering, i svenska bibliografier och uppslagsböcker, i utländska 
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bibliografier och uppslagsböcker. Dessutom gavs vitsord såsom ”B.B. har under 
utbildningskursen visat sig Mycket lämplig för biblioteksarbete,” signerat av Sune 
Lindqvist, t.f. riksbibliotekarie. Utbildningen inleddes (den gången) hösten 1958 med 
”minst två månaders avlönad elevtjänstgöring vid bibliotek i Stockholm och fortsättes 
c:a 15 januari-15 april 1959 med en kostnadsfri kurs vid Kungl. biblioteket.” Detta 
skrevs av riksbibliotekarien, Stockholm i maj 1958, ”Att benäget anslås”. Det är tydligt 
att något skett på biblioteken eller i samhället som medverkade till att personalen 
behövde bli utbildad och knytas till institutionerna först efter viss utbildning.

Arkivmaterial från bibliotekskursen 1957 avslöjar att kurserna innefattade t ex: 
accessionskatalogen, arkivväsen, katalogisering, slagordskatalogen (ämnesord, förf. 
anm.), folkbibliotekets organisation, bok- och bibliotekshistoria, bokvård, svenska resp. 
utländska bibliografier, svenska resp. utländska uppslagsböcker, expeditionsarbete och 
klassifikation.

Från 1971 fanns i ”Allmänna litteraturanvisningar” innehåll på följande kategorier, 
förutom ovannämnda ämnen: språkliga hjälpmedel, matriklar, periodiska publikationer, 
bokbindning,  tryckleveranser, dokumentation, fotoreproduktion m.m. 

Antagningskrav var studentexamen, maskinskrivningskunskap, och en maximiålder av 
30 år . (Bibliotekskursen, allmänt, inom ämbetsarkivet, 15 nov 1957). (1946 var 
maximiåldern 25 år, enligt verksamhetsberättelsen). Det ingick en obligatorisk 
elevtjänstgöring om fyra veckor på olika platser. Några exempel där detta kunde ske är 
Nobelbiblioteket, Kungliga biblioteket, Handelshögskolans bibliotek, Kungliga 
Tekniska Högskolans bibliotek, och Nordiska museets bibliotek.

Från och med 1977 antogs enbart personal som redan var anställd vid något bibliotek 
inom storstockholmsområdet. Kurs för biblioteksassistenter vid vetenskapliga bibliotek 
gavs första gången på Högskolan i Borås hösten 1980, 1-20 poäng., som inkluderade en 
praktikperiod om fyra veckor. I den kursen ingick följande delmoment:

• Biblioteken mm i Sverige och utlandet 2 poäng
• Bibliotekens roll i samhället, Bibliotekens administration 2 poäng
• Arbete i bibliotek 7 poäng
• Referensarbete 4 poäng
• Speciella samlingar och medier 2 poäng
• Biblioteks-ADB 1 poäng
• Praktik 2 poäng

En snabb jämförelse mellan delmomenten i KB-kursen och dem som anordnades i 
Borås visar att flytten över till Borås teoretiserade mycket av utbildningen. Istället för 
arbete med bibliografier och uppslagsböcker, blev kursen något mera diffust såsom 
”Arbete i bibliotek.” Det ser ut som att de helt tagit bort delmoment som bokvård och 
bokhistoria, men det kanske fanns inom t ex speciella samlingar. Det kanske inte är så 
konstigt att de tog bort de praktiska momenten, eftersom utbildningen inte längre var på 
plats. Denna kunskap måste inhämtas på det bibliotek där personen senare ska arbeta.

I ett brev skrev I Pohl, förste bibl-ass, 8.6.1971 att det inte krävs akademisk examen för 
inträde till bibliotekskursen.
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Detta hindrar förstås icke ett stort antal akademiker att söka. När det gäller 
amanuens- och bibliotekariekarriären är ju kravet på licentiat-examen numera i 
princip avskaffat. I realiteten krävs dock fortfarande denna examen, åtminstone 
vid de större vetenskapliga biblioteken, för såvitt man icke har en fil kand-
examen och en långvarig, välmeriterad assistenttjänstgöring bakom sig.

Det är inte tydligt varför detta avskaffades. Det mest logiska är en pragmatisk 
förklaring, att det helt enkelt inte fanns tillräckligt många akademiker som önskade 
arbeta på biblioteken. Ett annat kan vara ekonomiskt, att akademiker krävde mer betalt, 
och biblioteken hade inte råd med dessa. En tredje förklaring kunde vara att biblioteken 
ansåg att den bästa utbildningen skedde på plats.

1965 annonserade Kungliga biblioteket om bibliotekskursen i DN. Då hävdas att de ”i 
bibliotekariekarriären anställer... aspiranter med fil.lic.-examen.” Någonstans mellan 
1965 och 1971 mjukades alltså kravet på formell examen upp.

I ett dokument från 1961 titulerat ”Upplysningar om den av Kungl. Biblioteket 
anordnade utbildningen av assistent- och biträdespersonal vid forskningsbiblioteken” 
ges några upplysningar om andra utbildningsvägar för bibliotekspersonal. När det gäller 
”högre personal vid forskningsbibliotek... sker [utbildningen] vid vederbörande 
bibliotek. Upplysningar ges av bibliotekscheferna.”

Jag fick tala med Folke Sandgren, som började på KB 1964 som amanuensaspirant. Han 
berättar att det var en tre månader lång utbildning, och efter att den var slut behandlades 
det av Förstebibliotekariesammanträdet om aspiranten fick fortsätta som amanuens. 
Sandgren framhäver att det inte bara var en formsak, utan det var flera som inte blev 
anställda, som fick söka anställning någon annanstans. Förutsättningen för att bli 
antagen var att man hade fil. lic. eller fil. dr. De fick lite betalt, men inte särskilt mycket. 
Under tjänstgöringen ”skjutsades man runt” mellan olika avdelningar, och fick 
individuell undervisning av de olika avdelningscheferna om vad de gjorde på respektive 
avdelning. Sandgren berättar också att denna process var liknande vid andra statliga 
verk, t ex på UD anställdes också amanuensaspiranter, som fick lära sig och pröva på 
innan de blev antagna som amanuenser.

Den som sen blev antagen som amanuens, var det sen på obestämd tid, tills han eller 
hon sökte en bibliotekarietjänst. Amanuensen kunde senare bli befordrad till 
förstebibliotekarie. Men denna karriärväg var endast för dem som hade en licentiat-
examen eller doktorsexamen. Sandgren berättar att han jobbade under 38 år på KB, och 
att han hela tiden lärde sig mer och mer om samlingarna – ”det lär man sig inte på en 
vecka.” Han sa att det kommer av sig självt, och att anställda lär sig kolossalt mycket i 
ett sånt stort bibliotek. Det ”tar ett helt liv” och han har trivts mycket bra, och ”tycker 
det var skoj hela tiden.” Jag undrade vad som var skojigt, och då svarade han

Går inte att svara på, men atmosfären i KB var jättebra, att umgås med kolleger 
som verkligen kunde nånting och behärskade yrket och hade en gedigen 
allmänbildning eller vad du vill, det var mycket stimulerande.
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Det var inte formaliserat att de skulle forska eller publicera, det fanns inte tid till det. 
Dock har Sandgren skrivit en bibliografi, vilket meriterade honom för 
förstebibliotekarietjänsten, och han har medverkat som redaktör för festskrifter och 
uppsatser.

Sandgren har också undervisat KB-kursen, och han berättar att de som gick den lärde 
sig mycket, och att det var en väldigt bra merit för den som ville söka tjänst på något 
vetenskapligt bibliotek. I och med att högskolan i Borås började, lades den ner.

Sandgren säger att utbildningen som amanuensaspirant och den för biblioteksassistenter 
”går inte att jämföra.” Amanuensaspiranten blev undervisad av sina chefer, ”en och en.”

I ovannämnda dokument hänvisas även till folkbibliotek, som fick sin personal utbildad 
vid den av Skolöverstyrelsen ledda biblioteksskolan. Där krävdes akademisk examen 
(fil. kand.) och elevtjänstgöring vid folkbibliotek. Då detta faller utanför ramen för 
denna studie nöjer jag med denna hänvisning.

En genomgång av studiematerialet i arkivet över bibliotekskursen visar att utbildningen 
syftade till att veta vad referenslitteraturen innehåller så att referensfrågor kan besvaras 
med hänvisningar. Frågor på skrivningar i arkivet ställs som från en användare som 
sökte en specifik information och svar skulle ges som en referens. I en provskrivning 
från 14 april 1969 ges till exempel en fråga som en bild med frågan – finn konstnären. 
Informationen på bilden inkluderade förutom själva fotostatkopian av bilden även 
initialer och datum. En annan fråga hade ett vapen, och de skulle finna vilken familj det 
tillhörde.

I anteckningar från kursen finns beskrivningar av dels begrepp såsom bibliografi, 
katalog, och enskilda länders uppslagsböcker. Där beskrevs t ex Danmark, Norge, 
England. Dessa beskrivningar kan sägas utgöra det som jag syftar till i 
forskningsfrågan: Vad har bibliotekarier för implicit kunskap om sina samlingar? I detta 
fall är den dokumenterad, åtminstone till viss del. Hur ofta sker det att bibliotekarier 
dokumenterar det de lär sig om de enskilda samlingarna? Det skulle kunna kallas en 
”dynamisk bibliografi över bibliografier”, eftersom bibliotekarien bevarar i minnet olika 
sökvägar till dokument. Allteftersom kunskapen byggs ut, tillkommer fler och fler 
hänvisningar till kunskap.

Varje referens måste dessutom inte endast få plats på en post i den tysta bibliografin, 
eftersom  kan leta efter olika saker i samma dokument. Som i exemplet med 
digitaliserade bilder och böcker – det beror på vad som studeras om det räcker med en 
digitaliserad bild. Så är det också med den tysta kunskapen, och vilken bibliografi som 
helst. Det beror på vilka associationer varje post har. Om forskaren vet att en särskild 
bok har vattenstämplar, så är det möjligt att åtminstone ta fram boken för att undersöka 
dem, men finns ingen hänvisning till detta i den digitala versionen har ju viktig kunskap 
tagits bort.

Jag skickade ut frågor om KB-kursen till några som hade gått den. En hade gått kursen 
på 1970-talet, och förklarade att det fanns en intern del av kursen och en som hade 
externa elever. Vidare var samlingarna inte nere i magasin då – det var innan de 
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underjordiska magasinen byggdes. Allt var tillgängligt för vem som helst, utom 
Raritetskammaren, men även den var tillgänglig för den som talade med en äldre erfaren 
bibliotekarie. Hon gick den interna kursen, som var förlagd över två terminer på 
tjänstetid, och med senare extrakurser punktvis. De höll till i KB, och hade lärare i olika 
delämnen inifrån KB och utifrån. Hon förklarade att yrkesrollen har förändrats ganska 
mycket på grund av tekniken. Förr var det oftare nödvändigt att leta upp varandra rent 
fysiskt, eftersom e-post inte fanns. Därför hade de större inblick i vad kollegerna höll på 
med. Hon beskrev det som att det var en positiv ynnest att ha full tillgång till 
bokmagasinen, som alla hade som arbetade på KB.

6.5.2 Finland

En stor del av materialet om personalutbildningarna på Helsingfors 
Universitetsbibliotek/Nationalbiblioteket finns endast på finska. Trots min mycket 
begränsade kunskap i finska språket har jag gått igenom arkivmaterialet för att få en 
känsla för vad som har gjorts. Dessutom har jag träffat Mika Salokangas som har hand 
om en del av upplärningen av nya bibliotekarier på Nationalbiblioteket.

Den 12 september 1969 publicerade Helsingin Sanomat en notis som påminner om den 
notis som Dagens Nyheter publicerade å KB:s vägnar på 1940-talet. Där står att 
Helsingfors universitetsbibliotek söker praktikanter, som har studentexamen och minst 
två års studium i någon högskola. De ska studera under 1 år, 4 timmar per dag, och får 
lön inom lönegrad A 1. De väljs ut i ”förhör” (alltså intervju) och ska börja den 1 
oktober samma år.

I arkivet fanns material på svenska från 1947, bl a ”Skrivning i utländska bibliografier I. 
Den 17 april 1947.” Där fanns frågor som t ex i vilka danska bibliotek en särskild titel 
kan hittas, var en namngiven uppsats kan hittas, att komplettera en ofullständig titel, 
samt att hitta författaren till ett namngivet verk.

Från en skrivning 1954, fanns t ex följande frågor:
• Första korstågets 800-års jubileum skall snart firas i vårt land. En studerande vill 

ha reda på den modernaste framställningen över Erik den helige. Vilket 
uppslagsverk bör man då använda?

• Var får man tag på personuppgifter om den konstnär som målat altartavlan i 
Nikolaikyrkan?

Från den 23 januari 1956 fanns ”Bibliografiakokeet” (skrivning i bibliografier). Alla 
frågor var nu på finska, med ett undantag:

• Vilka svenska översättningar finns det av Kalevala?

I arkivet fanns dokument från 1971 som handlar om Statsförvaltningens 
introduktionskurs i februari det året. Den behandlar offentliga dokument (asiakirjojen 
julkisuus). Dessutom ekonomisk planering och tjänstemannarätt.

HYK:n amanuenssitutkinnon vaatimukset (HUB:s amanuensexamens krav) från 1962/1 
innebär dels det allmänna kravet på fil.kand.-examen, och dels kunskaper i flera språk 
(tyska, franska, engelska, latin). Dessutom finns särskilda krav på att läsa viss litteratur 
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som handlar om utländska samlingar och arbetsformer, om utländska bibliografier, och 
in litteraturlista om bl a skriftens historia, bibliotekshistoria, dokumentation, ”De 
videnskabelige bibliotekers administration og arbejdsformer”, katalogisering och 
klassifikation, och Nohrströms ”HUB:s Fennica samling.

Utbildningens mönster har gått från att kunna svara på frågor genom att hitta rätt bok, 
till att lära sig mer tekniska hjälpmedel. Det är fortfarande viktigt att känna till hur 
samlingarna har byggts upp, och det får bibliotekarierna lära sig lite i taget. Det finns 
ibland utrymme att ha mentorprogram, och de försöker se till att de som kommer dit får 
gå bredvid och lära sig från sina kolleger.

Varannan vecka har de i Helsingfors samtal, som hjälper till att sprida den kunskapen 
som personalen snappar upp genom sitt arbete. Det verkar vara ett bra samarbete mellan 
bibliotekarierna, där de lär sig av varandra. Hela forskningsväsendet drar nytta av att de 
samarbetar i hög grad. Genom att sprida kunskapen varje individ har om materialet och 
om samlingarna, kommer fler idéer att kunna slå rot, eftersom tillgången till materialet 
ofta är snårig och behöver medieras genom en person.

6.5.3 Norge

Ruth Hemstad, som är sektionsledare för Fagsamlingar på Fag og 
forskningsavdelningen på Nasjonalbiblioteket, berättade att de som anställs får en 
individuell upplärning med varierande längd. Upplärningen berör deras arbetsuppgifter, 
och blir därför olika på olika avdelningar. Specialsamlingarna har sina egna rutiner, och 
de etablerade kollegerna hjälper till att lära upp de nya.

En bibliotekarie som började på Universitetsbiblioteket i Oslo (UBO) på 1960-talet 
berättade att hon först började som läsesalsvakt. Efter att ha tagit examen i sitt ämne, 
blev hon aspirant. Hon berättade att färdiga kandidater var aspiranter 1½ år, och de som 
studerade vid sidan av var det i 2½ år. Hon följde det senare spåret och hade ett halvår i 
fem olika avdelningar: bokhämtning bland utländska böcker, bokhämtning i den norska 
avdelningen, utländska katalogiseringen (där hon blev upplärd av en mentor), 
vägledning (referensarbete med upplärning i kataloger och bibliografier), slutligen ett 
halvår i diverse kurser i bibliografi, där hon fick lära sig om periodika, och var 
läsesalsvakt, mm.

När hon sen tog cand. philol. på 1970-talet, blev hon anställd som 
universitetsbibliotekarie. Samlingarna lärde hon känna först genom att hämta böcker, 
men hon fördjupade sin kunskap om dem särskilt när hon blev samlingsansvarig för de 
samlingar hennes ämne faller under. Senare fick hon genom att arbeta på sina egna 
projekt ut en doktorsgrad samtidigt som hon var anställd på UBO. Hon menar att de lär 
känna samlingen bättre genom att ha egna projekt om ett ämne inom samlingen.

Aspiranttiden menar hon gav henne en inblick i hur ett bibliotek fungerar, hur ett 
kunskapssystem är uppbyggt, och hon insåg hur viktigt det är att ha bra kataloger. Hon 
framhäver att det också visade henne hur mycket arbete det innebar att göra 
förändringar i systemen. Att dela samlingen, anser hon, skapar ett uppbrott med 
historien. Samlingen visar något större än bara titlar, och när de ska besluta om var olika 
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delar hör hemma kommer det att finnas några svåra fall, där de får kompromissa, och 
någon kommer att bli missnöjd med resultatet. Hon kallar det "vandalisme" att dela 
samlingarna.

Det finns alltså två olika sorters anställningar på biblioteket: universitetsbibliotekarier, 
som ibland är fackreferenter, och ibland arbetar med specialsamlingar (men inte båda), 
vars titel innebär att ha studerat på universitetet i sju år, och bibliotekarier, som är en 
profession i Norge efter att ha gått tre år på bibliotekshögskolan.

När Bjørg Dale Spørck blev anställd på biblioteket hade hon ingen biblioteksutbildning. 
Hon gick en distansutbildning genom Høgskolen i Oslo, som på heltid hade tagit ett 
halvår. Där ingick bl a klassifikation och katalogisering, informationssökning, 
referensarbete, användaren i centrum, kultur och samhälle, bokmarknaden, och 
biblioteksrelevant juridik. Även om hon inte haft så stor direkt användning för dessa 
kunskaper är det skönt att kunna tala samma språk som bibliotekarierna. Hon säger 
också att katalogiseringen var det mest komplicerade, av allt hon läst vid universitetet, 
som hon har lärt sig. Hon menar att hon blir lite mer tagen på allvar när hon kan förstå 
sig på det.

När hon köper in nya böcker så klassificerar hon dem själv, och sätter dit ämnesord. Då 
har det varit nyttigt med utbildningen hon gick. Eftersom katalogisering är så 
komplicerat, tyckte inte ledningen att hon skulle fullfölja den utbildningen, men med 
det hon har är det lättare att följa samtalen, och att kunna tyda poster i den elektroniska 
katalogen.

Det finns två olika anställningar: universitetsbibliotekarier och bibliotekarier. Under 
Drolsum hade universitetsbibliotekarierna tjänst fyra timmar om dagen och kunde ägna 
resten av tiden åt egen forskning. Sen togs det bort, de skulle arbeta heltid, och som 
kompensation fick de sju extra semesterdagar. Men när Dale Spørck blev anställd höll 
de på att fasa ut de extra semesterdagarna, och nu har de ett fint samarbete. En sak som 
bidragit till förändringen är att många bibliotekarier nu också har universitetsutbildning, 
kanske ett år, inom något ämne, förutom högskoleutbildningen.

6.5.4 Danmark

Det Kongelige Bibliotek har numera en utbildningskoordinator, som kom till efter att de 
anställda hade efterfrågat det. Varje år har de s k ”Medarbejder Utviklings Samtal”, där 
de anställda kan berätta om vad de skulle vilja lära sig mer om. Koordinatorn samordnar 
alla önskemål och anordnar kurser som passar både biblioteket och dess anställda.

På 1970-talet började de anställa folk med studentexamen som elever på biblioteket. De 
fick gå i Danmarks bibliotekskole två dagar i veckan, och arbetade resten av tiden på 
biblioteket. Det tog fyra år innan de blev färdiga, och de fick arbeta på tre eller fyra 
olika avdelningar innan upplärningstiden var över. Då hade de arbetat i utlån, 
katalogisering, och någon annan avdelning, beroende på var biblioteket hade öppningar 
och behov (det kunde vara ämneskatalogisering, orientaliska specialsamlingen, osv). I 
slutet fick de ta examina i katalogisering, som var mycket viktigt, i s k 
handbokskunskap, och speciella bibliografier. Studierna fick de sköta på fritiden, t ex 
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hölls examen i speciella bibliografier på en söndag, eftersom de behövde komma åt 
böckerna i läsesalen, som användes alla andra dagar då biblioteket höll öppet för 
allmänheten.

Det första året var mest praktiskt, och det fjärde året var de i princip färdiga, och 
arbetade på den avdelning där de skulle fortsätta efter att de blev klara med 
utbildningen. Det skedde också, lyckligtvis sällan, att någon genomgick utbildningen, 
men inte blev anställd. Det var inte bra för den personen, eftersom detta blev svårt att 
förklara för alternativa arbetsgivare.

Nu har de inte längre praktik inom utbildningen, och de olika inriktningarna som 
tidigare fanns har blivit hopslagna. Efter utbildningen kan folk söka tjänst överallt i 
Danmark. Detta kan betyda att biblioteksyrket har blivit mindre samlingsavhängigt, och 
att biblioteken förlitar sig mer på tekniska färdigheter, åtminstone från utbildningens 
sida.

Det har varit problem med överfyllda magasin, men biblioteket byggdes ut på 1990-talet 
för att få plats med alla böcker. Nu är de uppställda på samling, och sedan på tryckår, 
men inkunabler är för sig, sällsynta böcker (s. k. ”Rare books”) är för sig, de värdefulla 
böckerna har låsts in för att skyddas mot stöld. Användaren får beställa fram material 
och få det nästa dag, det är transporter och hantering av materialet innan låntagaren kan 
få fram det. På det sättet är det långsammare. Det är inte bara att gå in genom dörren.

När jag frågar Eva-Maria Jansson om internutbildningar, säger hon att hon ”nog gått 
varenda en.” Både för att hon är ”ohyggligt nyfiken” och för att hon är svensk, så att 
hon kan behöva lite mer inblick i danska historiska händelser som påverkat bibliotekets 
uppbyggnad. Vissa delar av biblioteket har hon ett starkare förhållande till än andra, 
musikbiblioteket känner hon till därför att hon ibland letat efter noter där, och dessutom 
att ”vi är grannar här, ibland att man blir indragen i saker bara för att man står och kokar 
kaffe samtidigt”. När det gäller kartor och bilder tar hon hellre hjälp av en kollega där, 
”även om jag tror att jag kanske skulle kunna fixa det själv. Men dels vet jag att de 
INTE tycker om att man rotar i deras prylar” vilket beror på ägarförhållandena i huset 
och ren artighet.

Jansson har inte gått bibliotekshögskolan av olika anledningar, och berättar att hon 
lyckats lära sig det hon behöver under tiden hon jobbat på biblioteket. Hon säger

hade jag behövt gå en utbildning där så hade det nog varit något väldigt 
skräddarsytt. 

Eftersom hennes utbildning har skett i huset och genom hennes forskning, har det 
åtminstone i detta fallet gått utmärkt att lära sig arbetet genom andra metoder än en 
särskild biblioteksutbildning. Det har som i andra fall också skett gradvis, i hennes fall 
genom att lära sig söka i katalogerna, att använda MARC-poster, att gå varenda 
internutbildning hon kunnat i huset, att arbeta med kolleger. Självförtroendet kommer 
kanske från forskningen hon genomförde främst innan hon kom hit, men hon lyser av 
glädje att få arbeta på Det Kongelige Bibliotek, och hon berättar att det är lika roligt att 
ta reda på allt hon kan om en handskrift för forskningsförmedling, som det är att arbeta 

52



på sina egna små projekt och specialintressen. Hon förklarar att hennes handledare 
hjälpte henne få upp ögonen för att en tjänst skulle utlysas på Det Kongelige bibliotek 
när hon var nära att slutföra sin avhandling, och denna uppmuntran gjorde att hon 
prompt blev färdig med sin avhandling.

Min handledare, som jag arbetade med för min avhandling, hade arbetat på KB, 
och visste ju, vilket jag högt och tydligt deklarerat under tio år vid det där laget, 
att min högsta dröm var att arbeta med de judaistiska samlingarna på det 
Kongelige bibliotek, jag kunde inte tänka mig ett bättre jobb...

För den som ska arbeta med samlingarna verkar intervjupersonerna mena att det 
viktigaste är att de jobbar med själva materialet. Att sen ha en särskild utbildning om 
biblioteksarbetet blir då mer en teknisk fråga, något som ska ur vägen för att kunna få 
tillgång till materialet. Det är något som både användare och bibliotekarier behöver 
behärska, och bibliotekarien fungerar som en lots i de enorma samlingarna. Eftersom 
det tar en viss tid att få grepp om vad biblioteket har, behöver användaren någon att 
vända sig till, som kan hjälpa till att sovra i informationsmängden. För den som har 
forskarutbildning behövs alltså inte särskilt mycket teknisk utbildning, eftersom det 
mesta de behöver kunna om biblioteksarbetet, har de redan lärt sig genom sina studier.

6.6 Konsekvenser av digitaliseringen och tillgång till 
digitalt material

För att bättre förstå vad digitaliseringen gör för biblioteken och oss människor har jag 
frågat intervjupersonerna om deras åsikter och erfarenheter. Många olika svar har 
kommit fram. De allra flesta menar att det är underbart och fantastiskt att ha materialet 
digitaliserat. Den största oron som uttryckts gäller att de inte kommer ha tillräckligt med 
tid att verkligen förstå vad samlingarna innehåller eftersom det är nödvändigt att hålla 
på med att migrera materialet. Många nämnde också att forskare behöver se originalet 
under vissa omständigheter. Dock gör digitaliseringen materialet synligt för en global 
läsekrets, och detta är mycket positivt. När forskaren sen har sett den digitala bilden, är 
det möjligt att beställa fram originalet om det behövs.

Med digitaliseringen har det blivit lättare att använda bilder i sina föreläsningar, 
berättade Kreslins. Även om kvaliteten inte är perfekt, så kan han använda illustrationer 
när han presenterar något. Detta bidrar till interdisciplinariteten. Men det sker inte alls i 
lika stor utsträckning på universitetet: där träffas inte historiker och konstvetare särskilt 
mycket, sade han, och beskriver sin situation som att ”jag sitter i ett tempel där alla 
träffas.”

”Världen har förändrats radikalt,” sade Kreslins, ”vilket är det första.” Men dessutom 
har bibliotekets arbetsuppläggning förändrats. Sammanfattningsvis har bibliotekarierna 
blivit mera avancerade i systematiseringen och katalogiseringen, och vet hur dokument 
hittas, men att de ”oftare stannar i bibliotekskretsar.” Kreslins uttrycker skillnaden som 
att bibliotekarierna inte längre ser sig som ”givna samtalspartners med forskarsamhället, 
i ett internationellt perspektiv.” Biblioteket har blivit en serviceinstitution, som riktar sig 
utåt, och bibliotekarierna är inte längre ambassadörer för sina egna samlingar.
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Bibliotekarierna frågar sig om de har något, inte om vad det skulle säga, eller vad det 
betyder. Det finns en skillnad mellan dem som tänker i binära koder för att digitalisera 
samlingarna och tillgängliggöra själva objekten, och dem som försöker tyda materialet. 
Båda behövs, naturligtvis, utan tillgängliggörandet kan inte någon tolka materialet. 
Samtidigt, framhåller Kreslins, är den enda lösningen att digitalisera allt – problemet är 
bara att det kostar mycket pengar. Bara en stor aktör som Google kan göra det.

Jag funderade på om han sökte efter bilder på ett särskilt sätt. Kreslins berättade att han 
hade studerat samlingarna under sex månaders tid utan att titta på texten, bara på 
bilderna, för att få en bättre balans. Han säger att det är viktigt, när någon forskar på 
biblioteket, och har dessa samlingar, att vara mycket balanserad, men att det inte är lätt. 
Det är sällan som han tänker sig att han behöver en särskild bild, utan det växer fram.

Vidare förklarade han att för att någon ska få kunskap måste denne bearbeta stora 
mängder information, och jämförde det med en liten flaska utsökt juice, som kräver att 
femton apelsiner pressas. Det går inte att gå till samlingen med ett färdigt program, en 
färdig utstakad kurs. Det är nödvändigt att möta materialet och tala med det.

Däremot är KB annorlunda från de flesta biblioteken, eftersom de har samlat forskare 
där som sitter och studerar samlingarna. På andra ställen kommer forskarna in när de 
behöver något, eller när biblioteket behöver dem.

En av bibliotekarierna jag intervjuade kommenterade att kunskapsinhämtningen sker på 
samma sätt nu som den gjort tidigare. Han sade att ”man måste arbeta med materialet, 
för att lära sig samlingarna, det spelar ingen roll om du har en digitaliserad bild, oavsett 
hur bra den är, den bilden, du kommer aldrig få samma känsla [för materialet som] när 
du har [det] i handen.” Detta bekräftades av hans kollega som förklarade att han lärt 
känna samlingarna genom att ”hålla i det, helt enkelt, få en känsla för det.” Han arbetar 
med repro, och får vara en del av digitaliseringsprocessen själv. Han har arbetat i 
lånedisken också, men anser att det gjort stor skillnad när han började gå i magasinen 
som framtagare, eftersom ”man verkligen faktiskt ser hyllan där, dom här volymerna 
står där, här står riksdagstrycket, och här står 1700 till 1829, och på plan 02 har vi det 
nya svenska trycket.”

Greta Hysvær berättade att hon startade på Nasjonalbiblioteket när de flyttade över 
samlingen från en annan lokal. Hon har hållit i varje enskild bok, och på det sättet har 
hon lärt sig vad de har. Om digitaliseringen gör att det inte finns någon fysisk bok att 
hålla i, måste andra sätt att lära sig hur den passar in i samlingen utvecklas. Någon 
talade om hur personalen kunde sitta och tagga dokument. Så länge det finns en 
möjlighet att bläddra på proveniens (bokens ursprung), är det bara positivt om såväl 
användare som bibliotekarier taggar dokumenten på ett flertal sätt för att kunna göra det 
lättare för kunskapen att växa genom nya kombinationer av tankar.

Häkli menar att problemet med kataloger är att kunskapen blir atomiserad. Det blir 
försök att hitta en atom bland alla andra. Men utseendet spelar en stor roll, inte bara vem 
som har skrivit i boken. Genom att se boken, tidskriftsartikeln eller tidningsartikeln i sitt 
sammanhang förstår läsaren vilken tyngd den har, hur viktig redaktören eller 
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förläggaren tyckte att det var, och vad de andra kringliggande objekten sätter för 
bakgrund till materialet. Det räcker inte med artikeln, också sidan behövs, eftersom 
”layouten berättar redan mycket om temat.” Han sade vidare att ingen kan forska i något 
”bokhistoriskt ämne utan att ta det i handen. Bokens historia ingår i boken.” Där finns 
ägarmärken, anteckningar från den som haft den. Böcker var individuella till 
tryckpressen blev standardiserad. Förr var varje pappersark individuellt – och därför var 
allt som fanns på papper exklusivt.

Biblioteken ska tillhandahålla både artikeln och sidan som artikeln har publicerats på. 
Den nya tekniken gör det möjligt att kontrollera att man verkligen behöver titta på ett 
dokument innan man beställer fram det. Det räcker oftast med att se en digitaliserad 
bild. För den som forskar i något bokhistoriskt ämne är det då viktigt att ha åtkomst till 
samlingarna, och dessa kommer att behöva fortsätta arbeta på biblioteken, med tillgång 
till magasin. För andra forskare är detta behov förmodligen mycket mindre.

Många försök har gjorts att dokumentera det som skulle kunna kallas bibliotekariernas 
kunskap om samlingarna vid Helsingfors universitetsbibliotek, sedermera 
Nationalbiblioteket. De har skapat en webbsida som heter Samlingskartan, och böcker 
har skrivits om samlingarna.

Digitaliseringen har ökat värdet på samlingarna, menar en av intervjupersonerna. På 
Nationalbiblioteket i Helsingfors har de börjat digitalisera tidningar från perioden 1810-
1844, och det är bara en liten del. Men även med OCR-lästa dokument finns nu 
möjligheten att söka på alla ord i dokumentet. Detta är perspektivet från en bibliotekarie 
som söker information för andra, men inte forskar själv. Eftersom det är så nytt, är det 
svårt att utvärdera vad forskarna tycker. Om det krävs att användaren söker på många 
olika ställen (intervjupersonerna talade om hundratals manualkataloger) kanske värdet 
av en liten del som är digitaliserad inte tillför något. Forskaren kanske måste söka på 
alla ställen för att hitta ”allt.” Om digitaliseringen av samlingarna ska uppnå sitt 
maximala värde måste allt finnas där.

Angående minnet har den nya digitala massan av information förändrat processerna. 
Weinberger (2007) menar att ”it becomes less what we have assembled and locked away 
and more what we can assemble and share” (s. 15). Istället för att samla information, 
lägger vi till så mycket metadata att det kan återfinnas på en mängd olika sätt. En av 
bibliotekarierna jag intervjuade sa att e-plikten som är på gång i Sverige kommer att 
förändra deras arbete, men det är frågan om ”vi vet ju inte riktigt vad och hur mycket 
bara att, vi troligtvis kommer och eller det är ganska säkert att, det kommer att medföra 
förändringar. Det är ingen som riktigt vet än så länge...”

En annan fortsatte tankegången med att de ju hade haft workshops där de tittat på 
”worst-case-scenarier”, att de kanske inte får in så mycket – eller jättemycket, och 
kanske måste lagen som inte gått igenom ännu skrivas om på grund av ny teknik. Det är 
mycket som är osäkert, och det är klokt att inte räkna för mycket med förändringar som 
ännu inte kommit till stånd. Det som är möjligt att utforska i detta sammanhang är hur 
bibliotekarierna upplever att de har lärt sig sina samlingar.

Ett särskilt problem som Nationalbiblioteket i Helsingfors har är delarna av samlingarna 
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som är okatalogiserade. När de digitaliserar samlingarna, måste de fogas tillsammans 
med metadata och en katalogpost. När en katalogpost inte finns måste den först skapas. 
Detta gäller t ex småtrycksamlingen, som bara är ordnad i ett system, som de måste 
förstå sig på för att veta hur man hittar i den. Liknande problem finns förmodligen i alla 
vardagstrycksamlingar, då materialet som kommer in är såpass omfattande att de sällan 
katalogiserar varje enstaka trycksak. Å andra sidan förloras snabbt kontexten till 
materialet om bara en bild eller en reklamfolder finns till hands, utan någon metadata.

Även om allt kommer in i systemet, finns fortfarande svårigheten att kunskapen byggs 
från en tanke till en annan. Vilket system som än väljs, måste den som vill använda 
kunskapen tala med materialet. Det finns än så länge ingen maskin som kan syntetisera 
forskningsprocessen som innebär att dra en slutsats av ett dokument, och associera det 
med ett annat. Däremot finns systemet med taggar, och detta kan användarna hjälpa till 
med. Detta diskuteras vidare i kapitel 7.

När folk inte hittar det de söker, säger Dale Spørck att hon har som utgångspunkt att de 
har allt, och det finns flera ställen att söka på. De hade ett konverteringsprojekt för att 
föra över kortkatalogen till Bibsys, men det blev inte färdigt. 

Dale Spørck förklarar att det är ”et kjempeprivilegium jeg har, at jeg jobber her, og ikke 
må stå på andre siden av skranken.” Hon berättar att när hon arbetat med en utgåva av 
Drolsums1 brev, då kunde hon gå ner och slå upp något medan hon fortfarande har det i 
huvudet, istället för att vänta. För att illustrera den särskilda kompetensen hos 
personalen berättar hon att i förordet till sin avhandling tackade hon sina kolleger vid 
biblioteket, ”som kjender de ulike delerne av samlingene” som hade hjälpt henne.

Hon berättar också om olika ingångar till materialet. Dels finns Bibsys, deras databas, 
som är sökbar för att hitta titlar. Sedan kan man också gå till kortkatalogen, och slå upp 
samma titel, där det är möjligt att se närliggande kort, för att hitta andra titlar.

Angående digitaliseringen är ”det er jo klart at det er kjempefint å sitte hjemme hos seg 
(selv) og få frem bøker, å sitte og lese bøker, det må jo være kjempefint å slippe å 
reise”, och dessutom kan de skapa översikter över samlingar på webben. Som flera 
andra har nämnt, finns det också tillfällen när användaren måste se originalet. Hon ger 
exemplet när hon och en kollega hade arbetat med att skriva av en handskrift som var 
digitaliserad, och de var oense om ett märke var en punkt eller ett kommatecken. De 
beställde då originalet från Kungliga Biblioteket i Stockholm. När de studerade 
originalet, visade det sig att det var ett maskhål! Inte punkt eller kommatecken, och det 
kanske inte är så betydelsefullt alltid, men om någon skulle forska på interpunktion i 
gammelnorska handskrifter, kan det bli fel som anhopar sig. Vid de allra flesta tillfällena 
anser hon dock att digitala kopior är tillräckligt.

En stor fördel med digitaliserat material är att det är möjligt att söka inom dokumenten, 
och hitta var i dokumentet ett visst sökord finns. Hon menar att det blir en helt annan 

1 Intervjuerna ägde rum i Axel Charlot Drolsums gamla kontor, som var överbibliotekarie i 46 år. Han 
byggde huset 1913. Bjørg Dale Spørck håller på att göra en utgåva av hans brev. Hon samlar dem, 
transkriberar dem, och får kommentarer på dem Nästa år är det tänkt att de skall ges ut, till minne av 200-
årsdagen sen Universitetsbiblioteket grundades 1811.
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värld för användarna när allt är digitaliserat, och har fina återfinningsmekanismer. Än så 
länge finns det folk som tror att om det de söker inte finns i Bibsys, så finns det inte, 
men det är fel, eftersom inte alla poster i kortkatalogen har överförts till den 
elektroniska databasen. När allt har blivit infört i den elektroniska databasen blir det 
mycket lättare för dem som bor långt borta att få tillgång till samlingarna. Dale Spørck 
menar att det är viktigare med detta än med digitaliseringen. När allt finns i en katalog 
kommer det verkligen att lätta bördan med att hitta material.

Jag frågade henne varför biblioteket behövs efter att allt blivit digitaliserat. Hon menar 
att det ju blir en ”voldsom informasjonsmengd”. Någon söker i deras ”Supersök” och 
får upp allt ”hulter til bulter”, blandade bilder, böcker, väldigt mycket, så att det kan 
vara svårt att hitta det som söks. ”Og så får de opp et kjempekaos”. Många kommer nog 
att behöva hjälp att hitta i kaoset på Internet.

”For meg personlig er det en kjempebonus. At jeg har tilgang till samlingene... Klart at  
å jobbe her med egen forskning, det er kjempeflott.” Då behöver hon inte gå långt för att 
hitta det hon behöver. Även om hon inte har tillgång till hela samlingarna är det lätt att 
fråga en kollega över disken, och hon menar att servicen är hög.

Ett av projekten hon arbetat på handlar om Olav Duun. Då har hon tittat på olika 
manuskript, tryckmanuskript och handskrifter. Hon har också översatt handskrifter som 
är på gammelnorsk. Ett av manuskripten fick hon en digital kopia av, och har egentligen 
inte behövt något annat. I vissa handskrifter finns det ibland krusiduller som t ex K~ S~ 
som betyder Konungen Säger, och ibland behöver användarna se originalen, men hon 
menar att i 80-90 % av fallen klarar de sig med goda digitala kopior. När det är svårt att 
läsa dem, t ex när handskriften är i en annan stil, eller när det är på gammelnorsk, är det 
bra att ha originalet.

Till att börja med säger Eva-Maria Jansson, forskningsbibliotekarie vid Det Kongelige 
Bibliotek, att hon som forskare har annan tillgång till material än den som sätter sig i en 
läsesal. Men det beror på att hon vet hur hon ska dechiffrera koderna i katalogen, ”det 
kanske hänger ihop så och så och så och så”, eller

”aha, den koden, innebär att den tillhör den och den samlingen” då råkar jag 
känna den bibliotekarien, så då mejlar jag henne direkt och frågar ”har ni det och 
det och det och det”

förutom att hon också har tillgång till deras intranät. Här har ledningen valt att inte ta 
med MARC posten i den öppna katalogen, eftersom de inte ansett det intressant för 
användarna. Jansson menar att det är synd att det blev så eftersom hennes kolleger i 
andra länder skulle ha nytta av att ha tillgång till denna information. Hon säger det 
eftersom hon har lärt sig så en gång i världen, hon arbetade med hebreiska 
transkriptioner, som hon inte kunde lista ut om det var rätt bok om hon inte hade 
tillgång till LIBRIS terminalen, som gav henne MARC-koden. Hon berättade att när 
hon en gång var student vid UB i Lund fick hon till slut inloggning till LIBRIS 
terminalen eftersom bibliotekarierna fick springa och hjälpa henne så mycket annars. 
Hon sa att hon ”var tvungen att alltid se bakom systemet.”
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Jag drar slutsatsen att den som på allvar vill få tillgång till material genom katalogen, är 
det till stor hjälp att förstå sig på hur allt är ordnat, både samlingarnas uppbyggnad och 
hur katalogiseringen fungerar.

Hon lägger till

teoretiskt sätt har ju forskarna, för så vitt det inte är väldigt skröpliga material, 
exakt samma tillgång till materialen som vad vi har, det är bara det att det är 
många samlingar där jag är precis lika beroende som dem av att någon går ut i 
magasin och hämtar, som jag inte har tillgång till.

Problemet med att digitalisera samlingarna kan sammanfattas som att folk tror att det 
alltid blir lättare att hitta saker. Ibland stämmer det, men det blir det först när allt går att 
hitta genom katalogen.

Beträffande skillnaden mellan fysiska objekt och digitaliserat material, säger Jansson:

Upplevelsemässigt så är det klart att det är häftigare att hålla i boken.

Men hänvisar också till att det ofta, när det bara är innehållet som söks, är tillräckligt 
med en bra digitalisering av det. Dessutom besparar det många forskare en resa till 
Köpenhamn, så många är tacksamma för det. Ska de undersöka om det är hår- eller 
köttsida på ett pergament, eller hålla upp ett papper mot ljuset för att se vattenmärken i 
det behöver de ha originalet. Samtidigt har hon märkt att samlingarna fått större 
synlighet genom digitaliseringen. Folk har sett den digitaliserade bilden, och kommer 
och vill se originalet. Men ofta är materialet så känsligt och skröpligt att de måste 
motivera varför de ska se originalet när det finns en digitaliserad bild av det, eftersom 
det inte tål att hanteras alltför ofta.

Hon berättade en anekdot om hur hon hjälpt en forskare se en handskrift, som är 
digitaliserad, som publicerat om materialet, och som det sen visade sig att hon bara inte 
listat ut hur man bläddrade i materialet på webben. Då bestämde hon sig för att 
hädanefter fråga om det var några tekniska problem med sajten nästa gång någon bad att 
få se material som finns digitaliserat. Samtidigt förklarade hon att alla blev nöjda, att 
”hon var väldigt lycklig att få se,” och forskaren hade skrivit ”långa fina tackbrev för att 
hon fick se.”

Hon säger att personligen så ”älskar hon allt som heter digitalisering för det gör det 
mycket enklare när man bara vill kolla nånting”, men framhäver tilldelningen av 
resurser inte alltid motsvarar hur mycket arbete det är med detta, och att det tar mycket 
tid – det är inte bara att trycka på knappen på scannern, det ska kvalitetskontrolleras, 
metadata ska läggas till, och publiceringsprocessen ska startas. Ibland är 
bevaringsavdelningen med också för att se ”vad klarar materialet.”

Hon säger

De senaste åren har handlat ohyggligt mycket om den här tekniken, så att man 
håller på mer och mer med den biten, och mindre och mindre med böckerna.
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Det bekräftar vad de andra intervjupersonerna har sagt. Det är inte möjligt att göra allt, 
samtidigt. Därför bör biblioteken fundera på om de har råd att hålla på ”mindre och 
mindre med böckerna” eftersom det riskerar att utarma kunskapen om materialet.

6.7 Tillgång till de fysiska samlingarna

På alla nationalbiblioteken jag besökt har de den största delen av samlingarna i magasin. 
Det är endast ett fåtal som kan gå och bläddra i hyllorna. Bokhämtarna och 
forskningsbibliotekarier eller forskare som arbetar på biblioteket är de som har åtkomst. 
De som har denna möjlighet lyser upp när de berättar om vilken fantastisk situation de 
har.

Jag ville förstå hur det känns att få arbeta i magasinen med samlingarna, och bad Greta 
Hysvær att berätta om sina känslor, när vi hade varit i magasinet och hon visat mig hur 
det ser ut.

Det er jo mine bøker da!

Hon fortsatte att berätta att hon tycker om att böckerna står i ordning, att hon ”er glad i 
bøker” och att det hjälper fackreferenterna om allt är i ordning, eftersom hon tydligt kan 
se om något saknas. Hon framhöll också vikten av att katalogen är à jour, eftersom 
användarna endast kan se samlingen genom katalogen.

Eva-Maria Jansson förklarar att sektioneringen och proprieteringen på Det Kongelige 
Bibliotek tar sig vissa uttryck:

Jag har tillgång till några magasin, som jag behöver ha tillgång till, och sen har 
jag tillgång till en del andra för att gå igenom, men jag skulle aldrig drömma om 
att börja pilla i dem. Om det inte var att jag hade en kollega med mig, som 
visade mig, sa, det du behöver står i de kapslarna där, du har ju tillgång hit, ditt 
kort gäller ju här. Det är ok om du kommer hit och bladar (bläddrar, förf. anm.), 
så länge du ställer tillbaka. Jag har inte vågat fråga någonting sånt ännu...

Samlingarna liksom tillhör den som har samlingsansvar, på något sätt, de förvaltar dem, 
och användarna får tillgång till dem genom bibliotekarierna. Digitaliseringen hjälper 
människor att få syn på vad biblioteket har, liksom katalogposterna. När det gäller 
magasinerade samlingar måste det finnas alternativ till att bläddra i hyllorna, precis som 
när uppställningen är osystematisk. Trots att det är mänskligt att vilja kunna bläddra i 
samlingarna, finns det ofta små möjligheter till detta i nationalbiblioteken i Norden. Det 
bästa stället för detta är nog där de har satsat på relativt stora öppna samlingar – i 
Helsingfors.

Inne i magasinen ser jag att många böcker ligger i kapslar (specialgjorda små bok-
kartonger), med lite text som har uppställningssignaturen skriven på. Jansson berättar att 
dessa kapslar ibland har anteckningar som ”Får inte användas,” ”må ikke omordnes” 
eftersom det är flera steg när de ska bevara materialet. Först ska det kapslas, om det är 
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känsligt och skröpligt, sen kan det flyttas och katalogiseras och märkas upp, och sen ska 
det tillbaka till hyllorna.

Jag frågade om hon tyckte att djupdykningar i materialet skulle ske jämsmed 
biblioteksarbetet, och hon tyckte nog att fördelarna övervägde för detta.

helt enkelt för att du får ett bättre förhållande till dina, till samlingarna, om det 
nu är så att man har fått fingrarna i det.

Hon berättade vidare att när de har internutbildningar och någon visar sina samlingar:

Men det är mer intressant, om ansvarig för musikavdelningen hivar fram en 
Bach autograf, eller någon hivar fram en illuminerad Koran, då får man en annan 
känsla.

Att få en känsla för samlingarna kan nog bäst fås om någon visar något speciellt, hellre 
än att titta på referenssamlingen – det är inte så konstigt med uppslagsböcker, men den 
som känner de unika exemplaren och de som betyder något för mänskligheten kan 
lättare ta fram dessa för att förmedla kunskapen till andra.

De elektroniska databaserna möjliggör flera olika slags organisering. Som exempel på 
fördelarna, på Det Kongelige Bibliotek har de när de fick en donation 1932 blandat två 
samlingar. Nu hade en del kanske gärna sett dem separerade, men det går inte särskilt 
lätt. Om de istället lägger in metadata i varje post som berättar varifrån boken kom, är 
det möjligt att generera ett ark med donationen till slut. Då kan var och en ha den 
organisering som passar för tillfället. Då spelar det ingen roll hur böckerna är 
organiserade i magasin eller i öppna hyllor – såvida inte just materialiteten spelar en roll 
för hur människor inhämtar kunskap om samlingen. Å andra sidan går det inte att ha 
allt. Då får bibliotekarierna välja en uppställning som verkar mest logisk och hjälpsam, 
både för biblioteket som helhet, och för användarna.

Ett argument för att ha samlingarna organiserade mer på proveniens ger Jansson:

Därför att det är mycket lättare att förklara varför är den här boken rolig, om 
man kan förklara, det kommer från den och den samlingen, eller att det har ägts 
av den och den personen, eller den kom till biblioteket som avlagda antisemitica 
från 1945 eller nånting.

Som ambassadör för sin samling blir det oerhört viktigt att kunna förmedla ”varför är 
den här boken rolig” för att hjälpa andra att få tillgång till samlingen. Det är möjligt att 
det mesta av detta går att skapa i den elektroniska kunskapsrymden.

Ett problem med att lägga in böckerna i kapslar är naturligtvis ”det här med jag har för 
mig att den är röd, det kan jag glömma.” Om en person skulle få en överblick över 
samlingarna är det inte möjligt att få en känsla för hur hela samlingen ser ut rent fysiskt, 
när allt har blivit homogent i kapslar. Å andra sidan är mycket av materialet för känsligt 
för att klara av att stå utan skydd, och skulle falla sönder till småbitar inom en snar 
framtid. Därför är det angeläget att digitalisera de skröpliga materialen, så att innehållet 
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kan finnas kvar i vårt minne på något sätt, även om originalet åldras och försvinner.

På Det Kongelige Bibliotek har de magasinerat allt efter accessionsordning. Först har de 
ordnat det på samling och format, och sen på accessionsordning. Detta gör att det inte är 
meningsfullt att bläddra i samlingarna i magasinen, utan det får användaren göra via 
katalogen. Uppställningssignaturen har blivit materialets personnummer, och hittas med 
hjälp av detta. Sen att det har varit problem med att harmonisera allt så att det stämmer, 
eftersom olika bibliotekarier har startat nya serier, vissa har tagit med j, andra uteslutit 
det (jæst-i eller æst-i innebär samma samling, men har katalogiserats av olika 
bibliotekarier), gör det hela mer problematiskt och svårtillgängligt för den som vill söka 
på uppställningssignatur.

Jansson förklarar att biblioteket är väldigt sektionerat, och att bibliotekarierna lätt blir 
lite proprietära, att ”det är mina samlingar.” Så länge hon kan få tillgång till materialet 
anser hon dock att det inte gör något om det hör till en annan samling, och om andra kan 
få tillgång till det – om däremot folk utgår från att hon ska hjälpa dem med det bör det 
tillhöra hennes samlingar. Orsaken till att det är så sektionerat är mycket en 
säkerhetsfråga eftersom de har, liksom andra skandinaviska kungliga bibliotek, drabbats 
av boktjuvar. När vi gick in i magasinen visade hon mig hur de hade ett nät mellan 
hennes samling och en angränsande samling, eftersom hennes var rätt värdefulla. Tyvärr 
hade hon inte tänkt på att det skulle vara ett nät där när de flyttade in böckerna, så 
numren går runt hyllorna där nätet är, så att det inte går att gå runt hyllan där numren 
avbryts och fortsätter på andra sidan, men så blev det.

Hon kritiserar beslutet att inte lägga in MARC-posten i katalogen för användarna. Hon 
säger att biblioteket utgått från att ”folk vill använda bibliotekskatalogen som man 
använder Google.” Hon tror att en del vill, som inte förstår skillnaden, men för dem som 
”har förstått skillnaden så blir det oerhört enerverande,” eftersom de inte kan ”se 
upplysningar som de bedömer som relevanta.” Istället tycker hon att katalogen skulle ha 
”alla data” så att allt de skriver in är synligt, med förbehållet att biblioteket naturligtvis 
bör vara försiktig och inte skriva om hur värdefullt materialet är för att ska skydda mot 
stölder.

Hon förklarar att det irriterar henne oerhört när en ”slags förmodan om vad folk, alla 
användarna, vill ha, ska spärra för specialkunniga användares behov.”

 jag vet ju hur jag själv har lärt mig det här, det är ju helt enkelt det, att jag har 
fått möjlighet att se material, som ligger bakom systemet, det gör att jag plötsligt 
förstått hur material hänger samman och kan söka på det. 

Öppna hyllor, har Jansson länge brunnit för, särskilt efter hon var vid nationalbiblioteket 
i Jerusalem, där de har stora öppna samlingar. Nu har hon bättre förståelse för 
bevaringsskälen och säkerhetsskälen. Men finns ingen systematisk uppställning finns 
inget mervärde att bläddra i samlingen. Det som står bredvid kan ju vara mycket 
relevant i så fall.

För att det ska ge något att ha öppna samlingar, så måste ju uppställningen följa 
ett system som ger mervärde till användarna.
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Hon menar att för den som går längs bokhyllor och kan titta bredvid den sökta boken 
och finner relevant material ”i ett angränsande område och som jag inte hade tänkt på” 
är ”den stora upplevelsen när man har systematiskt uppställda böcker.” Skillnaden med 
uppställning efter accession är att ”alla böcker på tio meter handlar om helt andra saker” 
och ”då får du ju bara den boken du letar efter.” För att en sådan ordning ska fungera, 
krävs ”att hela bibliotekskatalogerna fungerar som öppna hyllor, alltså systematiska 
öppna hyllor.”

Susanne Budde berättar att hon efter upplärningsperioden prövades rent praktiskt, och 
förklarade att för att förstå en samling, och bibliotekets uppbyggnad, behövs praktisk 
erfarenhet samtidigt. Det är viktigt att fortsätta det praktiska och fysiska arbetet med 
böckerna, eftersom när mer överförs till digitala material, kommer inte hela historien 
med. Den historiska uppbyggnaden av samlingarna kan vara ganska viktig.

Hon ger ett exempel, då också kunskapen om det fysiska utseendet ledde till att de 
kunde bevisa att några böcker som stulits av en förste bibliotekarie, och som kommit på 
avvägar, verkligen tillhörde Det Kongelige Bibliotek. Han hade stulit 1600-1700 st 
böcker, och de blev funna på olika platser i Europa. Några kändes igen på det kungliga 
monogrammet, som är mycket ovanligt, och några särskilda var spanska böcker som 
tryckts i Napoli, och som endast fanns fullständiga i Det Kongelige Bibliotek. Då 
saknades just de banden, och de visste att de hörde till dem. Han hade också stulit 
särskilda, unika böcker av Tycho Brahes astronomiska publikationer. Det tog ca 30 år 
innan alla böcker hittades.

Budde förklarade vidare att de inte har överfört all den information som fanns i 
kortkatalogen till den elektroniska databasen. Exempel på det som inte kommit med är 
när kortet skrevs, när boken kom in i samlingen. Sådant kan ofta förstås av handskriften 
på kortet. Det kan också finnas andra upplysningar, såsom hänvisningar till andra 
samlingar, eller andra kataloger. Hon uttryckte en farhåga att personal i samlingarna 
numera inte längre ser samlingarna som en helhet, utan att de endast ser dem genom 
sina datorer.

Hon menar att ”det de ikke evner, det savner de ikke.” (Ungefär: ”känner de inte till 
något, saknar de det inte.”) Hon menar att användarna kommer och söker efter något, 
och så hittar de det inte genom den elektroniska katalogen. Men kommer de upp till 
henne, kan hon visa dem, att visst har de det, och för att finna det måste de bara söka på 
ett annat sätt. Det går inte att hitta, om de inte vet var det borde finnas.

Arbetet med digitaliseringen går stadigt framåt på Nasjonalbiblioteket i Oslo. När det 
gäller t ex skönlitteratur är det otroligt värdefullt när det blir digitaliserat, eftersom 
användare ofta bara vill kolla upp något, kanske att de vill bläddra i materialet för att se 
om de behöver det vidare. Nu har de ett avtal om att digitalisering ska ske med alla 
böcker som getts ut på 1990-talet. Den digitaliserade samlingen kommer då att påminna 
om den magasinerade samlingen, med fördelen att den kan ordnas på en mängd olika 
sätt beroende på inkörsporten eller vilken aspekt användaren vill bläddra på.

Med detta i åtanke, att orsaken till att en del material digitaliseras är att det inte ska 
smulas sönder av alltför mycket bruk och hantering av originalet, måste det ju vara en 
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stor fördel att ha innehållet digitaliserat, eftersom användaren ofta klarar sig med en 
digitaliserad bild. Som en bibliotekarie uttalade sig,

Men de fleste forskere som kommer, de vil jo helst se originalene.

Det är förmodligen det som kan förväntas, eftersom de forskare som klarar sig med den 
digitaliserade bilden av materialet kan få tillgång hemifrån. De som har bestämt att de 
vill se originalen, kommer då till biblioteket. Fördelen är att digitaliseringen gör 
materialet tillgängligt för en mycket större krets, och det blir lättare att kolla upp något 
snabbt.

När jag frågade bibliotekarierna om deras känslor för samlingarna, beskrev de det som 
att det skulle mycket till att det skulle bli rutinmässigt. De sade att vad de än gör med 
materialet så är det ”morsomt.” En berättade att det ibland kan bli lite stressigt uppe i 
biblioteket, med användare som behöver hjälp, att hon för att koppla av lite kan gå ner i 
magasinet och öppna en ask med material hon aldrig sett för att se vad det är. Hon 
menar att det ju också är en värdefull insats i jobbet, och att det är skönt att kunna göra 
det ibland. Det är så mycket som är intressant, de har väldigt många olika sorters 
användare, alltifrån någon som ringer privat som släktforskar, till någon som håller på 
att smycka ut lokaler, till forskningsprojekt. För dem som forskar på bilder kan det 
ibland handla om att forska på tekniken, och ibland handlar det bara om motivet, och 
vad det berättar. Hon beskriver det som en ”skattejaktsfølelse”, att hon inte riktigt vet 
vad som finns, men försöker finna det användarna söker efter.

I diskussionen kommer det fram att de ofta får en mängd idéer av att gå i magasinet och 
bläddra genom samlingen. Inte så att de kan förverkliga alla, eller utforska varje idé, 
men det krävs ju att de har en god ordning på arkiven för att dessa idéer ska kunna 
formas.

Vad är skillnaden mellan att hålla i boken och att se digitaliserat material, frågade jag 
dem. Det är lite sentimentalt, säger en, ”det er vel trist å slippe helt”, säger en annan. 
Själv tycker hon om att hantera materialet, och det blir särskilt viktigt för en forskare 
som håller på att studera retuscheringen av ett fotografi, att hålla i originalet, som ser 
mycket på de fysiska omständigheterna, men andra forskare klarar sig väl med en god 
digital kopia.

En av intervjupersonerna beskrev förhållandet med en graf, med en nedåtgående kurva 
på hur snabbt användaren måste ha materialet, och en uppåtgående kurva på hur gärna 
användaren vill ha den fysiska känslan av objektet, på hur digitaliseringen tjänar 
forskningen. Det är ju fullt möjligt att bedriva forskning endast med digitaliserat 
material. Han gav ett exempel på när en digital kopia hade varit så välgjord att det gick 
att zooma in på en nivå som gjorde att till och med fingeravtryck på originalet kunde 
urskiljas. Det hade varit svårt att se bara med originalet!

De berättade att de flesta som forskar på biblioteket är bokhistoriskt intresserade eller 
håller på med handskrifter. För dem är det viktigt med den fysiska aspekten på 
materialet.
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7. Analys

I sammanställandet av det empiriska materialet har olika teman kommit fram. De frågor 
jag har ställt handlar om implicit kunskap om en samling, om upplärningen av 
bibliotekarier och kunskapsöverföringen på biblioteken, samt samlingarnas betydelse i 
den digitaliserade världen. Att vi har samlingar på nationalbiblioteken har varit taget för 
givet i flera hundra år. Med digitaliseringen förändras medielandskapet, och med 
följande analys belyser jag betydelsen av bibliotekarier, deras kunskap, och 
samlingarna, i denna förändrade värld.

7.1. Implicit kunskap om en samling

Wilson (1977) förklarade att ”One's known reserves are an important part of one's 
'potential' knowledge of the world, representing in part one's preparedness to meet and 
cope with novel problems” (s. 85). Det är alltså nödvändigt att ha någon sorts abstrakt 
kunskap om sina reserver för att veta vad som kan konsulteras när nya problem dyker 
upp. I ljuset av denna studie innebär detta att bibliotekarien bör känna till reserverna för 
att ha den 'potentiella' kunskapen om världen eller biblioteket som krävs för att 
understödja forskningen.

Att kunna en samling betyder naturligtvis olika saker beroende på vem som tillfrågas. 
För en bibliotekarieassistent handlar det oftast om att kunna veta var något står, eller 
kunna hänvisa till rätt person som kan hjälpa vidare. Det är oerhört viktigt för 
biblioteket att fungera, att assistenterna kan detta. För bibliotekarien som ska hjälpa 
forskaren vidare är det viktigt att själv ha lärt sig forskningsprocessen. Där är det en stor 
fördel om de har genomgått forskarutbildning och därför har en god förståelse för vilka 
vägar som behöver följas för att hitta det som söks. För besökaren som inte känner till 
samlingarna, och som inte är lika bekant med katalogerna eller databaserna, fungerar då 
bibliotekarien som en mentor, som lotsar besökaren genom en ”skattjakt” efter det som 
behövs.

För att bibliotekarierna ska kunna lära sig vad samlingarna innehåller, har 
respondenterna tydligt angett att de måste tala med materialet. Den som vill vägleda 
andra måste själv ha gått samma väg på något sätt. Några forskningsbibliotekarier har 
blivit anställda utan att ha biblioteksbakgrund, på grund av att de verkligen förstår 
samlingarna. Den kunskap som de har byggt upp om samlingarna de forskar i är mycket 
värdefull. På Nationalbiblioteket i Helsingfors har de valt att gå en annan väg, och har 
inte några forskare som betjänar nyttjarna på biblioteket. Jag tror att de riskerar att den 
viktiga kunskapen om samlingarna som den har som måste använda materialet för att 
kunna gå vidare och publicera, och delta i den internationella diskussionen, går förlorad 
i en miljö där det enbart handlar om att ordna samlingar och besvara frågor. Om de som 
beslutat att bibliotekarier inte skulle publicera ändrade sig, skulle de på så sätt fördjupa 
kunskapen som finns på biblioteket. Det skulle vara att vårda nationens minne.

Olle Halldin (KB-seminariet 2010) påpekade tydligt att varje dokument har ett 
sammanhang, och tog exemplet med en valaffisch. Metadatan kan vara normerande, 
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som t ex ”Detta är vårt” som ett särskilt parti hävdar, eller så är den enda metadatan att 
det finns inom gruppen valaffischer, från ett särskilt år. När det gäller politiska 
ideologier kan det inte krävas att det är något som ska finnas i metadata-posten. Det 
fanns åtminstone någon gång någon som visste vem som publicerat affischen, men 
tagen ur sitt sammanhang är det svårt att bestämma. Samtidigt, påpekade Johanna Berg 
(Riksantikvarieämbetet, RAÄ), ”om det inte syns kommer ingen att känna igen det.” 
Tidigare under seminariet (KB-seminariet 2010) hade hon berättat om hur RAÄ hade 
publicerat en stor mängd bilder på Flickr för att låta människor som visste vad bilder 
föreställde identifiera dem. Genom att göra digitaliserat material synligt kan andra 
grupper identifiera material som är taget ur sin kontext. Det är tydligt att inte enbart 
professionella informationsvetare, bibliotekarier eller museitjänstemän kan identifiera, 
tolka och förklara samlingarna. Dessutom tas användarnas kunskap tillvara genom en 
öppnare hållning gentemot metadata.

I boken ”Everything is miscellaneous: The power of the new digital disorder” skriver 
David Weinberger, ”because knowledge is as big as reality, no one person can 
comprehend it” (2007, s. 101). Han hävdar att människor som organiserar kunskap alltid 
kommer att baka in sin egen världsbild i organisationen. I den nya digitala världen 
skapas varje gång någon vill det, en ny ordning på kunskapen. Därför bör 
nationalbiblioteken ta till sig kunskapen som genererats av Wikipedia-projektet – att det 
fungerar att låta människor bidra. Förutom att det inte kostar lika mycket att låta 
användare bidra, blir det också bättre, eftersom en mer nyanserad bild av materialet 
skapas. Det blir fler röster som säger något om materialet, och sannolikt kan en 
diskussion om ”sanningen” bibehållas, liknande Tuominen et al.:s (2003)  idé om 
diskursen, istället för att försöka ordna in varje kommentar i ett klassifikationssystem. 
Det behöver inte längre sitta på en hylla, utan kan länkas till alla andra dokument som är 
relevanta.

Efter att ha samtalat med Esko Häkli slog det mig att mycket av det han berättade 
vittnade om att de som är eller har varit kunniga om samlingarna verkligen försökt 
dokumentera denna kunskap. Problemet är att dokumenten nu är kunskapsbärare istället 
för personer. Men kunskapen är flyktig och låter sig inte fångas helt eftersom den när 
den verbaliseras inte kan förutse alla möjliga användningar eller ingångar i materialet 
personen känner. Som Häkli sa, 

Allt kan man inte skriva ner och förklara heller. Och när dessutom mycket beror 
också på alltså det där fysiska utseendet så att säga. Om det gäller låt oss ta ett 
exempel, gäller alltså äldre böcker som har en viss proveniens, alltså kommer 
från en privatsamling, så har en erfaren bibliotekarie som själv har forskat i de 
här speciella samlingarna, kan genast känna, det kommer härifrån, det här 
kommer därifrån, det kan man inte på samma sätt dokumentera och göra 
tillgängligt på nätet eller på papper, för att där är mycket sådant kunnande som 
endast kan samlas i den här, centralminnet. (Intervju, 6 april 2010).

Kunnandet om samlingarna handlar inte om att bara ta fram en enstaka bok ur 
magasinen. Det är också svårt att ha det kunnandet för den som bara beställer fram en 
enstaka bok ur magasinen. Det är alltså ett problem för både forskare och bibliotekarier 
om kontexten för en bok i en samling tas bort. Bibliotekarien kan inte se den större 
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bilden, och assistera med att hitta närliggande material, och forskaren vet inte vad som 
finns eftersom han eller hon inte har tillgång till magasinen för att själv ströva runt där 
och titta på allt som ligger bredvid det specifika bandet.

Oavsett vad som kan sägas om problemen med den fysiska världen finns det 
känslomässiga band till den, och människors tankar har konserverats i själva 
organiseringen av den. Detta betyder inte att det är den enda önskvärda organiseringen 
av kunskapen, tvärtom. Att kunskapen blir tillgänglig med ett stort antal ingångar är 
bara en fördel, men nationalbiblioteken bör inte åsidosätta det känslomässiga intrycket 
av att vistas i en källare fylld av nationens historia.

Wilson (1977) argumenterar att även med tillgång till alla dokument i världen är en stor 
del inte åtkomliga av andra orsaker – språkliga barriärer, koncept som han inte 
behärskar, osv. Han säger, ”Confronted with a mass of literature, I cannot trust myself to 
construct a representation of public knowledge or evaluate works of reference that offer 
such representations” (s. 89). Han menar att det är omöjligt att ha översikt över all 
kunskap eftersom förståelsen är begränsad. Dessutom är mycket litet relevant i varje 
fråga som dyker upp.

7.2. Upplärning av bibliotekarier och 
kunskapsöverföring

Jag har inte hittat mer än fragment av dokumentation av implicit kunskap om 
samlingarna. Detta var i formen av beskrivningar av uppslagsböcker och bibliografier 
och olika länders sätt att hantera publikationer. Dokumentationen av den implicita 
kunskapen om samlingarna är med nödvändighet reflexiv, vilket innebär att den som vill 
föra vidare kunskapen måste tänka tillbaka på sin resa för att berätta om det de upptäckt. 
Denna dokumentation är misstänkt lik den som alla forskare gör, men om bibliotekarien 
som upptäckt något inte ser sig själv som en given samtalspartner med forskarsamhället, 
kanske tillfället inte kommer för att föra kunskapen vidare.

I intervjun med Eva-Maria Jansson, beskrev hon ett scenario där hon har en aning om, 
utan att veta säkert hur hon ska göra. Kanske kommer frågan ”Var är den boken” när 
hon expedierar samlingarna. Hon börjar kunna visualisera var en bok kan tänkas vara. 
Dessutom kanske hon vet att ”i det hörnet står något som du inte riktigt vet vad det är 
för nånting, så det kan vara ett bra ställe att börja titta på om du inte hittar det med en 
gång.” Det kan vara svårt att hinna med att ta hand om och reda ut allt med en gång, och 
då kan det vara bra att t ex sätta ut en skylt som förklarar vad det kan tänkas vara eller 
var det möjligen hör hemma. Eftersom den person som känner till dessa möjligheter 
kanske inte alltid finns till hands för att reda ut det när frågan kommer, är det viktigt att 
dokumentera dessa saker.

Varje person som arbetar på biblioteket har en begränsad tid i materialets historia. 
Kunskapens natur är dock sådan att ingen bara kan ta över den från någon annan. Det 
krävs att varje person får lära sig genom att själv tala med materialet. Vad gäller den 
implicita kunskapen om bibliotekets samlingar, är det bra att få gå bredvid och lära sig 
från den som umgåtts med samlingarna under en längre tid, eftersom den implicita 
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kunskapen syns i förmågan att svara på en fråga. För den som får gå bredvid, märks 
vilken sorts frågor som ställs, och då överförs den implicita kunskapen. Den implicita 
kunskapen innebär att bibliotekarien har fått många intryck, som i mötet med 
användaren kan bli användbart.

Skyltskrivandet kan man se som en dokumentation av den implicita kunskapen om ”vad 
det kan tänkas vara” eller ”var det möjligen hör hemma”, så att om personen som har 
detta i huvudet åker på semester, det fortfarande är möjligt att undersöka. Att kunna 
samlingarna är så stort, att det med nödvändighet involverar stora mängder idéer, som 
skulle kunna undersökas vidare, men som inte hinns med. Då hjälper det att samlingen 
är ordnad på ett sätt som tillåter organisering av kunskap på någon nivå. På Det 
Kongelige Bibliotek blir det då en helt annan upplevelse att gå i magasin, eftersom 
kunskapen endast är organiserad på samling, och sen på accessionsordning. Det 
underlättar inte för dem som går i magasinen att få sig en överblick över samlingarna.

På KB i Stockholm har man sett behovet av kompetens, och vikten av att ha personer 
där som känner samlingarna. Genom den forskningsavdelning som påbörjades vid 
sammanslagningen av Kungliga biblioteket med Statens ljud- och bildarkiv 1 januari 
2009, har biblioteket satt i system kunskapsöverföring från dem som har något att 
berätta om samlingarna, till personal och allmänhet. Forskningsavdelningen fyller 
funktionen att presentera samlingarna, tolka och sprida kunskapen som finns bevarad i 
nationens minne, men det är mer än översikter, det är forskare som har studerat något 
ämne och presenterar det på djupet.

I intervjuerna har flera olika åsikter kommit fram om vad bibliotekarierna bör ha för 
kunskaper. En bibliotekarie anser att det är bra att ha en bakgrundsutbildning som berör 
till exempel historia eller litteratur för att bättre förstå materialet i samlingarna. En 
annan framhävde hur en inlärningsperiod hade hjälpt henne få överblick över 
samlingarna. Ytterligare en talade om hur utbildningen (som skedde innan anställningen 
på biblioteket ifråga) hade hjälpt henne, men att arbetet på biblioteket gjorde den största 
skillnaden i hur väl arbetet kunde utföras. Det är nödvändigt att lära sig från dem som 
varit där längre.

En kurs kan inte ge någon all den implicita kunskapen en bibliotekarie skulle kunna 
behöva. För att assimilera den implicita kunskapen krävs ordentligt med tid, att vistas i 
magasinen, att söka kunskap, att finnas i gränssnittet mot användarna. Allt detta ger 
bibliotekarien kunnandet som behövs för att medla. Kurser kan ges för att skapa en 
överblick, för att skapa möten mellan personer på olika avdelningar. Att ha möten 
fortlöpande är en stor fördel, eftersom det då inte blir så slumpmässigt att folk träffas 
och berättar om det de håller på med. Förbehållet för denna rekommendation är att de 
som ska forska fortfarande har tillräckligt med tid till detta.

Helsingfors nationalbibliotek har flera olika dokumentationer som syftar till att berätta 
just vad biblioteket har. Känslan jag får av att studera deras dokumentation är att de är 
mycket stolta över sin nationella samling, och gärna vill att allt finns dokumenterat. De 
har en ”samlingskarta” som berättar om alla samlingar. Något liknande finns på 
Kungliga biblioteket i Stockholms hemsida. Men i och med att kravet på att 
bibliotekarierna skulle publicera hävdes i början av 1970-talet, sänktes förväntningarna 
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på bibliotekariernas forskning. Bibliotekarieyrket professionaliserades, och 
bibliotekarierna började skapa nytt innehåll som handlade om det tekniska kunnandet. 
Precis som Kreslins förklarade om fenomenet i Stockholm, blev bibliotekarierna nu 
specialister på teknik, men förlorade anknytningen till innehållet. Häkli menar att detta 
har utarmat kunnandet av innehållet.

Om bibliotekarien vill vara en del av forskarsamhället, borde han eller hon försöka 
sprida sina tolkningar, och samtidigt synliggöra materialet. Det kan göras på flera sätt, 
men om biblioteken uppmuntrar sina bibliotekarier (som intresserar sig för vissa 
samlingar) att göra mera djuplodande efterforskningar i samlingarna de förvaltar, 
kommer dessa att tillföra mera värde till samlingarna än om de endast lär sig var allt 
befinner sig. Den som befinner sig i samlingarna dag efter dag har goda förutsättningar 
att kunna tillföra något till forskarsamhället. Biblioteken kan bli nya kunskapscentra, 
där biblioteksanställda är folk som dels gör ett nyttigt arbete för att underlätta 
forskningen, och dels fortsätter sin egen bildning, och när de har avlagt gesällprovet 
(som en intervjuperson kallar en disputerad avhandling), är de i en bättre position att 
vara en del av forskarsamhället. Det bör inte vara en nackdel för vare sig biblioteken 
eller universiteten om samarbetet mellan dem blir starkare. Nationalbiblioteken blir en 
samlingspunkt för alla bibliotek, och särskilt för forskningsbiblioteken.

7.3. Samlingarnas betydelse i den digitaliserade världen

Att lära sig en samling har flera aspekter. Det handlar om att veta var något står på 
hyllan. Det handlar ibland om att veta i vilket sammanhang dokumentet har samlats in, 
publicerats, eller klassificerats. I den nya digitala världen, finns plötsligt en mängd nya 
sätt att se sammanhang på. Det är mycket värdefullt för den som forskar, att 
informationen finns samordnad på flera olika sätt, samtidigt, beroende på ingången till 
materialet. Metadatan avgör alla sätt som informationssökningen kan struktureras. 
Samtidigt har inte människan förändrats. Forskningen handlar om att kommunicera 
tankar och insikter till andra.

Digitaliseringen är endast ett verktyg som gör det lättare att komma åt de tankar och 
insikter som forskaren vill diskutera. Att som i Helsingfors satsa mer på att digitalisera 
samlingarna riskerar att utarma forskningen, eftersom de satsar på verktyget mer än på 
kommunikationen. Det är inte värdefullt att ha kunskap som ingen tar del av. Om 
kunskapen glöms bort genom att bara fokusera på det som möjligtvis kan användas när 
allt har digitaliserats, förloras mer i äkta tillgänglighet än som vunnits i teknisk 
tillgänglighet. Även i Köpenhamn, som har en bättre utgångspunkt med organisation 
och tradition av forskningsbibliotekarier, riskeras att forskningen utarmas, eftersom de 
har gett mer och mer uppgifter till sin personal, som får mindre tid att samtala med 
forskarsamhället.

Linus Widströmer på KB (KB-seminariet 2010) formulerade det klassiska problemet: 
”Om ALLT är viktigast så är inget viktigt.” När det gäller digitaliseringen och metadata 
som läggs in, kanske det inte är så många som intresserar sig för vattenstämplar. Ska de 
då bortrationalisera sådan metadata? Skulle det inte vara enkelt att lägga in taggar som t. 
ex. berättar: Denna bok har en bindning som är i velum (kalvskinn) och vattenstämpel 
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finns på titelbladet. Exlibris finns innanför omslaget, osv. Det finns 
marginalanteckningar på sidorna 3, 5, 71, 189 osv. För forskaren som vill veta om alla 
dessa detaljer skulle naturligtvis sådan information vara av stort värde – men det kan 
vara så att den forskaren hellre vill bläddra i böckerna själv. Det kanske också går att 
ordna. Att lägga in all metadata, som någon gång, av någon, kan vara till hjälp, är 
orealistiskt.

Eftersom det stora problemet med massdigitaliseringen är just kostnaden, drar jag 
slutsatsen att det är bättre att digitalisera allt, men endast tillföra den metadata som 
redan finns med i katalogposten, och låta forskare som intresserar sig för mediet boken 
bläddra i böckerna och dra sina egna slutsatser, göra sina egna tolkningar genom att 
möta materialet själva. Bibliotekarier håller till viss del på med hypotetisk forskning. 
Det gäller dock att hitta en balans, att ta med det som kan tänkas komma att behövas, 
och överlåter åt andra att tillföra metadata där bibliotekarien själv inte har sett behovet, 
om det behovet dyker upp senare. Det behöver inte vara för sent, det kanske räcker med 
att dokumentera vissa detaljer såsom proveniens, för att spara det som är svårt att spåra 
om det inte dokumenteras ”nu.” Eftersom den digitala världen tillåter närmast 
obegränsade mängder metadata, kan biblioteken genom att låta användare lägga till 
metadata förbättra användningen av materialet.

Digitaliseringen påverkar helt klart biblioteksarbetet. Mer och mer material finns endast 
digitalt, eller det finns endast digital åtkomst. Då gäller det att ge all information som är 
nödvändig – översikter, länkar, beskrivningar, proveniens, osv. Ett digitaliserat verk kan 
finnas på många ställen samtidigt. Det har inte bara en plats på en hylla, utan kan finnas 
i flera hyllor. Det ser ut som att det skapar fler möjligheter för att hitta det som är 
relevant, eftersom det inte måste hittas på bara en hylla i ett magasin. Samtidigt bör 
biblioteken iaktta försiktighet, eftersom det plötsligt blir en mycket stor 
informationsmängd som anstormar den som söker i samlingen. Möjligheterna att 
navigera i trädstrukturer och med olika taggar kommer att hjälpa till att avgränsa. Trots 
alla dessa fördelar löper biblioteken ändå risken att material inte ”ägs” av någon, vilket 
får till resultat att ingen är dess ambassadör, det finns bara i en elektronisk 
kunskapsrymd, utan att någon person har den som en del av sitt minne.

Kanske är det tingens natur, och kunskapens natur, att saker glöms bort, de inkorporeras 
i annat, de abstraheras till oigenkännlighet, de kombineras med vissa saker, men inte 
med andra. Att försöka hitta sanning kanske fortfarande kommer vara forskarens 
uppgift. Om biblioteken inte har folk som kan forskning, är det troligt att biblioteken 
förlorar sitt värde. Förutom det, förlorar vi som ett folk kunskapen om oss själva, 
eftersom vi inte får tillgång till samlingarna. Med andra ord räcker det inte att vi bevarar 
allt som trycks i våra nationer, eller allt som trycks utomlands om oss, utan vi behöver 
ha människor som funderar över vad det betyder. Vi behöver ha möten, mellan 
människor, och även mellan människor och material. Detta för att vår identitet ska 
betyda något.

Åtkomst till materialet kommer genom forskning, och genom intervjuerna har jag 
kommit fram till att digitaliseringen synliggör materialet bättre, samtidigt som många 
forskare inte nöjer sig med digitaliserat material i vissa, särskilda fall. Så länge 
biblioteken inser detta, och kommer ihåg att digitaliseringen tar mycket kraft och tid i 
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anspråk, och inte låter det gå ut över forskningen (bl a tiden deras bibliotekarier skulle 
forska), kommer digitaliseringen ofelbart leda till förbättring av läget för 
kunskapsutveckling.

Jag förstår att denna fråga är något känslig i vissa kretsar. Det finns de som tycker att 
bibliotekarierna ska vara generalister, och de som tycker att de ska vara forskare. Mitt 
intryck är att biblioteket är en utmärkt plats för människor (för besökare, men också för 
assistenter och övrig personal) att lära sig att forska, och att om det uppmuntrades och 
belönades, skulle nationernas forskning gå framåt. Biblioteket är en oöverträffad plats 
att träffa alla sorters människor, ett ”tempel” med Kreslins ord. Som mötesplats och 
magasin för en nations minne kan alltså den som vill veta något få en underbar 
överblick över forskning, inte bara inom det snävt avgränsade ämnet, utan även det som 
ligger bredvid. Chansen att bara råka komma över något som är relevant ökar ju fler 
möten och desto mer material forskaren eller bibliotekarien går förbi eller vistas bland. 
För den som vill integrera kunskapen mellan olika forskningsfält är biblioteken en av de 
bästa platserna att börja på.

För dem som har åtkomst till de fysiska samlingarna på nationalbiblioteken är det en 
ynnest, det är ”kjempeflott”, ”vi tycker”, eller så har man möjligheten att visa andra 
vilken fantastisk ”illuminerad Koran” biblioteket har, osv. Glädjen i att vara i 
nationalbibliotekens samlingar smittar av sig. Det handlar inte bara om att de som är där 
har utvecklat den finkänsliga implicita kunskapen om nationens minne. Det handlar 
också om att det är värdefullt för oss människor att se dokumenten som skrivits om 
”oss.” Jag önskar att fler ska kunna känna att nationalbiblioteket är ”mitt,” och inser att 
denna önskan kan vara svår att uppfylla. Att förstå hur en person lär sig vad samlingarna 
är, och hur denna kunskap förs vidare kan dock vara ett steg på vägen.
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8. Slutsatser

Att döma av mina resultat, ser det ut som att biblioteken får den sortens kompetens som 
personalen arbetar med. Det kanske låter banalt, men vid en närmare granskning blir det 
tydligt att om man vill att biblioteket ska ha forskningskompetent personal, räcker det 
inte med att anställa någon som har forskat, och sen sätta den personen att dagligen 
expediera material. För att biblioteket som en helhet ska kunna göra samlingen 
tillgänglig, krävs ett synsätt att de som verkligen har förståelse för samlingen, också har 
friheten och tiden att göra djupdykningar i den. Den som går längs hyllorna får en annan 
överblick än den som sitter vid pliktlevereransavdelningen. Den som ska förbereda ett 
paper för en konferens i en annan del av världen kommer att få en annan känsla för 
samlingen än den som endast ska hjälpa andra forskare att sammanställa sina rapporter 
och papers.

Å andra sidan får bibliotekarien också en känsla för samlingen genom att lyssna på olika 
frågor folk ställer. Det är väldigt olika, den som står där och hjälper andra hitta det de 
söker får många olika intryck, som bidrar till en implicit kunskap om ”vad man skulle 
kunna göra” med samlingarna. Den som arbetar i biblioteket får en överblick över 
kunskapen genom sitt arbete. Om bibliotekarien dock inte har möjlighet att göra 
djupdykningar ibland, kommer kunskapen att vara ytlig. För assistenter är det då 
nödvändigt att kunna hänvisa vidare till någon som kan ge mer djupgående hjälp, och 
forskaren på biblioteket får då ansvaret att vägleda andra forskare.

Den skicklige bibliotekarien får hitta en balans mellan vad han eller hon kan veta om 
samlingen i stort, och på vilket djup kunskapen ska sökas. Genom att själv vistas i 
magasinen, och själv forska i dess dokument, utvecklar bibliotekarien en implicit 
kunskap om dessa dokument i deras sammanhang. Bibliotekarien får gradvis en känsla 
för var all kunskap hör hemma. På så sätt kan bibliotekarier bidra med mycket värdefull 
kunskap, genom att syntetisera, att sammanfatta, att ta ett steg bakåt, för att placera ny 
kunskap i en ny kontext, i den befintliga samlingen.

Med digitaliseringen har samlingarna så att säga mer och mer uppgått i en elektronisk 
rymd, som Häkli (2001b) uttryckte det. Men så länge bibliotekarierna fortsätter att 
vistas i samlingarna, och fortsätter att syntetisera, sammanfatta, och ta ett steg bakåt, 
kommer de att kunna fortsätta att ha den implicita kunskapen om sina samlingar som är 
nödvändig för att andra ska få tillgång till den kunskap som finns upptecknad där.

I digitaliseringssammanhang är det bra att komma ihåg att varje text har en person (eller 
flera) bakom, och att det alltid är människor som skapar mening. Vem är det som skapar 
mening? Är det externa forskare, studenter, allmänheten – eller bibliotekarierna? Det är 
möjligt att tekniken underlättar för skapande av ny kunskap. Det finns en ambivalens 
inom biblioteken – ska bibliotekarierna vara generalister eller forskare? Och ska de vara 
experter på teknik eller är det inte särskilt viktigt? Mitt intryck är att de flesta i den nya 
generationen har accepterat att tekniken är viktig för alla kategorier. Denna studie har 
fått mig att tro att det inte räcker för bibliotekens uppgift som en respondent sade, ”om 
en kontorist styr andra kontorister.” Det behövs något mer än personer som kan hantera 
databaser  för att leda landets forskning. Det behövs personer som själva bedriver 
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forskning, som förstår forskningens processer och kan vägleda dem som inte har 
implicit kunskap om de speciella samlingarna nationalbiblioteken har, särskilt när det 
gäller nationella angelägenheter.

På KB-seminariet (2010) problematiserade Mats Dahlström metadataproduktionen och 
frågade sig om biblioteken tror att de ska ta över kritisk textutgivning, då det ibland ser 
ut som detta när vissa dokument digitaliseras. Det går inte att återskapa textens 
rumslighet digitalt. Det blir med nödvändighet en tolkning av texten då den överförs till 
ett digitalt medium. I en av gruppintervjuerna sade två bibliotekarier om skillnaden 
mellan att se en text materiellt och digitalt att det beror på vad forskaren studerar – 
studeras inbindningen eller t ex vattenstämplar kanske det inte överförs i den digitala 
versionen och originalet behövs.

Tekniken har utvecklats mycket de senaste åren, så att de första försöken till 
digitalisering har blivit utdaterade, och är inte tillräckligt bra – möjligtvis behöver de 
göras om. Debatten handlar till stor del om var pengarna ska läggas. Å ena sidan 
behöver samlingarna digitaliseras i sin helhet för att effekterna av detta ska bli av 
maximalt värde. Å andra sidan är detta oerhört dyrt, och riskeras att äta upp kostnaden 
för att bibehålla den talande kunskapen hos människor som forskar. Detta är en oroande 
utveckling. Min slutsats är att om det är av nationellt intresse att digitalisera 
samlingarna, måste detta ske med utökad finansiering, inte med hjälp av nedskärningar 
på forskningen. Om detta sker kommer den reella åtkomsten till nationens minne att 
reduceras.

Det har varit mycket fokus på tillgänglighet, och att biblioteken ska tillgängliggöra 
material från sina samlingar. I denna diskussion är det viktigt att inte stanna i att 
materialet som fysiskt objekt är möjligt att visera, utan att meningen kan komma fram, 
att den som vill kan tala med materialet. Som Kreslins sade är det ibland inte möjligt att 
se boken i dess egen källare. Då får han se digitaliserat material. Men vill någon förstå 
boken, och se den i sin helhet, får denne kanske bemöda sig om att söka upp den. Trots 
farhågan att digitaliseringen skulle ta dokumenten ur sin kontext, hävdar Kreslins att 
forskaren alltid hittar sitt material, oavsett dess medium.

Även på webben måste forskaren veta var informationen kommer ifrån för att förstå hur 
den ska tolkas, och hur den ska värderas. Som Kreslins framhävde, kan det vara till stor 
hjälp att kunna läsa ett dokument eller se en bild hemifrån, men det är flyktigt, det är 
”som att man fryser in ett ögonblick i materialets historia”, och han glömmer, han kan 
inte se tillräckligt tydligt, och behöver ibland gå tillbaka till originalbilden för att se det 
han behöver se. Kreslins menar att digitala versioner av dokument saknar sammanhang. 
Jag drar slutsatsen att om sammanhanget är nödvändigt för att kunna tolka det och 
värdera det, är alltså inte digitaliserat material tillräckligt för att bedriva forskning. Det 
är i så fall inte möjligt att uppnå kunskap utan att besöka dokumenten i deras miljö. 
Därför är det önskvärt att bibliotekarier umgås med sina samlingar på ett djupare sätt än 
bara genom indexering och katalogisering.

Samtidigt är det tydligt att varje person måste göra sin egen resa. Biblioteken kan inte 
förvänta sig att alla bibliotekarier är redo att vara en självskriven talare på en konferens 
någonstans, om de inte har den bakgrunden. Å andra sidan tror jag att världen går miste 
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om viktiga insikter om digitaliseringsarbetet tar bort medarbetarnas tid att begrunda 
meningen med materialet. För att materialet ska finnas tillgängligt måste det 
digitaliseras, eftersom mycket kommer att förstöras annars. I detta arbetet är det 
angeläget att hela tiden utvärdera livslängden på samlingen, och att det inte bara blir att 
forskarna håller på med den nya tekniken, för att få det att fungera, utan att det finns en 
balans, så att de också kan fortsätta med sina forskningsprojekt.

Generellt kan sägas att biblioteken som prioriterar digitaliseringen och låter det gå ut 
över att anställa tillräckligt många att hålla på med forskning, på lång sikt förmodligen 
kommer att förlora tillgängligheten till samlingarna. Det kommer att bli svårt att ersätta 
den förlorade kunskapen, och det är tveksamt om digitaliseringen av samlingen kan 
hjälpa någon, om det blir så svårt att förstå den eftersom den har blivit bortglömd.

Det är tydligt att det är till bibliotekens och nationernas fördel om bibliotekarierna talar 
med samlingarna, så att nationalbiblioteken inte bara fungerar som serviceinstitutioner. 
Jag uppmanar biblioteksstyrelserna vid nationalbiblioteken i Norden att satsa på att 
deras bibliotekarier är ambassadörer för sina samlingar, och att de ser till att de berättar 
om det de lärt från nationens minne, så att denna värdefulla kunskap inte går förlorad. 
De som vistas i samlingarna som utgör nationens minne bör ges utrymme att tala med 
samlingarna, och hämta mening från dem, och presentera denna för världen. Om det 
slumpmässiga mötet ska ske, krävs ett kaotiskt tillvägagångssätt i en ordnad samling. 
Detta bör ske i våra nationalbibliotek.

Om vi vill ha ett nationalbibliotek för folket, bör vi också se till att de som har åtkomst 
till samlingarna, som har den implicita kunskapen om dem, kan berätta om sina möten 
med samlingarna. Då är nationalbiblioteket inte bara en digital portal, utan också ett 
mänskligt möte som förmedlar vårt nationella minne.
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9. Sammanfattning

Nationalbibliotek har generellt som uppgift att lagra allt som publiceras i landet, allt 
som publiceras utomlands av landsmän, eller som publiceras utomlands på 
”nationalspråket” eller som handlar om nationella förhållanden eller om landsmän. I 
samband med digitaliseringen ser många möjligheterna för hela befolkningen att ta del 
av det som ofta kallas ”nationens minne.” I Stockholm, Köpenhamn, och Oslo sitter 
forskare på biblioteken och forskar i samlingarna. Köpenhamn och Oslo har ett system 
med fackreferenter. I Oslo är det också möjligt för bibliotekarier utan forskarutbildning 
att forska. Dessa har då masterexamen. Helsingfors har inte så många forskare, och i 
och med att publiceringskravet släpptes på 1970-talet, har också kunnandet om 
samlingarna gradvis utarmats. Det finns trots detta fortfarande bibliotekarier som 
bedriver forskning på grund av sitt eget intresse, men det är inte formaliserat eller 
förväntat från ledningen. Stockholm har en forskningsavdelning som anordnar 
seminarier och individer från denna åker regelbundet ut och talar på konferenser.

Samlingarna på nationalbiblioteken är så stora, att det inte finns någon som kan ha en 
överblick över allt. Däremot kan biblioteken, som i Stockholm, ha en 
forskningsavdelning, där olika personer känner olika delar av samlingarna, så att 
bibliotekarierna vet vem de kan hänvisa till om de inte kan svara på en fråga. I 
Köpenhamn är det mycket sektionerat, och de olika samlingarna hör till olika personer 
och institutioner. Biblioteket är dessutom utspritt över hela Köpenhamn, och de olika 
grenarna har stort självbestämmande. I Oslo och Helsingfors har de till helt nyligen 
varit ett universitetsbibliotek, och spåren från detta syns i att de har olika sektioner med 
samlingsansvariga. Utvecklingen mot att mer renodlat bli nationalbibliotek syns i deras 
fokus på det nationella, på bl a utställningar som anordnas om enskilda författare.

Upplärningen av bibliotekarier sker på olika sätt. Fram till 1970- eller 1980-talet hade 
biblioteken ofta program för att lära upp sin assistentpersonal, och på senare tid har den 
skett mycket individuellt. Det biblioteken vill föra vidare är historien om samlingarnas 
uppbyggnad, eftersom det hjälper den som ska navigera att förstå hur bibliotekarierna 
har tänkt, och ibland har personalen föreläsningar för varandra där de presenterar 
material från sina samlingar. Kungliga Biblioteket i Stockholm använder sina öppna 
seminarier för både allmänhet och personal, för att också fortbilda personalen. Alla 
nationalbiblioteken har regelbundet utställningar, som presenterar något ämne från 
samlingarna.

Att samlingen sitter i magasin istället för på öppna hyllor gör att någon måste hämta 
böcker för den som vill ha tillgång till dem. Detta kan göra att det blir svårt för en 
utomstående att få överblick över vad som finns. Om digitaliseringen av materialet görs 
på ett bra sätt, så att allt blir sökbart i katalogerna, och dessutom möjligt att bläddra 
igenom, kommer detta leda till en bättre tillgång till materialet. Det kommer att bespara 
forskarna tid, som inte längre måste vänta på sina böcker från magasin för att se om det 
är relevant. Problem som kan vänta är t ex att allt inte är möjligt att hitta, och att 
användare då missar viktiga delar av den diskurs de ska delta i. Lösningen på detta är att 
medla genom bibliotekarier som känner samlingarna väl.
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Åtkomst till innehållet i samlingarna fås genom att forska. För forskaren spelar det 
ingen roll i vilket medium materialet finns, förutom att det med digitaliseringen blir 
snabbare att skanna igenom svårtillgängligt material. Å andra sidan är det en oerhörd 
fördel om någon ska arbeta med ”allt” inom ett visst ämne, om denne då kan sitta själv i 
magasinet och bläddra igenom ”allt.” Det finns vissa saker som är svåra att överföra till 
ett digitalt medium. Överblicken kan den få som ser hur alla böckerna står på en hylla, 
som kan se hur de ser ut, som kan se saker som omslaget, vilket skick det är i, och t ex 
vattenmärken eller pergamentdetaljer, som inte blir synliga i en digitaliserad bild. En 
annan fördel med digitaliserat material är också möjligheten att zooma in, så att detaljer 
blir synliga på en nivå som är svår att se med blotta ögat.

Svaret på frågan ”Talar samlingarna?” tolkas som att det gör de, för den som tar sig tid 
att lyssna. De talar till den som också vill förmedla kunskapen vidare. De talar till dem 
som själva vill diskutera med materialet. De talar inte automatiskt till var och en som 
sätter sin fot på nationalbiblioteket, utan det krävs en ansträngning, och det tar ofta lång 
tid. Från nationalbiblioteken krävs att de kommer ihåg att det mänskliga mötet måste få 
ta tid. Åtkomsten till vårt nationella minne är begränsat, men kan underlättas av dem 
som vistas i samlingarna, som har en implicit kunskap om dem, och som forskar i dem.
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11. Bilaga - bilder
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Bild 1-3 från Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Märk de flyttbara hyllorna
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En del av Ibsen-samlingen

Bild 4-6 från Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn
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Nyare böcker

"Kapslar"



12. Bilaga - intervjuguide

Diskussionerna har utgått ifrån följande frågor:

När började du arbeta här?

Vad var det som gjorde att du sökte dig hit?

Hur tycker du att du har kommit in i samlingen?

Vad tycker du är skillnaden mellan fysiskt och digitalt material?

Vad betyder det för dig att ha tillgång till magasinen?

Hur har digitaliseringen påverkat din yrkesroll?

83


	Förord
	1. Introduktion
	2. Syfte, problemställning, forskningsfrågor samt avgränsning
	3. Litteraturöversikt
	4. Teori och analysmetod
	5. Metoder
	5.1 Intervjuer
	5.2 E-post-enkäter
	5.3 Dokumentstudier
	5.4 Magasin

	6. Resultat
	6.1 Presentation av biblioteken och intervjupersonerna
	6.1.1 Kungliga biblioteket i Stockholm
	6.1.2 Nationalbiblioteket i Helsingfors
	6.1.3 Nasjonalbiblioteket i Norge
	6.1.4 Det Kongelige bibliotek i Köpenhamn
	6.1.5 Forskare och bibliotekarier
	6.1.6 Diskussion

	6.2 Hur bibliotekarier lär sig samlingarna
	6.3 Forskningen på nationalbiblioteken
	6.4 Att vara i samlingarna
	6.5 Internutbildningar
	6.5.1 Sverige
	6.5.2 Finland
	6.5.3 Norge
	6.5.4 Danmark

	6.6 Konsekvenser av digitaliseringen och tillgång till digitalt material
	6.7 Tillgång till de fysiska samlingarna

	7. Analys
	7.1. Implicit kunskap om en samling
	7.2. Upplärning av bibliotekarier och kunskapsöverföring
	7.3. Samlingarnas betydelse i den digitaliserade världen

	8. Slutsatser
	9. Sammanfattning
	10. Referenser
	11. Bilaga - bilder
	12. Bilaga - intervjuguide

