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Rominstitutets specialbiblioteks uppdrag är tydligt förankrat med institutets 

syfte och specialbiblioteket har en betydande roll för Rominstitutet. 

Biblioteket fungerar som ett arbetsrum där forskarna dels har tillgång till 

material för sin forskning men där de också kan interagera med andra 

forskare samtidigt som biblioteket också kan användas vid föreläsningar och 

andra aktiviteter. Rominstitutets specialbibliotekarie har en stor roll för 

specialbiblioteket när det kommer till klassificering, digitalisering och 

hantering av grå litteratur. Specialbibliotekariens roll går att identifiera i 

Øroms alla sex olika bibliotekarieidentiteter.   
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1. Inledning 

 

För forskare inom antiken är Rom världens rikaste biblioteksstad. Vatikanen, italienska och andra 

utländska institutsbibliotek innefattar tillsammans i stort sett allt som konst- och antikforskare kan 

tänkas behöva (Nylander 2002, s. 372). Det är dock inte alltid så lätt att leta sig fram till dessa 

skatter. För svenska forskare i Medelhavsområdet finns Medelhavsinstitutet, deras syfte är att 

fungera som bas för svenska forskare i området. Medelhavsinstitutet består idag av: Svenska 

Institutet i Istanbul som grundades 1962, Svenska Institutet i Aten som grundades 1948 och 

Svenska Institutet i Rom som grundades 1925 (Ekroth 2016, s. 21). En viktig aspekt för 

Medelhavsinstitutet är också deras specialbiblioteksverksamheter vilka de alla tre driver under olika 

och skilda förutsättningar. I den svenska regeringens budgetproposition för 2015 föreslog plötsligt 

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, en minskning av bidraget 

till Medelhavsinstitutet med först en halvering 2016 och så småningom skulle bidraget helt upphöra 

2017 (Proposition 2014/15:1). Efter massiva protester och namninsamlingar drogs senare beslutet 

tillbaka av regeringen med motiveringen att ”regeringen värnar om instituten och deras många 

aspekter, från de kulturella och historiska till de forskningsmässiga” och Medelhavsinstitutet har 

därför fortsatt få bidrag (Regeringskansliet 2014). Medelhavsinstituteten kan för tillfället fortsätta 

med sina specialbiblioteksverksamheter.  

 

Kungliga Biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att lämna ett förslag till en nationell 

biblioteksstrategi för att kunna främja kvalitetsutveckling och samverkan inom det allmänna 

biblioteksväsendet. Som en delrapport på detta uppdrag kom, hösten 2017, KB:s omvärldsanalys 

Den femte statsmakten – Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och 

digitalisering, med syftet att belysa de utmaningar och de möjligheter som biblioteken står inför 

(Fichtelius et al 2017, s. 7). Som bakgrund till sin omvärldsanalys väver KB också in den nya 

situation som vi befinner oss i efter att Donald Trump blivit vald till USA:s president. Trump är en 

av världens mäktigaste människor samtidigt som han hårt kritiserar journalister och media, han har 

bland annat infört begreppet alternativ fakta. Vi kan idag inte vara säker på att fakta är fakta utan vi 

måste dubbelkolla allt då personliga åsikter och tolkningar allt oftare felaktigt kallas för fakta. KB 

konstaterar att på biblioteken finns oförfalskad historia och inte alternativa fakta. Inför denna nya 

världssituation känner biblioteken ett förnyat ansvar och denna gamla institution som biblioteken är, 

behövs mer än någonsin (Kungliga Biblioteket 2017a). Alla biblioteksverksamheter är viktiga och 

behövs men samtidigt som detta konstateras så läggs fler och fler specialbibliotek ner. Som exempel 

kan nämnas att SCB:s samling ska arkiveras (Loman 2017). 
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Förmedling av kunskap är något som förenar olika bibliotekstyper i det allmänna 

biblioteksväsendet. Trots de olikheter som finns mellan olika bibliotek har alla till uppgift att 

tillgängliggöra kunskap i olika former (Svenska Biblioteksföreningen). En av de svaga 

biblioteksverksamheterna enligt Den femte statsmakten är specialbiblioteket. Specialbiblioteken har 

drabbats extra mycket av besparingskrav vilket har lett till minskad tillgänglighet, gallring, 

omorganisation och ibland till och med nedläggning av verksamheter (Fichtelius et al 2017, s. 417).   

Den svenska bibliotekslagen (2013: 801) fastställer ramarna för landets bibliotek, lagen gäller för 

all biblioteksverksamhet, även specialbibliotek som är finansierade av offentliga medel. 

Bibliotekslagen understryker bibliotekens roll för det demokratiska samhällets framåtskridande och 

dess huvudsakliga roll i kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning (Svenska Biblioteksföreningen 

2015, s. 3). Specialbiblioteken omfattas av bibliotekslagen men de lyfts inte fram av den svenska 

bibliotekslagens första paragraf vilket hade kunnat markera deras betydelse (Fichtelius et al 2017, s. 

416). Medelhavsinstitutet drivs som stiftelser och finansieras av det svenska 

Utbildningsdepartementet till skillnad från många andra specialbibliotek som finansieras av 

Kulturdepartementet (Svenska biblioteksföreningen 2015a, s. 25).  

 

Parallellt med detta befinner vi oss mitt i utvecklingen från ett industrisamhälle till ett digitalt 

samhälle som Digitaliseringskommissionen påpekar. När ett samhälle genomgår stora förändringar 

är det viktigt att bygga upp bred kunskap om utveckling med hjälp av olika perspektiv och aspekter 

på flera olika områden. Man understryker att det livslånga lärandet, utbildning, 

kompetensutveckling och omskolning kommer att öka (Fichtelius et al 2017, s. 343). Som en del av 

det livslånga lärandet skulle man kunna använda forskningsresultat. Om vetenskapssystem skulle 

vara öppna i alla sina moment skulle det stärka dess kvalité, nytta och betydelse samt öka 

pålitligheten och kunna bli en resurs för hela samhället (ibid. s. 350-351). Precis som alla andra 

biblioteksverksamheter påverkas också specialbiblioteken av digitaliseringen av forskning och 

utbildning men de nämns tyvärr sällan som resurser till det livslånga lärandet (ibid. s. 369). Enligt 

rapporten Effektiv vetenskaplig kommunikation som har gjorts av Svenska Biblioteksföreningen har 

specialbiblioteken ännu större problem än universitet- och högskolebibliotek med tillgång till de 

digitala resurser som de kan behöva för sin verksamhet. På grund av de höga licenskostnader som 

de flesta förlag tar för sina prenumerationer på databaser och tidskrifter är detta svårt att tackla för 

specialbiblioteken (ibid. s. 369).  
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1.1 Syfte 

Specialbibliotekens uppdrag är att ge service till de anställdas informationsbehov vid 

moderorganisationen så att moderorganisationen i sin tur ska kunna uppnå sina mål. 

Specialbiblioteken har inte samma så kallade ”hjärtefrågor” som de vanliga biblioteken som till 

exempel demokrati eller lika tillgång till information för alla. Specialbiblioteken arbetar inte heller 

med prioriterade grupper som den klassiska biblioteksverksamheten gör i Sverige. På KB:s hemsida 

kan man vidare läsa att specialbibliotek dessutom är speciella (Kungliga Biblioteket 2017). Vilket 

naturligtvis väcker tanken, är inte alla bibliotek speciella och är då specialbibliotek på något vis 

extra speciella? Mitt syfte är att göra en fallstudie över specialbiblioteket vid Svenska Institutet i 

Rom och med fokus på specialbibliotekariens roll för verksamheten. Varför är specialbibliotekarien 

speciell? För att kunna förstå specialbibliotekariens roll måste jag även ta reda på vad som är 

speciellt med Rominstitutets specialbibliotek och hur de bedriver sin verksamhet.  

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilket uppdrag har Rominstitutets specialbibliotek?  

- Vilken betydelse har specialbiblioteket för Rominstitutet? 

- Hur används Rominstitutets specialbibliotek?  

- Vilken roll har specialbibliotekarien för specialbiblioteket? 

 

1.3 Avgränsningar 

Svenska institutet i Rom tillhör Medelhavsinstitutet som består av tre olika institut, ett i Rom, ett i 

Aten och ett i Istanbul. De tre instituten bedriver specialbiblioteksverksamhet under helt olika 

förutsättningar och möjligheter. Eftersom min tid är begränsad måste jag göra en avgränsning och 

eftersom mitt syfte inte är att göra en jämförelse mellan de tre olika specialbiblioteken och deras 

specialbibliotekarier, har jag valt att endast titta på Rominstitutets specialbibliotek.  
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2. Tidigare forskning och teori 

I detta kapitel ger jag en definition av begreppet specialbibliotek, tidigare forskning som gjorts om 

specialbibliotek och specialbibliotekens plats i det svenska bibliotekslandskapet. Jag kommer också 

att presentera mitt teoretiska ramverk i form av Anders Ørom och hans teori om de sex 

bibliotekarieidentiteterna.  

 

2.1 Definition av begreppet specialbibliotek. 

Specialbibliotek är till att börja med en svår och varierande grupp att definiera vilket resulterat i att 

varje författare som skriver om specialbibliotek måste börja med att ge det en definition (Murray 

2013, s. 274). Begreppet specialbibliotek har dessutom förändrats genom åren precis som deras 

arbete också har gjort. Förr i tiden definierades ofta specialbibliotek som att enkelt tillhandahålla 

information till affärsmän (ibid. s. 274). På den tiden ansågs specialbibliotekens arbete framför allt 

ha att göra med dokumentation. 1909 bildades Special Libraries Association (SLA) under en 

konferens vid American Library Association (ALA), egentligen var ingen direkt nöjd med termen 

”speciell” men det andra alternativet ”dokumentation” var inte heller riktigt passande. Eftersom 

ingen kunde komma på en bättre term så fortsatte de att använda ”speciell” trots en viss oro kring 

ordvalet och att de ständigt var tvungna att svara de ”generella” bibliotekarierna att ”alla bibliotek 

är speciella” (Williamas 1997, s. 775- 776). Specialbiblioteken kom genom åren att ses som en 

informationsbyrå och senare som ett sorts clearinghouse (Ball 2000, s. 133). Specialbiblioteken gick 

tidigt från att vara traditionella ”samla på” bibliotek till att vara bibliotek som fokuserade på 

uppdaterande aktuell information och försörjning av tjänster till forskare (O’Connor 2007, s. 59).  

 

Enligt Janet E. Powers utvecklades specialbiblioteken som svar till ett specifikt informationsbehov 

och uppkomsten av erkännandet att en organisation med snabb tillgång till bra information skulle 

kunna ha konkurrenskraftiga fördelar (Powers 1995, s. 478). James Revie däremot hävdar att 

väldigt få små specialbibliotek helt startar från noll. Enligt honom så uppkom många 

specialbibliotek efter att företagets chef, i ett ganska desperat försök, misslyckats att hitta en viss 

information bland den brokiga kollektionen av böcker, kataloger, tidningar och pamfletter, och av 

den anledningen ber ”Miss Smith” om en organisering av röran och så födds ytterligare ett 

specialbibliotek (Revie 1953, s. 171). I boken Special Libraries as Knowledge Managment Centres, 

tillskriver Semertzaki specialbiblioteken fyra egenskaper. Till att börja med har specialbibliotek en 

hanterlig kollektion, en unik blandning av böcker inom ett visst ämne eller vissa få ämnen. För det 

andra erbjuder de en individualiserad kvalitativ service till specifika användare. För det tredje 

överensstämmer det med moderorganisationens uppdrag som också styr deras ämne. För det sista 
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anställer specialbibliotek specialiserad personal som vanligtvis har stor kompetens inom 

bibliotekets ämnesområde (Semertzaki 2011, s. 14). Rafael Ball (2010) tillskriver specialbiblioteken 

en rad olika punkter i sin artikel Future trends in special library services.  

 

• Specialbibliotek är helt bundna till moderorganisationen. 

• Specialbibliotek medverkar till att moderorganisationen uppnår sina mål. 

• De specifika kraven på moderorganisationen gör att man är beroende av bibliotekets 

kvalitet och prestationsförmåga. 

• Som en konsekvens av den nya informationstekniken står specialbibliotek inför en högre 

konkurrens från andra informationsförsörjare än andra vanliga bibliotek.   

 

Specialbibliotek är sällan förskrivna enligt lag så deras existens garanteras inte av regeringen, 

därför måste specialbibliotek ständigt legitimera sig. Detta leder till att specialbiblioteket måste ha 

en god relation med sina användare och sin moderorganisation (Ball 2000, s. 138). Alternativa 

namn till specialbibliotek är; informationscenter, forskning-, företag-, eller bolagsbibliotek och 

kunskapshanteringscenter, genom åren har den övervägande termen varit specialbibliotek 

(Semertzaki 2011, s. 3). Specialbibliotek kan vara ganska många olika typer av bibliotek vilket gör 

begreppet väldigt stort. I den moderna litteraturen brukar specialbibliotek ofta definieras utifrån vad 

de inte är (Murray 2013, s. 274). Semertzaki definierar specialbibliotek ett bibliotek som inte är ett 

folk-, skol-, universitet- eller statligt bibliotek och som tjänar en specialiserad allmänhet som består 

av moderorganisationen (Semertzaki 2011, s. 3).   

 

2.2 Tidigare forskning 

Specialbiblioteken är underrepresenterade inom bibliotekslitteraturen, det finns inte lika mycket 

forskning om specialbiblioteken som det finns forskning om till exempel de akademiska biblioteken 

eller skolbiblioteken (Murray 2016, s. 482). Tara E. Murray påpekar också att detta inte är så 

konstigt då de akademiska bibliotekarierna många gånger uppmanas till att forska, och många 

gånger även har det som krav, och då forskar de av naturliga skäl oftast i den miljö som de redan 

befinner sig (ibid. s. 482). Specialbibliotekens bibliotekarier verkar inte ha samma möjligheter eller 

samma krav. Murray påpekar tyvärr också att den forskning som gjorts om specialbibliotek har 

gjorts av några få forskare som nu dessutom befinner sig i slutet av sina karriärer och i alla fall om 

man ska tro henne, så verkar det inte finnas några direkta ersättare som står redo att ta över (ibid. s. 

483).  
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Specialbiblioteks skyldigheter och huvudmål har vanligtvis varit att tillhandahålla, samla, bevara 

och inkludera samlingar som produceras av moderorganisationen, immateriell kunskap som daglig 

korrespondens, tekniska rapporter, användarundersökningar, resultat från forskning och 

publikationer (Semertzaki 2011, s. 28). Specialbiblioteket förvärvar resurser, kunskaper och 

uppgifter som är relevanta för moderorganisationen. Av den anledningen är de också beroende av 

elektroniska resurser utöver det konventionella materialet och de strävar efter att hela tiden hålla 

samlingen uppdaterad. Det är också av den anledningen som Eva Semertzaki anser att 

specialbibliotek är den rätta platsen för att hantera, organisera och sprida den kunskap som skapas 

inom organisationen (ibid. s. 29). Enligt henne borde specialbibliotek utveckla sin roll och ses som 

”knowledge management centres”. Redan 1910 uttrycktes tanken att specialbiblioteket skulle ses 

som verksamhetens vapen snarare än ett lagerhus för böcker och detta berodde på personalens 

missionerande själ (Marion 1910, refererad i Semertzaki 2011, s. 3), det vill säga att 

specialbibliotek får mervärde tack vare personalen och kan ses som ett vapen som får 

moderorganisationen att uppnå sina mål. Detta skulle kunna tolkas som att utan bibliotekarien 

skulle specialbiblioteket mera ses som endast ett lager för böcker. För alla bibliotek har 

bibliotekarien naturligtvis en viktig roll men för specialbiblioteken har bibliotekarien en ännu större 

central roll.  

 

Enligt White är specialbibliotekariebefattning en sinnesstämning och en attityd. Det är att sätta 

kunskap i arbete och den definieras inte av vilket bibliotek som specialbibliotekarien arbetar i utan 

av de värdesystem som tas med i informationssamspelet med användaren (White 1989, refererad i 

O’Connor 2007, s. 60). Naturligtvis behövs också traditionella bibliotekskunskaper för 

specialbibliotekarien men det finns en ökad tonvikt på två attribut, nämligen kunskapen om 

moderorganisationens verksamhet och ett sorts partnerskap med användaren (ibid. s. 60). En annan 

term för specialbibliotekarie är informationsspecialist som strategiskt använder information i sitt 

jobb för att främja moderorganisationens uppdrag. Detta uppnås genom utveckling, hantering och 

utplacering av informationsresurser och tjänster. Informationsspecialisten utnyttjar tekniken som ett 

kritiskt verktyg för att uppnå målen (Semertzaki 2011, s. 5). I ett samhälle där 

”informationsöverbelastning” är ett vanligt påstående är specialbibliotekariens nyckelkunskaper att 

kunna analysera och sammanställa information. I det perfekta specialbiblioteket borde 

specialbibliotekarien ses som en konsult och rådgivare och inte bara som en serviceutgift 

(O’Connor 2007, s. 62).  
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David Bender uttrycker att specialbiblioteken har kommit att utvecklas under olika faser. Den första 

fasen kallar han för ”just in case” då specialbibliotekarien samlade på information bara för 

säkerhets skull. Den andra fasen ”just in time” då specialbibliotekarien lyssnade på användaren och 

hittade informationen precis när den behövdes. Under den här fasen blev specialbibliotekarien en 

sorts informationskonsult. Den tredje fasen ”just for you” då specialbibliotekarien fungerade som en 

informationsspecialist som analyserar, tolkar, skräddarsyr och hittar information till användaren. En 

av utmaningarna för specialbiblioteken är att ta till sig den kommande fasen ”just with you” då 

specialbibliotekarien tas med in på den strategiska nivån vid planering och affärer för 

moderorganisationen. Bibliotekarien sitter med tillsammans med beslutfattare vid organisationen 

för att kritiskt kunna tillföra information (Bender 1998 refererad i O’Connor 2007, s. 62).  Enligt 

Semertzaki är specialbibliotekets personalkompetens och samlingar deras viktigaste bidrag till den 

allmänna biblioteksvärlden. Av den anledningen är det också enligt henne viktigt att ta reda på hur 

specialbibliotekets samling används, inte hur ofta något används i samlingen (Semertzaki 2011, s. 

29).  

 

Specialbibliotekens uppdrag är att kontinuerligt tillhandahålla information till en definierad 

målgrupp av användare och att följa mål och uppdrag för moderorganisationen. Det är nära relaterat 

till den sponsrade moderorganisationen och måste fungera till dennas fördel (Semertzaki 2011, s. 

6). Enligt Janet Powers så utvecklar specialbibliotek sin egen unika kultur, då de är en del av 

moderorganisationens kultur. De tänker och gör på samma sätt som moderorganisationen tänker och 

gör. De är en del av de gemensamma antagandena och övertygelserna och en del av organisationens 

värderingar och övertygelser (Powers 1995, s. 478). Specialbibliotek är också påverkade av de 

traditionella bibliotekskulturerna, speciellt förväntningen av det bekanta. Hur specialbiblioteken 

hanterar dessa förväntningar om det bekanta på ett meningsfullt och positivt sätt är en stor del av 

deras kultur. Eftersom de flesta specialbiblioteken inte uppfyller de traditionella bibliotekstjänsterna 

som till exempel att rikta sig till allmänheten, har det också blivit en del av specialbibliotekets 

kultur att inte uppfylla det bekanta (ibid. s. 479). Redan begreppet speciell ger en indikation om att 

specialbibliotek har en annan kultur än vanliga bibliotek genom att de inte är skol-, universitet-, 

folk- eller forskningsbibliotek. Det är en utmaning för de flesta specialbibliotekariechefer att blanda 

specialbibliotekskulturen och moderorganisationskulturen till en lyckad användarbaserad service 

(ibid. s. 479). 

 

Ball påpekar att specialbibliotekens relation till moderorganisationen ibland kan vara ganska 

komplicerad (Ball 2000, s. 138). En av anledningarna till detta skulle kunna vara att biblioteken 
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sällan ses som ekonomiskt inkomstgivande utan snarare som en utgift. Av den anledningen har det 

gjorts forskning om värdet av specialbibliotek. Det är dock inte helt enkelt att mäta värdet på ett 

bibliotek. Hye- Kyung Chung menar att specialbibliotek är konstruerat i första hand för att spara 

användarens tid. Eftersom att användarna snabbt kan få tillgång till information genom biblioteket 

sparar användaren tid (Chung 2007, s. 31).  

 

Bland tidigare magisteruppsatser om specialbibliotek i Sverige finns till exempel Jan Olofsson vid 

Umeå Universitet Specialbibliotekens roll i sin moderorganisation-  En kvalitativ studie av 

Utrikespolitiska Institutets biblioteks relation till sina interna användare och sin organisation där 

han undersöker Utrikespolitiska Institutets bibliotek i Stockholm. Olofsson kommer fram till att 

Utrikespolitiska Institutets specialbibliotek inte är ett vanligt specialbibliotek då det framför allt inte 

ger service till den egna organisationens anställda utan snarare till en bred allmänhet. Biblioteket 

måste bli bättre på att marknadsföra sig inom institutet för att på så sätt komma till större 

användning även inom organisationen. Vidare måste också organisationens ledning sätta upp 

tydliga mål för biblioteket så att bibliotekets alla resurser kan användas (Olofsson 1999, s. 31). I 

Christina Klarströms uppsats från Högskolan i Borås Ett specialbibliotek och dess relation till 

användarna- En studie av Goethe institutets specialbibliotek i Stockholm kommer hon precis som i 

Olofssons studie fram till att användarna av specialbiblioteket inte främst är de anställda vid 

organisationen utan externa användare. Hon kommer fram till att bibliotekets användare generellt är 

nöjda med bibliotekets tjänster men allra mest nöjda är de med bibliotekspersonalens kompetens 

och det faktum att personalen har en stor kännedom om sina användare (Klarström 2004, s. 47-48).  

 

2.3 Specialbibliotekens plats i det svenska bibliotekslandskapet 

I Sverige finns det helt klart en kunskapslucka om specialbibliotekens situation inom det allmänna 

biblioteksväsendet eftersom de alla jobbar under så olika omständigheter. Den offentliga statistiken 

är bristfällig angående specialbibliotekens verksamhet (Svenska Biblioteksföreningen 2015b, s. 26). 

Eftersom specialbibliotekens personal många gånger jobbar ensamma och få timmar leder det till att 

de helt enkelt inte hinner med att föra statistik. Detta innebär att det är nästan omöjligt att veta vad 

vi skulle gå miste om ifall de tvingades lägga ner sin verksamhet och också vad man skulle kunna 

göra för att stärka deras verksamhet. KB fick 2011 som uppdrag att skaffa en överblick över 

biblioteksområdet samt främja samverkan och utveckling inom området (Wallén 2012, s. 8).  

 

Det första KB valde att göra var bland annat att synliggöra specialbibliotekens roll i det nationella 

biblioteksnätverket genom en kartläggning. Som en del av detta uppdrag gjorde Christine Wallén 
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(2012) rapporten Stiftsbiblioteken i Sverige- Rapport från en kartläggning av fem aktiva 

stiftsbibliotek med kommunal huvudman. Christine Wallén är idag koordinator för 

specialbiblioteken. I hennes rapport kan man läsa att stiftsbibliotek, precis som specialbiblioteken 

behöver stöd (kanske ännu mer eftersom de också har äldre samlingar) när det gäller att beskriva 

och katalogisera samlingar och att digitalisera och lagra digitalt material. Christine Walléns rapport 

byggde delvis på en tidigare rapport från KB av Kerstin Assarsson Rizzi (2010) Humanistiska 

Specialbibliotek- Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför högskolan. Hennes rapport 

visar upp en väldigt splittrad bild av de humanistiska specialbiblioteken, ofta saknas en realistisk 

bedömning om vilka uppgifter biblioteket förväntas och faktiskt kan utföra utifrån ekonomiska och 

personella resurser. Specialbiblioteken har alla stora skillnader och stora olikheter ur aspekter som: 

organisation, bestånd, servicegrad, tillgänglighet osv. Gemensamt för alla är dock att de saknar ett 

tydligt uppdrag och en tydlig placering på den svenska bibliotekskartan.  

 

Peurell & Larsson skriver i rapporten Nya tillgängliga vägar. Om specialbibliotekens e-

publiceringsbehov att: ”Bibliotek med sina specialiserade samlingar och ämneskompetens inom 

moderorganisationens ämnesområde är ofta en pusselbit som saknas i andra bibliotekssammanhang 

och är ett komplement till såväl universitet- och högskolebibliotek som till folkbibliotek” (Perurell 

& Larsson 2011, s. 3). 

 

2.4 Teoretiskt ramverk 

Jag har bott och arbetat i Italien i över sexton år och min personliga uppfattning är att en del 

italienska bibliotek kan vara väldigt svåråtkomliga och att det många gånger känns som att de 

italienska bibliotekarierna vakar över bibliotekens samlingar. Den italienska 

biblioteksverksamheten känns inte lika utvecklad som den svenska, en vanlig uppfattning som jag 

har stött på är att de ligger efter den svenska. När jag upptäckte att det fanns ett svenskt bibliotek i 

Rom vid Rominstitutet var bibliotekets regler som finns publicerade på Rominstitutets hemsida det 

första jag reagerade på. Bland annat står det att besökarna ska tänka på att ha en vårdad klädsel, att 

ha ett vårdat uppträdande, att inte samla på sig allt för stor hög med böcker på sitt arbetsbord och att 

inte låna litteratur en längre tid än vad som är nödvändigt (Svenska Institutet i Rom a). En forskare 

som har studerat bibliotekarieyrkets olika roller är dansken Anders Ørom. I sin artikel 

Bibliotekariska identiteter, formidlingsarbejde og arbejdsorganisering identifierar han sex olika 

bibliotekarieidentiteter. Hans forskning refereras ofta till även inom den svenska forskningen 

(Kåring Wagman 2008, s. 8).  

 



 10 

Enligt Ørom har de olika bibliotekarieidentiteterna dessutom utvecklats olika beroende på om 

bibliotekarien arbetar på, ett folkbibliotek eller ett forskningsbibliotek, och beroende på hur 

samhället sett ut i olika tidsperioder. Folkbibliotekarien utvecklade en identitet som han brukar 

kalla för kulturförmedlaridentiteten medan forskningsbibliotekarien utvecklade 

ämnesspecialitetidentiteten. På 60-talet förenades dessa identiteter till en ny identitet som han kallar 

för informationsorganisationsidentiteten eftersom samhället utvecklades i en ny riktning. Øroms sex 

olika identiteter är:  

 

Kulturförmedlaridentiteten som kännetecknas av att bibliotekarien kan bedöma värdet av kulturella 

former och litteratur, de här bibliotekarierna är oftast inriktade mot kända och uppskattade kulturer. 

För den här identiteteten behöves en bra överblick av samlingen, allmänbildning och etiska och 

kritiska kvalifikationer (Ørom 1993, s. 37-38). 

 

Ämnesspecialistidentiteten som kännetecknas av att bibliotekarien har vetenskaplig allmänbildning 

och fackkunskaper för att kunna svara på frågor; viktigt för den här identiteten är kommunikativa 

och intellektuella förmågor hos bibliotekarien (Ørom 1993, s. 38). 

 

Dokumentalistidentiteten som kännetecknas av bibliotekariens praktiska sidor av 

bibliotekariearbetet som katalogisering, klassificering och referensarbete. Den här bibliotekarien är 

inriktad på regler och metoder och inte på kunskapen eller kulturens innehåll (Ørom 1993, s. 38).  

 

Socialarbetareidentiteten som kännetecknas av att bibliotekarien ofta arbetar uppsökande och har 

ett intresse för olika användares intressen. Användaren är ofta arbetarklass, barn och kvinnor. Det 

viktiga här är inte innehållet i den informationen som ska förmedlas utan att användaren känner att 

de får sina behov uppfyllda, vilket leder till att fackliga kunskaper, etiska kvalifikationer eller att 

kunna samordna samlingen blir mindre viktigt (Ørom 1993, s. 39).    

 

Informationsorganisatören som kännetecknas av att bibliotekarien ska kunna organisera 

information. Bibliotekarien ska ha kunskaper om olika informationssystem men också kunna 

analysera olika användares specifika informationsbehov (Ørom 1993, s. 39). 

 

Informationsförmedlaridentiteten som kännetecknas av hur teknik kan hjälpa bibliotekarien att 

förmedla information till användarna. Viktigt här är att bibliotekarien behärskar ny teknik (Ørom 

1993, 40-41). 
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Eftersom tidigare forskning om specialbibliotek visar att specialbibliotekarien har en viktig roll för 

specialbibliotekets verksamhet kan det vara intressant att se vilken identitet en specialbibliotekarie 

har idag utifrån Ørom olika bibliotekarieidentiteter.  
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3. Metod 

I detta kapitel presenterar jag min metod, etiska övervägande och mina begränsningar. 

 

3.1 Metod 

Då alla specialbibliotek är ”speciella” har jag valt att genomföra min studie som en fallstudie, dels 

eftersom jag vill förstå hur Rominstitutets bibliotek har uppstått men också för att förstå vad som är 

unikt med just det här specialbiblioteket (Yin 2009, s. 4). För att kunna genomföra min fallstudie av 

specialbiblioteket vid Rominstitutet har jag använt mig av facklitteratur som finns utgiven om 

Medelhavsinstitutet men framför allt har jag använt den mer specifika facklitteraturen om 

Rominstitutet som finns utgivet i jubileumsutgåvor där Rominstitutets födelse och historia finns 

beskriven. Det här materialet hjälpte mig förstå varför och hur Rominstitutet bildades men också 

hur biblioteket har byggts upp. Jag har använt Rominstitutets verksamhetsberättelser från 2009 till 

2016, som finns tillgängliga på deras hemsida, dels för att kunna förbereda min intervju men också 

för att förstå bibliotekets verksamhet. Avslutningsvis kompletterade jag materialet med en kvalitativ 

intervju med en av Rominstitutets bibliotekarier eftersom jag hade vissa frågor jag behövde få svar 

på (Eriksson-Zetterquist & Ahren 2015, s. 38). 

 

Rominstitutets bibliotek har bara två bibliotekarier så mitt urval för en intervju blev därför väldigt 

begränsad. För tillfället har de bara en heltidsanställd bibliotekarie, då den andra är tjänstledig, så 

detta begränsade naturligtvis mitt urval ytterligare. Då jag inte har haft möjlighet att åka till Rom 

och besöka Rominstitutet på plats valde jag att genomföra intervjun via telefon. Jag tog först 

kontakt med min informant via mail där jag förklarade att jag har bott många år i Italien och därför 

kände ett personligt intresse av hur det var att jobba som bibliotekarie där och att syftet med min 

intervju var att skriva en kandidatuppsats och att mitt fokus skulle ligga på specialbibliotek. Via 

email bestämde vi sedan tid och dag då jag kunde ringa upp henne på Rominstitutet för att 

genomföra intervjun. Jag specificerade för henne att välja en tid då hon inte riskerade att bli 

avbruten av någon användare. När jag först ringde upp henne var det något fel på telefonlinjen 

vilket gjorde att när jag sedan fick kontakt med henne så glömde jag tyvärr att informera henne om 

att jag spelade in vår intervju. Jag fick därför efter min intervju skicka ett mail till henne där jag 

informerade henne om detta och att min inspelning bara skulle användas i forskningssyfte. Intervjun 

ägde rum i december 2017 och tog en timma och femton minuter. Vissa av mina frågor hämtade jag 

från Christine Walléns frågemanual till hennes rapport Stiftsbiblioteken i Sverige- Rapport från en 

kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman från 2012 där hon genom 

enkäter och intervjuer kartlägger de svenska stiftsbiblioteken. Hennes frågor passade mitt syfte med 
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intervjun men jag la också till andra frågor som jag tyckte kändes relevanta för mitt syfte och 

Rominstitutets specifika situation. Intervjun var på svenska då min informant pratar svenska. Efter 

samtalet transkriberade jag min intervju och analyserade den utifrån Anders Øroms (1993) 

perspektiv att bibliotekarier har olika identiteter. Innan min intervju med informanten hade jag inte 

bestämt vilket perspektiv jag skulle använda för att tolka materialet, vilket ledde till att jag 

minskade risken för intervjuareffekter där jag hade kunnat påverka min informant genom mina 

frågor (Svensson & Ahrne 2015, s. 19). Alla citat i uppsatsen är exakt återgivna.  

 

3.2 Etiska övervägande 

Eftersom jag vill att bibliotekarien som jag har intervjuat ska vara anonym har jag valt att kalla 

henne informant genom hela uppsatsen. Jag är dock medveten om att Rominstitutet är en väldigt 

specifik institution och som jag tidigare har skrivit har de bara två anställda bibliotekarier där, varav 

en är tjänstledig, vilket naturligtvis gör hennes anonymitet omöjlig. Ett alternativ för min uppsats 

hade varit att hålla även Rominstitutet anonymt, men eftersom Rominstitutet historia, plats, 

verksamhet och uppdrag är så knutet till deras specialbiblioteks verksamhet hade det varit omöjligt. 

Dessutom är varje specialbibliotek unikt vilket gör att det känns som det är viktigt att belysa exakt 

vilket specialbibliotek min uppsats handlar om. Efter färdigställandet av min uppsatts kommer jag 

att skicka den till min informant så hon kan läsa igenom den och förhoppningsvis ge mig sitt 

samtycke för att eventuellt kunna publicera den, för att följa Vetenskapsrådets riktlinjer om god 

forskningssed (Vetenskapsrådet 2017, s. 27).  

 

3.3 Begränsningar 

Tack vare Rominstitutets verksamhetsberättelser, diverse facklitteratur som finns utgiven om 

institutets verksamhet och min intervju med informanten har jag fått goda kunskaper om 

Rominstitutets specialbibliotek och vad som gör det speciellt. Trots det känns ändå min kunskap 

begränsad. Jag tror att om jag haft möjlighet att besöka institutet hade min uppfattning om 

Rominstitutets verksamhet, om deras specialbibliotek och framför allt om specialbibliotekariens roll 

kunnat vara djupare. Precis som Yin påpekar är en av fördelarna med att göra en fallstudie mot till 

exempel en historisk studie att det också finns möjlighet att observera (Yin 2009, s. 11). Hade jag 

åkt ner till Rominstitutet hade jag kunnat göra en direkt observation av informantens arbete, vilket 

hade gett mig en större förståelse för hennes roll och mer tyngd till min fallstudie. En annan 

begräsning som jag också kände genom min telefonintervju med informanten var att jag visste att 

hon hade väldigt mycket att göra och jag därför inte ville uppehålla henne för länge, trots att hon sa 



 14 

att jag skulle ta den tid jag behövde. Vid ett besök på Rominstitutet hade jag också haft mer tid att 

prata med henne och då hade jag kanske känt mig mindre stressad. 
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4. Bakgrund  

I detta kapitel presenterar jag bakgrunden till Medelhavsinstitutet och Rominstitutet och samt 

Rominstitutets verksamhet idag. 

 

4.1 Bakgrunden till Medelhavsinstituten och Rominstitutet 

Eftersom specialbibliotek utvecklar sin kultur i samspel med moderorganisationen är det viktigt att 

förstå varför och hur Medelhavsinstituten och då speciellt Rominstitutet startade en gång i tiden. 

Precis som Gunnel Ekroth också gör i sin text: Ett institut vid Medelhavet. Eller varför inte tre? 

(2016) så är en bra fråga att ställa; Varför har Sverige egentligen institut i Italien, Grekland och 

Turkiet? Instituten är tre skilda institutioner och inte en del av en större statlig satsning utanför 

Sverige som de franska Institut Français eller de tyska Goetheinstituten. De är inte heller 

kulturinstitut som många har trott, utan är inriktade på undervisning och forskning. Även om 

Medelhavsinstituten påminner om varandra så föddes de av olika anledningar och har idag olika 

inriktningar. Detta gör att de alla är värdefulla för det svenska humanistiska forskningslandskapet 

dels nationellt men också för hela världen enligt Ekroth. Det finns tre omständigheter till att 

Medelhavsinstituten skapades, den pedagogiska idén, vikten av fältarbete men också en önskan för 

Sverige att vara en del i ett större internationellt sammanhang (Ekeroth 2016, s. 21-22).  

Syftet med institutionen var att binda samman undervisningen och forskningen i Sverige med 

undervisning och forskning i Medelhavet. Det fanns en önskan om att svenska studenter och 

forskare skulle kunna beröra Medelhavskulturer och studera källmaterial på plats istället för att bara 

läsa om dessa ämnen i ett klassrum och titta på bilder (ibid. s. 22). Sedan är en viktig del själva 

fältarkeologiska projekten, vilka också kan kopplas samman med den pedagogiska idén. De första 

svenska utgrävningarna i Medelhavsområdet skedde redan 1894 i Poseidonhelgedomen på ön 

Poros, långt innan Atheninstitutet hade bildats. Genom att bedriva arkeologiskt fältarbete och 

forskning kunde Sverige sen utmärka sig och få högre prestige. Sverige kunde på så sätt jämföra sig 

med de andra fyra stora länderna USA, Frankrike, Tyskland och Storbritannien som redan tidigare 

hade startat institut i Grekland och Italien (ibid. s. 22-23). Rominstitutet bildades 1925, 

Atheninstitutet 1946 och institutet i Istanbul 1962 och varje institut har sin egna historia som är 

starkt kopplad till det land de befinner sig i (ibid. s. 23).     

 

Även om klassisk arkeologi och antikhistoria inrättades först 1909 som ett eget ämne vid Uppsala 

och Lunds universitet (Ekroth 2016, s. 22) hade man redan 1898 börjat anordna sommarkurser i 

Rom och Pompeji för lärare i klassiska språk. Kurserna stöddes ekonomiskt av den svenska 

regeringen. Redan då hade tanken fötts att man behövde en fast punkt med lokal och böcker i Italien 
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för att kunna driva undervisningen (Gjerstad 1975, s. 25). På 1920-talet, efter 1:a Världskriget slut, 

så kunde debatten dras igång på allvar om ett svenskt institut i Medelhavsområdet. Som förslag på 

platser hade man Italien och Grekland, Smyrna, Thessaloniki och också någon ort längs den syriska 

kusten kom på tal. Att valet föll på Italien och Rom menar Ekroth berodde på stadens akademiska 

resurser som Vatikanbiblioteket och dess arkiv men också att Rom sågs mer lättåtkomligt än det 

”avlägsna, halvorientaliska Athen” som någon hade uttryckte sig under debatten (Ekroth 2016, s. 

25).   

 

Carl Nylander däremot menar att vågskålen föll på Rom på grund av Martin P. Nilsson som med sin 

auktoritet som Sveriges största antikvetare och hellenist pekade ut Rom som den enda tänkbara 

platsen för ett svenskt institut, eftersom som det samtidigt också fanns en perfekt kandidat att skicka 

just till Rom för att skaffa lokal, skapa kontakter och påbörja undervisning och forskning genom att 

sätta igång en svensk arkeologisk verksamhet, nämligen forskaren Axel Boëthius som efter en 

långdragen strid om arkeologilärostolen vid Uppsala universitet nu stod utan befordran och fast 

anställning (Nylander 2002, s. 348-349). Att lotten föll på just Boëthius skulle komma att visa sig 

väldigt lyckosamt då han kom att besitta posten som Rominstitutets föreståndare flera gånger under 

sin karriär. Boëthius hade sin forskningsbakgrund i grekisk arkeologi och historia men satte sig 

snart in i den italienska arkeologin. Framför allt hade han stora sociala begåvningar och byggde upp 

ett stort nätverk av goda relationer som gjorde det Svenska Institutet i Rom till en uppskattad del av 

den romerska vetenskapliga scenen (ibid. s. 358).  

 

Stor betydelse för Rominstitutets grundande hade också Kronprins Gustaf Adolf. Kronprinsen hade 

sedan barnsben ett stort arkeologiskt intresse och hade även medverkat i de svenska Asine- 

utgrävningarna. Hösten 1924 hade Kronprinsen fått en donation på 30.000 kr att använda i ett 

arkeologiskt ändamål som han själv skulle få bestämma. Kronprinsens tanke var att använda 

pengarna till ett arkeologiskt institut i Aten men efter ett möte med Martin P. Nilsson övergav han 

iden om Aten. Av den anledningen brukar Rominstitutets grundare räknas som Kronprinsen Gustaf 

Adolf och Martin P. Nilsson (Gjerstad 1975, s. 25-26). Våren 1925 bildades en styrelse med bland 

annat Kronprinsen och man antog stadgar. Det var ett djärvt företag att skapa Rominstitutet då 

verksamheten till att börja med vilade helt på privata donationer (ibid. s. 26). Institutets uppgift 

kunde sammanfattas till: ”att bringa svenska kultur i levande beröring med antikens kultur genom 

att direkt förmedla kunskap och främja forskning i denna och att i övrigt tjäna den humanistiska 

forskningen samt konstens intresse.” (ibid. s. 26) 
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4.2 Rominstitutets verksamhet idag 

Rominstitutet är idag Sveriges största forskningsinstitut i utlandet. Institutet drivs som en stiftelse 

och har sin huvudort i Stockholm. Styrelsens ordförande bestäms av regeringen. Uppdraget är nu 

precis som då, att i Sverige stödja kunskapen om antikens kultur i Medelhavsområdet. Rominstitutet 

är inte på något vis bunden till utrikesförvaltningen, ingen del av budgeten kommer därifrån. UD är 

inte heller representerat i styrelsen och är inte heller med och påverkar valet av föreståndare 

(Whitling 2015, s. 100). Genom ett årligt anslag från utbildningsdepartementet finansierar institutet 

sin verksamhet, dessa pengar ska täcka hyra för institutets byggnad i Rom som ägs av Statens 

Fastighetsverk, men också löner, stipendier, kurser och övrig verksamhet (Göransson 2016, s. 29). 

Som övrig verksamhet räknas också biblioteksverksamheten, enligt min informant går en liten del 

av moderorganisationens budget till specialbibliotekets verksamhet. Biblioteket har haft samma 

budget de senaste tjugo åren, 50 000 euro där lite mer än hälften går till bokinköp och resten till 

bevaring, system och övriga projekt. För att Rominstitutet ska gå runt är de beroende av privata 

donationer (ibid. s. 29). Även biblioteket har tre olika fonder som olika forskare har gett till 

institutet och där avkastningen går till bokinköp. Men som min informant påpekar är det väldigt 

små summor man kan få genom dessa fonder och det är inte tack vare dessa som biblioteket faktiskt 

kan överleva. 

 

Alla forskningsprojekt som genomförs av institutet och forskare knutna till institutet sponsras av 

yttre medel som till exempel Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Familjen Rausing med 

flera. Närvarande i Rom finns en direktör med doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv 

(klassisk arkeologi och antikens historia), en vicedirektör med doktorsexamen i konstvetenskap och 

en forskarlektor med doktorsexamen i antikens kultur och samhällsliv samt ett tiotal andra personer 

som arbetar med administration, sekretariatet, biblioteket, vaktmästeri och städ. Varje år annonserar 

styrelsen ut fyra större stipendier för framför allt doktorander inom antikens kultur och samhällsliv, 

konstvetenskap, klassiska språk, kulturvård och arkitektur som då får spendera ett läsår vid 

Rominstitutet. Förutom dessa fyra stipendier finns andra mindre stipendier genom donationer som 

till exempel Familjen Rausings postdok- stipendium för att nämna ett (ibid. s. 29). Stommen i 

institutets verksamhet är fortfarande idag undervisning och forskning. Institutet bedriver två mycket 

eftertraktade kurser, en på våren och en på hösten, vardera på 10 veckor. På våren inom arkeologi 

för mastersstudenter och doktorander inom antikens kultur och samhällsliv och på hösten en 

liknande kurs inom konsthistoria. Kursdeltagarna ställs för första gången tack vare kursen inför allt 

det som de tidigare bara läst om eller sett på bild genom utflykter inte bara i Rom utan även på 



 18 

andra kända platser i Italien. Enligt Göransson är dessa kurser ovärderliga och gör Rominstitutet till 

en viktig resurs för svensk högre utbildning (ibid. s. 34).  

 

Rominstitutet har också andra kortare tematiska kurser i samarbete med svenska lärosäten, till 

exempel kursen i latinsk epigrafik i samarbete med Göteborgs universitet (ibid. s. 35).  En gång i 

veckan anordnas det seminarium där institutet, forskarna eller inbjudna utomstående forskare kan 

presentera sin forskning. Årligen planerar även institutet själva eller i samarbete med andra 

forskningsinstitutioner eller de italienska universiteten konferenser, workshops och symposier. 

Enligt Göransson är den här ämnesbredden en av institutets styrkor eftersom den skapar en kreativ 

och inspirerande miljö (ibid. s. 33). 

 

En viktig del av Rominstitutets verksamhet är också deras vetenskapliga skriftserie Acta Instituti 

Romani Regni Sueciae, som startade redan 1932, där institutets forskning presenteras. En av flera 

anledningar till att man valde att börja med publikationsverksamhet var att den kunde användas i 

utbytesverksamhet med andra institut och bibliotek och på så sätt kunde man bygga upp bibliotekets 

samling som var ett nödvändigt arbetsinstrument för den vetenskapliga verksamheten vid institutet 

(Gierow 1976, s. 101). Tillsammans med Atheninstitutet ges också tidskriften Opuscula ut varje år 

(Göransson 2016, s. 37). Rominstitutet fungerar som en plattform för svenska forskare i Italien; 

genom institutet kan svenska forskare få tillstånd att besöka bibliotek, arkiv och museisamlingar 

eller utgrävningar i Italien (ibid. s. 35).   
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5. Rominstitutets specialbibliotek 

I detta kapitel tar jag upp Rominstitutets specialbiblioteks verksamhet och vad som är speciellt med 

deras verksamhet som: uppdrag, betydelse, klassificeringssystem, digitalisering, och grå litteratur. 

  

5.1 Specialbibliotekets verksamhet 

En stor skillnad på Rominstitutets specialbibliotek och andra specialbibliotek är att Rominstitutets 

styrelse befinner sig i Stockholm och själva biblioteket befinner sig i Rom. Avståndet gör det 

naturligtvis svårt för bibliotekarien att sitta med vid styrelsemöten. Oftast är det bara Rominstitutets 

direktör som åker upp till Stockholm och representerar institutet vid ett styrelsemöte. Bibliotekarien 

skriver däremot varje år en verksamhetsrapport till styrelsen där hon informerar styrelsen om vad 

som händer. Om styrelsen skulle komma på besök till Rom, är det bibliotekarien som ansvarar för 

att visa upp lokalerna och berätta om bibliotekets verksamhet och som svarar på frågor angående 

biblioteket. Samma gäller om det skulle komma ministrar eller andra besökare till institutet så är det 

alltid hon som håller i studiebesöken. På frågan; vilket ansvar tar ordföranden för bibliotekets 

verksamhet? Svarar min informant: ”Just nu ingenting, en gång i tiden var det direktören som 

bestämde, nu vet de väldigt lite om vår verksamhet”. Idag är det informanten som sköter 

verksamheten och ansvarar för beställningar. I vissa större frågor, som går utanför budgeten, som 

inköp av en dyr scanner eller byte av katalogiseringssystem måste naturligtvis direktören 

informeras. Men annars sköter hon hela verksamheten själv tillsammans med en annan 

bibliotekarie, för tillfället har hon vad hon beskriver som en hjälp på 60 % då ordinarie personal är 

tjänstledig.   

 

Till skillnad från andra specialbibliotek är alltså inte användarna vid Rominstitutets specialbibliotek 

själva styrelsen, som befinner sig i Stockholm, eller de anställda vid institutet i Rom utan 

användarna är i första hand forskare och gäster vid Rominstitutet tillsammans med andra forskare 

som befinner sig i Rom. Bibliotekets samling är tillgänglig för institutets forskare och för studenter 

som bor på institutet dygnet runt. Till skillnad från andra bibliotek går böckerna inte att låna hem 

utan måste användas på plats i biblioteket eftersom själva poängen är att böckerna ska finnas 

tillgängliga in locus för de forskare som kommer ner till Rom vid det institutet han eller hon bor på. 

Samma sak gäller för andra institut i Rom som till exempel American Academy eller British 

School. Av samma anledning så sysslar man inte heller med fjärrlån, utom vid vissa speciella fall, 

med det är något som händer ytterst sällan enligt min informant. En svensk forskare som kommer 

till Rom och inte hittar det han eller hon behöver på den institutionens bibliotek får gå över till de 

andra institutionerna som det tyska, brittiska eller amerikanska. Eftersom det är ganska svårt att 
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förflytta sig i Rom på grund av lokaltrafik och mycket människor, så har biblioteken som 

samarbetar med varandra försökt låna lite mellan varandra med det är inget som har blivit satt i 

system eller har slagit igenom. 

 

Biblioteket har för närvarande 70 000 volymer och räknas bland det främsta av forskningsinstituten 

i Rom. Samlingarnas fokus är till att börja med klassisk arkeologi, antikens historia, konst- och 

arkitekturhistoria samt klassiska språk (Göransson 2016, s. 37). Men som min informant påpekar 

kan de inte ha allt om till exempel konsthistoria och de har valt att specialisera sig på olika 

tidsepoker som renässansen och barocken och har inte lika mycket om medeltidskonst och 1800-

talet. Ett av institutets viktigaste ämnen är etruskologi och därför köper biblioteket in allt som har 

med etruskologi enligt min informant. Eftersom biblioteket inte har haft problem med utrymme så 

tar de emot all litteratur de får från Sverige som till exempel svensk arkeologi eller skönlitteratur 

men det är inget som de annars skulle köpa in själva enligt min informant. Att specialbibliotek 

skulle kunna ses som en pusselbit, som redan tidigare nämnts, till de övriga biblioteken i Sverige 

beror dels på deras unika samlingar. I Rominstitutets fall menar min informant att de har flera unika 

samlingar. Som exempel nämner hon den Bildtska samlingen som har skänkts till Rominstitutet. 

Carl Bildt (1850-1931), friherre, var minister i Rom, Kristinaforskare och efter pensioneringen hade 

han bosatt sig i Rom (Whitling 2015, s. 104). Den samlingen innehåller sällsynta böcker om 

Drottning Kristina och heliga Birgitta men också böcker om kulturella relationer mellan Sverige 

och Italien, böcker som skulle kunna ses som en del av Sveriges kulturarv och som en resurs för 

svenska forskare. Viktigt att påpeka är att eftersom Rominstitutets specialbibliotek inte är med i 

LIBRIS så är dessa böcker inte katalogiserade, där vilket gör att svenska forskare som inte känner 

till Rominstitutet kan ha svårt att upptäcka dessa böcker. Anledningen att de inte är med i LIBRIS 

enligt min informant är dels att de aldrig har fått någon förfrågan men också att det egentligen inte 

är någon idé då biblioteket ändå inte skickar fjärrlån till Sverige.     

 

För någon som inte är gäst eller forskare direkt vid Rominstitutet är biblioteket öppet efter 

överenskommelse men för att få tillträde behövs ett introduktionsbrev och legitimation. 

Bibliotekarierna är oftast tillgängliga kontorstid men vid behov och möjlighet stannar de kvar även 

senare. Det är också här bibliotekets regler kommer in i bilden. Eftersom biblioteket innehåller 

unika böcker så måste naturligtvis användarna visa stor försiktighet med materialet men också för 

att de interna användarna har tillgång till biblioteket dygnet runt även när bibliotekarierna inte är på 

plats. Det handlar inte om, som jag först trodde, att bibliotekarien ville vakta över samlingen, 

tvärtom samlingen är väldigt tillgänglig. 
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Enligt Semertzaki måste specialbibliotek uppmuntra moderorganisationens anställda att använda 

bibliotekets informationsresurser. Bibliotek kan vara inblandade i moderorganisationens projekt, 

event och andra aktiviteter för att förbättra sitt rykte (Semertzaki 2011, s. 39). Vid frågan till min 

informant om biblioteket har någon annan övrig verksamhet svarar min informant att institutet 

visserligen har projekt, att det är en del av Rominstitutets verksamhet men att biblioteket inte brukar 

medverka. Eftersom Rominstitutet inte har någon föreläsningssal så måste biblioteket utrymmas för 

att ge plats men det är inget som sköts av biblioteket utan det sköts från Rominstitutets kontor. 

Rominstitutet är inte stort vilket leder till att avdelningarna samarbetar med varandra. Det verkar 

inte som att specialbiblioteket direkt medverkar till andra verksamheter vid Rominstitutet. Kanske 

behövs inte detta eftersom Rominstitutets egna grundverksamhet liknar det som annars brukar vara 

övrig verksamhet på biblioteken. Forskarnas arbetsplatser är dessutom i biblioteket vilket leder till 

att de redan använder sig av biblioteket för att kunna arbeta. Eftersom institutet ändå är så pass litet 

påverkas biblioteket av övriga verksamheter och på så sätt hålls också bibliotekarierna uppdaterade 

om vad som sker vid Rominstitutet.  

 

Enligt Kungliga Bibliotekets rapport om bibliotekens arbete 2016 ökar bibliotekens andra 

aktiviteter (Kungliga Biblioteket 2016, s. 4). Ett exempel på andra aktiviteter på universitet 

biblioteken är undervisning till studenterna. På Rominstitutets specialbiblioteket håller 

bibliotekarierna varje vår och höst en genomgång över biblioteket och databaserna när de nya 

kurserna startar. Men efter att genomgången av biblioteket har gjorts menar min informant att 

studenterna har den mesta kontakten med sina lärare. Trots att forskarna håller hög nivå på sin 

informationssökning så menar hon att de nog skulle gynnas av lite mera handledning. Som hon 

säger: ”Bibliotekarier kan ju mycket mer än forskare om hur man ska hitta information på nätet men 

forskare tror inte det så de frågar inte”. Som exempel tar hon att vissa forskare kommer ner och 

förväntar sig att en bok ska stå på samma hylla som den gjorde för tjugo år sen. Vilket naturligtvis 

inte alltid är fallet.   

 

Enligt Semertzaki är det viktigt att ta reda på hur specialbibliotekets samling används, inte hur ofta 

något används i samlingen, hon menar också att även om elektroniska resurser är en stor del av 

specialbiblioteks kollektion så kommer de aldrig helt ersättas av traditionella material av en 

kollektion (Semertzaki 2011, s. 29). På min fråga hur samlingen används svarar min informant att 

de till att börja med är ett mellanbibliotek, allt material en forskare kan tänkas behöva finns inte där. 

Min informant menar att det inte går att säga att en forskare som kommer till Rom inte skulle kunna 
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forska om Rominstitutets bibliotek inte fanns där. Är det något som inte finns så går forskaren till 

det tyska eller det amerikanska biblioteket. Rominstitutets bibliotek är framför allt ett institut där 

man ska kunna bo, sitta i lugn och ro och jobba och sen kanske ha 80-90 % av det man behöver för 

att kunna forska. Det är så biblioteket används.  

 

Min uppfattning om Rominstitutets specialbibliotek är att det till att börja med känns som en 

arbetsplats för forskarna, biblioteket vet att de inte har obegränsade resurser och därför samarbetar 

de också med de andra biblioteken i Rom. Tillsammans med tjugo andra bibliotek har de skapat en 

gemensam bibliotekskatalog URBiS sen några år tillbaka. På så sätt kan forskarna online se flera 

forskningsbiblioteksbestånd redan hemma i Sverige och förbereda sitt besök innan de kommer ner 

till Rom. 

 

Vid mitt samtal med informanten kom det fram att Rominstitutets specialbibliotek tillsammans med 

några andra bibliotek vid olika institut i Rom gjorde en användarundersökning 2015 för att se vad 

forskarna egentligen vill ha i Rom. Vad skulle biblioteken erbjuda sina forskare, kataloger med 

böcker eller databaser? Det visade sig då att Rominstitutets forskare och gästers informationsbehov 

var böcker. Eftersom de allra flesta forskarna är knutna till universitet på hemmaplan och på så sätt 

har tillgång till dyra databaser så vill de när de väl befinner sig i Rom ha böcker som biblioteken 

hemma inte kan erbjuda. Rominstitutets bibliotek har här en stor fördel mot många andra 

specialbibliotek då ett problem som många specialbibliotek står inför idag är att de med sina 

begränsade budgetar inte har råd med dyra databaser medan Rominstitutets bibliotek kan 

koncentrera sin budget på ”bara” böcker. 

 

5.2 Specialbibliotekets uppdrag 

Under intervjun med min informant vid Rominstitutets specialbibliotek blir min första fråga 

naturligtvis om de ser på sig själva som ett specialbibliotek. Hon svarar: ”Jo det kan man ju säga, vi 

är ju ett forskningsbibliotek, men det räknas som ett specialbibliotek, skulle jag tro.” Hennes 

osäkerhet om Rominstitutets bibliotek är ett specialbibliotek tolkar jag som ett resultat av att det 

inte alltid är så lätt att definiera vad ett specialbibliotek är, både för forskare inom ämnet men även 

för någon som jobbar på ett så kallat specialbibliotek kan det finnas en viss osäkerhet. I Kerstin 

Assarsson Rizzis rapport: Humanistiska Specialbibliotek- Rapport från en kartläggning av 31 

bibliotek utanför högskolan kommer hon bland annat fram till att en gemensam nämnare för 

specialbiblioteken är att de saknar ett tydligt uppdrag vilket leder till att biblioteksverksamheten 

utformas efter myndighetenschefens egna intresse och engagemang (Assarsson Rizzi 2010, s. 5). 
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Det här problemet verkar inte Rominstitutets specialbibliotek ha. På min fråga om bibliotekets 

uppdrag svarar hon:  

 

Till att börja med, vi är Svenska Institutet i Rom, så vi är ett forskningsbibliotek placerat i 

Rom för svenska forskare som kommer ner och studerar inom arkeologi och klassisk 

filologi, inom humaniora skulle man kunna säga. Så det är det vi är främst. Sen arbetar vi 

också med andra bibliotek i Rom och samarbetar med andra forskare som kommer. Men 

främst är vårt bibliotek till för våra gäster som bor här, som ska kunna komma ner och ha 

ett bibliotek på plats där de bor.  

 

Rominstitutets specialbiblioteks uppdrag är tydligt förankrat i Rominstitutets syfte, in primis finns 

specialbiblioteket för de svenska forskarna och gästerna vid institutet och sen i andra hand, för 

andra forskare som av olika anledningar också befinner sig i Rom antingen italienska forskare eller 

utländska forskare från andra institut. Även om Rominstitutets bibliotek inte har en biblioteksplan, 

precis som många andra specialbibliotek, blir deras arbete ändå lättare att definiera eftersom 

Rominstitutet som moderorganisation har tydliga mål och syften med sitt arbete. Semertzaki 

beskriver specialbibliotekens uppdrag som att kontinuerligt tillhandahålla information till en 

definierad målgrupp av användare och följa mål och uppdrag för moderorganisationen, 

specialbiblioteket måste arbeta för moderorganisationens fördel (Semertzaki 2011, s. 6) vilket 

Rominstitutets specialbibliotek gör. Även här har Rominstitutets specialbibliotek klara fördelar mot 

andra specialbibliotek då de har ett tydligt uppdrag.  

 

Både Olofsson (1999) och Klarström (2004) kommer i sina respektive magisteruppsatser, om 

Utrikespolitiska Institutets specialbibliotek i Stockholm och om Goethe Institutets specialbibliotek i 

Stockholm, fram till att de inte är vanliga specialbibliotek eftersom deras användare framför allt är 

externa användare och inte anställda vid moderorganisationen. Rominstitutets specialbiblioteks 

användare är framför allt institutets egna forskare eller studenter. Rominstitutets specialbibliotek är 

inte speciellt känt utanför de egna kretsarna utan är precis som min informant beskriver biblioteket: 

”Vi är faktiskt en liten liten värld.” Detta leder till att biblioteket inte har problem med eventuella 

externa användare som till exempel svenskar som bor i Rom som skulle kunna tänkas kräva 

specialbibliotekets resurser. Christine Wallén påpekar i Stiftsbiblioteken i Sverige- Rapport från en 

kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman (2012) att stiftsbibliotekens 

dilemma är att deras samlingar är historiska men placerade i en samtidsorienterad miljö som 

folkbibliotek. Folkbiblioteket vänder sig till allmänheten medan stiftsbibliotekets samling vänder 
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sig till forskare. Folkbibliotekens uppgift är att förnya samlingen inte att bevara eller att 

tillgängliggöra historiskt material (Wallén 2012, s. 6). Detta kan leda till ett dilemma för 

stiftsbiblioteken i hur de ska organisera sina resurser. Det här problemet har inte Rominstitutets 

specialbibliotek och biblioteket kan koncentrera sig på att ”bara” vara ett forskningsbibliotek tack 

vare bibliotekets placering inom institutets byggnad i Rom.  

 

Marion hävdade redan 1910 att specialbiblioteken skulle ses som ett vapen för affärer och inte ett 

lager med böcker på grund av bibliotekets missionerande själ (Marion 1910, refererad i Semertzaki 

2011, s. 3). Även om Rominstitutets användare inte använder specialbiblioteket för affärer så kan 

biblioteket ses som deras redskap för bättre forskning och mer lyckade studier. Det går också att se 

Rominstitutets specialbibliotek som ett redskap på ytterligare ett sätt eftersom de också erbjuder sitt 

biblioteks resurser för externa forskare. För att Rominstitutet ska kunna fungera som bas för den 

svenska akademiska forskningen i Italien inom bland annat arkeologi och konstvetenskap så måste 

Rominstitutet ha goda kontakter med värdlandet Italien och deras forskare men också andra 

utländska institut som befinner sig i Rom och bedriver liknande verksamheter. Detta uppnås genom 

flera olika aktiviteter där en av dem skulle kunna ses som specialbibliotekets samling men också 

specialbibliotekariernas kunskap och deras arbete.  

 

Som jag skrev tidigare har Rominstitutet också externa användare. Enligt verksamhetsberättelsen 

från 2016 som finns tillgänglig på deras hemsida så hade biblioteket 370 utomstående besökare på 

biblioteket som inte kommer från institutet (Svenska Institutet i Rom b). Vid mitt samtal med 

informanten framkommer det att majoriteten av bibliotekets användare är interna användare, trots 

att de externa låter som fler. I kontakten med de utomstående forskarna som söker sig till 

Rominstitutets specialbibliotek har specialbibliotekarien en viktig roll för vad som skulle kunna ses 

som goda relationer. För att ta ett konkret exempel, även om biblioteket inte kan erbjuda en samling 

som täcker in allt som har med relationer mellan Italien och Sverige att göra, så vet ofta 

specialbibliotekarien vilka forskare som arbetar med en viss tidsperiod. Så vid referensfrågor där 

bibliotekets samling inte kan erbjuda något konkret material, tar hon själv kontakt med forskare 

som hon vet forskar inom detta område för att på så sätt hjälpa till så mycket hon kan. 

Rominstitutets specialbiblioteks uppdrag kan enligt mig ses från två synvinklar, att förmedla 

konkret information till sina användare men också att fungera som en dörröppnare i 

informationsutbyte med andra biblioteks och institutioners information i Italien.   
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5.3 Specialbibliotekets betydelse för Rominstitutet 

Gino Filipetto påpekar redan 1976 i sin text Fortuna di una biblioteca (Lyckan med ett bibliotek 

min översättning) att i den nya byggnaden som Rominstitutet invigde 1940 var den mest värdefulla 

lokalen biblioteket med sina då cirka 25.000 volymer (Filipetto 1976, s. 109). Det stod tidigt klart 

att Rominstitutet behövde ett bibliotek. Böcker nämndes som en av de saker de första studenterna 

vid sommarkurserna i Rom och Pompeji behövde förutom lokal (Gjerstad 1976, s. 25). Så böcker 

och information har stor betydelse för att Rominstitutets mål ska uppnås. Det var aldrig frågan om 

att skapa ett ”heltäckande” bibliotek eftersom de svenska forskarna och studenterna kunde använda 

de andra institutens bibliotek som de amerikanska och de tyska. Enligt Rominstitutets första 

föreståndare var det också bra för de svenska studenterna att bryta isoleringen av det egna institutets 

väggar och komma i kontakt med forskare på andra bibliotek (Whitling 2016, s. 155). Einar 

Gjerstad som tillträde som Rominstitutets andra föreståndare efter Boëthius skriver i sin text till 

jubileumsboken Svenska Institutet i Rom 1926-1976 att den svåraste uppgiften för det då ännu unga 

institutet var just att bygga upp sitt bibliotek. Pengarna som kunde avsättas för att köpa litteratur 

räckte bara till att köpa nyutgiven litteratur men vanligen inte värdefulla serier eller enstaka äldre 

verk. Institutet var tvungen att hoppas på engångsanslag eller privata donationer vilket lyckligtvis 

inte uteblev (Gjerstad 1976. s. 30). På initiativ av Gjerstad bildades 1937 en stödförening till 

Rominstitutet, Svenska Rominstitutets Vänner, som då hade som syfte att framför allt stödja 

biblioteket och institutets forskning. Idag går den största delen av Svenska Rominstitutets Vänners 

bidrag till institutets övriga verksamhet och omfattar inte längre så mycket av bibliotekets 

verksamhet, förutom för några år sedan då de enligt min informant skänkte en större summa till 

bibliotekets konstvetenskapssamling enligt min informant.  

 

En stor skillnad på generella specialbibliotek och Rominstitutets specialbibliotek verkar vara att 

detta specialbibliotek inte uppkom av en slump. Vi har ingen direktör som ber ”Miss Smith” sortera 

i röran, utan det uppkom snarare, som Powers beskriver specialbiblioteken, som ett svar på ett 

väldigt specifikt informationsbehov (Powers 1995, s. 478). Rominstitutets bibliotek beskrivs oftast 

som institutets hjärta, inte bara Nylander gör det i sin text Humanister vid Medelhavet: Svenska 

Institutet i Rom 1926-2001 (Nylander 2001, s. 372), utan även min informant gör det under min 

intervju med henne. En av anledningarna till detta är naturligtvis att biblioteket har sin samling 

utspridd i flera olika lokaler i institutsbyggnaden vilket gör biblioteket väldigt fysiskt synligt. Min 

informant uttrycker att de flesta brukar säga att bibliotekets verksamhet är ganska viktig men 

samtidigt påpekar hon själv att bibliotekets verksamhet är väldigt separerad från resten av 

Rominstitutets verksamhet. Det finns en viss motsägelse i detta. Bibliotekets verksamhet förlöper 
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av sig själv, med sin egen budget, och krockar inte med annat som sker på institutet. Trots detta så 

känns basen för Rominstitutets verksamhet faktiskt som biblioteket. På min fråga vilken miljö 

biblioteket erbjuder svarar min informant:  

 

Vi har en ganska stor bibliotekssal där kan man sitta och jobba i lugn och ro. Men det finns 

också andra arbetsrum. Våra gäster brukar alltid träffas på institutet och prata det är väldigt 

mycket också ett ställe där man träffas och pratar. De organiserar också seminarium så att 

alla som bor i huset träffas en gång i veckan och det är en av gästerna som berättar om den 

egna forskningen och sen så fortsätter de att prata. Sen träffar de också andra forskare från 

andra institutioner och går på andra seminarium och konferenser. Så det är ett väldigt aktivt 

sammanhang. 

 

Specialbiblioteket har en betydande roll för Rominstitutet. Biblioteket fungerar som ett arbetsrum 

där forskarna dels har tillgång till material för sin forskning men där de också kan interagera med 

andra forskare samtidigt som biblioteket också kan användas vid föreläsningar och andra aktiviteter. 

Det är nästan som om det är specialbiblioteket med sina lokaler som skapar många av 

moderorganisationens verksamheter och inte moderorganisationen som skapar specialbiblioteket.  

 

5.4 Specialbibliotekets klassificeringssystem  

Arvid Andrén beskriver i sitt kapitel i boken Svenska Institutet i Rom 1926-1976 hur böckerna vid 

institutet till att börja med bara ställdes upp provisoriskt på hyllorna i den nya byggnaden dit 

Rominstitutet flyttade i maj 1940. Tyskland hade ganska nyligt överfallit Norge och Danmark, och 

några månader senare skulle Italien gå med i kriget på Tysklands sida. Den första tiden för institutet 

kändes väldigt osäker och man visste inte vad som skulle hända. Andrén skulle bli Rominstitutets 

föreståndare mellan åren 1948-1952 och 1964-1966 men då befann han sig vid institutet som 

assistent enligt min informant. När så hyllinredningen var på plats några månader senare blev det 

Andréns uppgift att skapa ett nytt klassificeringssystem för böckerna. Det lilla han kunde om 

biblioteksväsendet hade han lärt sig från Lunds universitetsbibliotek och därför var det också deras 

system han tillämpade (Andrén 1976, s. 33-34). När Andrén utvecklade detta klassificeringssystem 

innehöll biblioteket bara ca 20 000 volymer, systemet har sen dess reviderats till viss del under åren 

genom att underkategorier har lagts till. Som exempel kan nämnas kategorin K6 som då stod för 

topografi i hela Italien, denna har senare fått underkategorier, K6A för topografi i Nord Italien, 

K6D för topografi i Rom och så vidare. I stort sett var det detta klassificeringssystem som min 

informant hittade när hon började arbeta vid Rominstitutets bibliotek för tjugo år sedan. Böckerna 
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stod då i olika avdelningar sorterade i alfabetisk ordning, efter författare eller titel utan etiketter. För 

att veta en boks plats på hyllan var man tvungen att öppna boken och titta efter en understrykning i 

blyerts på författare eller titel. Bibliotekarien som jobbade innan min informant, sa alltid, enligt min 

informant, ”Man hittar böckerna på hyllan”, vilket kan vara förståeligt om varje avdelning bara 

innehöll ett hundratal böcker. Genom åren har samlingen växt och därmed också behovet av ett 

tydligare klassificeringssystem.  

 

Det första min informant gjorde när hon började sitt arbete på Rominstitutets bibliotek var att sätta 

etiketter på utsidan av böckerna. Trots detta kunde det finnas avdelningar med 1000 tals böcker som 

alla skulle sorteras under till exempel Rom, så hon försökte skapa olika regler för hur böckerna 

skulle organiseras på varje avdelning. Det kändes tråkigt att överge ett historiskt 

klassificeringssystem men 2014 blev situationen tillslut ohållbar. Eftersom systemet inte var 

standard och det därför blev svårt att göra inventeringar och att arbeta med listor och så vidare. Så 

hon bestämde sig för att byta system. Efter lite efterforskning bestämde hon sig för Library of 

Congress Classification (LCC) eftersom biblioteket redan använde deras regler vid ämnesord och 

katalogisering. Andra bibliotek kunde till exempel ladda ner poster från andra kataloger och med 

det nya systemet skulle detta gå att göra även på Rominstitutets bibliotek. Min informant påpekar 

att de inte är klara ännu och det kommer att ta lång tid att bli helt färdiga med de resurser hon har. 

Men samlingen växer och nu kan hon klassificera mycket mer detaljerat så nu står två böcker som 

handlar om samma sak bredvid varandra på hyllan vilket är en stor fördel. För alla bibliotek är ett 

bra klassificeringssystem a och o för att användarna ska kunna hitta vad de söker och för att 

bibliotekarien ska kunna organisera samlingen. Vid klassificeringsarbetet vid Rominstitutets 

bibliotek har specialbibliotekarien gjort ett enormt arbete.  

 

5.5 Specialbiblioteket och digitalisering 

Rominstitutet har precis börjat med ett digitaliseringsprojekt som de kallar Digital Collection på en 

separat databas av anledningen att den ska kunna innehålla flera olika typer av material, som 

fotografier, akvareller men också hela böcker. Allt som förs in i databasen ska sen också vara 

kopplad till deras katalog. Det finns också en tanke om att på så sätt få mer ordning på de olika 

arkiven som Rominstitutet har, som det fotografiska-  arkeologiska- och det historiska arkivet, 

informant påpekar dock att de inte har någon arkivarier. Vidare ska de gå igenom dessa samlingar 

och undersöka vad som redan finns på till exempel Google Books; det som inte finns digitalt ska de 

scanna in och lägga ut i Digital Collection. Min informant understryker att för ett litet bibliotek som 

de trots allt är det ingen idé att lägga pengarna på dyra prenumerationer av databaser utan bättre att 
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satsa på bibliotekets egna unika samlingar. Hon säger att digitaliseringen blir som en sorts 

investering. Eftersom Rominstitutets specialbibliotek inte är med i LIBRIS blir också deras 

digitaliseringsarbete en viktig del i att göra deras samling mer tillgänglig och på så sätt kan 

Rominstitutets specialbibliotek ses som en pusselbit för de övriga svenska biblioteken trots att de 

befinner sig i Rom. 

 

5.6 Specialbiblioteket och grå litteratur 

Harriet Lönnqvist skriver, i en visserligen ganska gammal artikel från 1989, om NORDINFO:s 

undersökning om humanistiska forskares beteende vid informationssökning. Målet med 

undersökningen var att ta reda på hur de humanistiska forskarna söker information, hur de använder 

de informationstjänster som redan finns och att också försöka ta reda på vilka nya tjänster de skulle 

kunna tänkas behöva (Lönnqvist 1989, s. 50). Resultaten visade att de humanistiska forskarna inte 

hade ett homogent informationssökningsbeteende eller informationsbehov utan variationer mellan 

olika ämnen observerades. De 64 forskarna hade valts ut slumpvis från de fem nordiska länderna, 

Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge, och forskarna intervjuades. Under hela 

forskningsarbetet låg betoningen på forskningsbibliotekets roll för de humanistiska forskarna men 

en viktig del för vissa av dessa forskare var också arkiv och muséer. Forskare inom 

föremålsinriktade vetenskaper som arkeologi och etnologi uttryckte att museisamlingar var av stor 

vikt. Resultat från utgrävningar presenteras oftast genom ganska korta utställningar, som kan vara 

svåra att besöka för de nordiska forskarna. För dessa forskare blev utställningskatalogerna av extra 

stor betydelse, vilka oftast bara trycks i små upplagor. Forskarna påpekade då i undersökningen att 

för dem var kollegorna i Italien och också vissa specialbibliotek som svenska och tyska Rom-

institutens bibliotek som sköter bevakningen av sådana här utställningskataloger viktiga (ibid. s. 

51).  

 

Utställningskataloger brukar klassas som grå litteratur. Karolinska Institutet definierar grå litteratur 

som: ”den typ av material som inte riktigt går att placera i gängse publikationer som ges ut av 

vanliga förlag. Det kan vara rapporter, avhandlingar, manuskript, kliniska riktlinjer, framtagna av 

myndigheter, universitet och andra organisationer och företag” (Karolinska Institutet 2017). Min 

informant påpekar att grå litteratur är mycket intressant, eftersom det är material som de också vid 

Rominstitutet har börjat att klassificera, där en del av den grå litteraturen står på hyllorna bland de 

vanliga böckerna. Själv beskriver hon grå litteratur som någonting mellan arkivmaterial och 

biblioteksmaterial då det egentligen inte är böcker; de har ganska mycket material som skulle kunna 

klassas som grå litteratur. Detta har lett till att de har lagt upp katalogsidan med något som de kallar 
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särtryck; tyvärr är inte allt detta särtryck katalogiserat då de har svårt att hinna med det. Det mesta 

av tiden går just nu åt till att klassificera samlingen till LCC och man har därför varit tvungen att 

lägga särtrycken åt sidan. Eftersom de ganska nyligt har börjat med ett digitaliseringsprojekt så 

finns det en förhoppning om att i framtiden även kunna digitalisera särtryck eller grå litteratur och 

på så sätt göra det mer tillgängligt. Men som min informant påpekar vad är relevant material och 

vad är inte relevant? Finns det kanske redan sedan tidigare publikationer av materialet som till 

exempel att det redan används i forskning vilket gör att det inte är så intressant längre. Här har 

specialbibliotekarien en viktig roll, dels att göra materialet tillgängligt genom klassificering och 

digitalisering men också att avgöra vad som ska sparas. För som Ylva Hasselberg professor i 

ekonomisk historia vid Uppsala Universitet och ledamot i KB:s forskarråd påpekar i sin 

framtidsspaning: ”Bibliotekens bestånd kommer att påverka framtidens forskning.” (Kungliga 

Biblioteket 2017b). Vad biblioteken väljer att spara eller också köpa in, kommer att vara de resurser 

som våra forskare kommer kunna använda för forskning i framtiden. Frågan kan ställas om alla 

specialbiblioteks moderorganisationer har det intresset?  

 

5.7 Sammanfattning av Rominstitutets specialbibliotek 

Rominstitutets specialbibliotek är speciellt av flera anledningar, moderorganisationen befinner sig i 

Sverige och är inte själva användare av biblioteket. Användarna av specialbiblioteket är forskare 

vid Rominstitutet och andra forskare, som befinner sig i Rom. Böckerna på biblioteket går inte att 

låna hem utan måste användas på plats men då är biblioteket också tillgängligt dygnet runt för de 

forskare som bor på Svenska Institutet. Rominstitutets specialbiblioteks uppdrag är tydligt förankrat 

tillsammans med Rominstitutets syfte. För Rominstitutet har betydelsen av ett bibliotek varit stor, 

framför allt för forskarna men också då det har lett till samarbete med andra institut och bibliotek 

som finns i Rom vilket är viktigt för verksamheten. Specialbibliotekarien har lagt ner ett stort arbete 

på att klassificera samlingen och att göra samlingen mer tillgänglig genom digitalisering. En stor 

del av specialbibliotekets samling består av material utöver böcker som brukar kallas för grå 

litteratur. 
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6. Specialbibliotekariens roll för specialbibliotek 

I detta kapitel presenterar jag specialbibliotekariens roll för Rominstitutets specialbibliotek och det 

livslånga lärandet och avslutningsvis specialbibliotekariens olika identiteter enligt Ørom. 

 

6.1 Specialbibliotekariens roll för Rominstitutet 

Att specialbibliotek kan ses som en pusselbit till de övriga biblioteken i Sverige är dels deras unika 

samlingar och dels deras specialbibliotekaries kännedom om samlingen. Specialbibliotekariens 

unika kunskap om samlingens bestånd leder till att specialbiblioteket kan ses som mer än bara en 

lagerlokal med böcker, vilket även tidigare forskning uttryckt, som till exempel Marion (Marion 

1910 refererad i Semertzaki 2011, s. 3). För att ta ett konkret exempel från Rominstitutets 

specialbibliotek; hela samlingen är fortfarande inte helt klassificerad efter ett enda 

klassifikationssystem, vilket leder till att det naturligtvis är svårt att hitta i samlingen. Utan min 

informants kunskap hade samlingen säkerligen varit svår att orientera sig i.       

 

Semertzaki understryker att en av de punkter som kännetecknar ett specialbibliotek är att de 

anställer specialiserad personal som vanligtvis har stor kompetens inom bibliotekets ämnesområde 

(Semertzaki 2011, s. 14). Detta stämmer in på min informant då hon är arkeolog precis som 

Rominstitutets direktör, som enligt stadgarna måste vara arkeolog. Bibliotekarien har studerat 

klassisk arkeologi på forskarnivå innan hon sadlade om och läste två års biblioteksekonomi vid 

Vatikanbiblioteket. När jag gör min intervju med informanten har hon jobbat vid Rominstitutets 

specialbibliotek i cirka tjugo år och har dessutom många års erfarenhet av biblioteket och 

samlingen. Det är också hennes baskunskaper som har gjort det möjligt, enlig henne själv, att kunna 

böcker och ta hand om samlingen. Frågan kan ställas hur Rominstitutets specialbiblioteks samling 

hade sett ut om min informant inte hade kunnat ansvara för bokinköp? Visserligen hade institutets 

direktör, vicedirektör och forskare fått hjälpa till, men det är knappast något de kan lägga lika 

mycket tid på då de har andra arbetsuppgifter och saknar kännedom om hur en bibliotekssamling 

ska byggas upp. Annars menar min informant att en av de viktiga kunskaperna som behövs för att 

kunna jobba på Rominstitutets biblioteket, förutom att ha läst en bibliotekarieutbildning, är att vara 

tvåspråkig, italienska och svenska, då specialbiblioteket befinner sig i Rom.  

 

Enligt Bender skulle många specialbibliotekarier befinna sig i fasen ”just for you” då 

specialbibliotekarien fungerar som en informationsspecialist som analyserar, tolkar, skräddarsyr och 

hittar information till användaren (Bender 1998, refererad i O’Connor 2007, s. 62). På min fråga till 

informanten hur hon tänker när hon bygger upp samlingen svarar hon att det är något hon gör 
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naturligt. Dels så läser hon alla tidskrifter med bokrecensioner som kommer in och på så sätt känner 

hon direkt om något passar in. Sen säger hon också att hon lyssnar på forskarna och på så sätt får 

väldigt mycket input från dem. Eftersom biblioteket har sin speciella inriktning vet hon vilka ramar 

hon ska förhålla sig till. Trots att Rominstitutet till exempel inte har kurser inom modern konst så 

påpekar hon att: ”Men om någon håller på med modern konst som på något sätt är relaterat till 

antiken då är det jättekul att ha den här vinkel då. Bra att vi satsar på nånting som inte är så vanligt, 

som de andra biblioteken kanske inte har till exempel”.  Så hon måste samtidigt ha översikt över på 

vad de andra specialbiblioteken i Rom har i sina samlingar. Eftersom moderorganisationen eller 

styrelsen befinner sig i Stockholm har hon ingen direkt möjlighet att ta sig upp till Benders nästa fas 

”just with you” då specialbibliotekarien tas med in på den strategiska nivån vid planering för 

moderorganisationen (ibid. s. 62).  

 

Trots att specialbiblioteket inte direkt medverkar i Rominstitutets publiceringsverksamhet (som för 

övrigt styrs av en publikationsnämnd i Sverige) så innefattar en stor del av min informants 

arbetsuppgifter att förbereda listor på vilka andra institut de bedriver utbytesverksamhet med. Hon 

måste kontrollera att de som de skickar sina publiceringar till också skickar sina publiceringar 

tillbaka till Rominstitutet. Tidigare skickades allt direkt från Sverige, men eftersom det blivit 

mycket dyrare att skicka från Sverige till Italien, bestämde publiceringsnämnden att det skulle 

skickas från Italien istället. Så nu måste hon förbereda paket och etiketter och sedan måste någon 

vid institutet gå till posten och skicka paketet. Här har specialbibliotekarien en viktig roll för 

institutets verksamhet; tack vare hennes arbete kan institutet fortsätta med utbytesverksamheten 

med andra institut och bibliotek och specialbibliotekets samling kan på så sätt fortsätta växa.    

 

I mitt samtal med informanten kommer det fram att expeditionstiden är till klockan 15, medan 

många andra bibliotek i Rom har längre öppettider, exempelvis till klockan 18. Att påpeka här är att 

biblioteket fortsätter att vara tillgängligt för Rominstitutets användare som befinner sig på institutet 

dygnet runt. Detta har lett till att bibliotekarien erbjuder en service som inte många andra bibliotek i 

Rom erbjuder, nämligen document delivery genom att skicka PDF-filer av olika titlar till 

användarnas mail, så att användarna kan konsultera filerna när de vill, oberoende av öppettider eller 

bibliotekspersonalens tillgänglighet för att hjälpa till med informationssökningar. Bibliotekarierna 

tar också kontakt med andra bibliotek åt sina användare för att be om document delivery av PDF-

filer, och man erbjuder också gratis inscanning av artiklar med bibliotekets bokscanner.    
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6.2 Specialbibliotek och det livslånga lärandet 

När jag läste i Den femte statsmakten (Fichtelius et al 2017, s. 369) att specialbibliotek skulle kunna 

ses som en resurs för det livslånga lärandet väcktes min fråga: men vad vill egentligen 

specialbiblioteken? Om specialbiblioteken redan befinner sig i en svår situation, med få anställda 

och begränsade öppettider hur ska de dessutom kunna hinna med att vara en större resurs för 

allmänheten och på så sätt att de kan ses som en resurs för det livslånga lärandet. En viktig punkt 

som kommer fram under mitt samtal med informanten är specialbiblioteken i Roms har en ganska 

undangömd situation. Hon påpekar flera gånger att de är ”en liten liten värld” och att många utanför 

de egna kretsarna inte vet om att de existerar. Hon menar att många specialbibliotek i Rom och då 

framför allt utländska instituts specialbibliotek är viktiga. Ett sätt för Rominstitutets bibliotek att 

visa upp att man finns är enligt henne dels de digitala samlingarna men också att ha konst- och 

arkivutställningar. Som exempel nämner hon eventet ”Mese della cultura internazionale” 

(”Månaden av internationell kultur” min översättning) som organiserades i juni 2015 av Roms 

kommun tillsammans med Unione Internationale degli Istituti, då hon hade en visning av institutet 

och Moranis akvarellsamling för extern publik. Hon påpekar dock att sådana event inte beror på 

henne utan att det är Rominstitutets direktör som bestämmer om de ska medverka eller inte.  

 

Hon berättar vidare att Rominstitutets grannar, det Danska Institutet, har kunnat nyttja att visa upp 

sig för allmänheten lite mer då de har en väldigt intressant byggnad från ett arkitektoniskt 

perspektiv. Arkitekter är väldigt intresserade av byggnaden och det Danska Institutet i Rom brukar 

ordna studiebesök inte bara för arkitekter utan också för allmänheten enligt min informant. Att 

påpeka här är dock att Danska Institutets verksamhet ser lite annorlunda än den svenska då deras 

institut står under Kulturministeriet i Danmark och inte, som det svenska under 

Utbildningsministeriet; det Danska Institutet innefattar konstnärer. I slutändan är det dock 

moderorganisationens direktör som måste stå för att sådana här event för allmänheten hålls, det är 

inte specialbibliotekarien som bestämmer detta. Kanske om moderorganisationen kände att det 

fanns ett större intresse från allmänheten eller om det fanns krav från bibliotekslagen att vara mer 

synliga, att de skulle göra det oftare, vilket skulle gynna dels Rominstitutet men också allmänheten 

som skulle få större kunskaper. 

 

6.3 Specialbibliotekariens olika identiteter 

Rominstitutets specialbibliotekarie har gjort och kommer att fortsätta att göra ett stort arbete med 

bibliotekets klassificeringssystem. För att klara av det arbetet skulle jag vilja påstå att 

specialbibliotekariens arbete har stora drag av det som Ørom identifierar som 

dokumentalistidentiteten. Bibliotekarien lägger stor vikt vid det praktiska arbetet på biblioteket 
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genom klassifikation, katalogisering och referensarbete. Fokus ligger på metoder och regler istället 

för på kulturen eller på kunskapens innehåll (Ørom 1993, s. 38). Rominstitutets specialbibliotekarie 

svarar på referensfrågor både till användare som kommer in till biblioteket men också via email och 

ibland även via telefon. Här tar Rominstitutets specialbibliotekarie också på sig rollen för det som 

Ørom identifierar som ämnesspecialistidentiteten. Hon har en vetenskaplig allmänbildning och de 

fackkunskaper som krävs för att kunna svara på mera specialiserade frågor (Ørom 1993, s. 38). Det 

är också min informant som sköter bokinköp för specialbiblioteket och för att klara av det arbetet 

behöver hon ha goda fackkunskaper om bibliotekets samling, vilket enligt mig också passar in på 

ämnesspecialistsidentiteten.   

 

En stor del av Rominstitutets specialbiblioteks samling är det som brukar kallas grå litteratur. Här 

skulle jag vilja påstå att min informant tar på sig rollen för det som Ørom identifierar som 

informationsorganisatör. Bibliotekarien måste kunna analysera olika användares 

informationsbehov och det viktiga i bibliotekariens arbete är att kunna organisera informationen 

och skapa olika informationssystem (Ørom 1993, s. 39). Digitalisering är visserligen något som 

Rominstitutet har börjat med väldigt nyligt, men för att specialbibliotekarien ska klara av det arbetet 

skulle jag vilja påstå att min informant snuddar vid rollen för det som Ørom identifierar som 

informationsförmedlaridentiteten. Denna identitet betonar den tekniska sidan av arbetet, och hur 

bibliotekarien tack vare den, kan förmedla information till användarna. Bibliotekarien måste kunna 

hantera olika tekniska lösningar (Ørom 1993, s. 40-42); kanske gör inte min informant det till fullo 

då de har anlitat en firma för sitt digitaliseringsarbete, men det är trots allt hon som kommer att 

använda sig av databasen för Digital Collection senare i sitt dagliga arbete. Även om det inte tillhör 

Rominstitutets specialbibliotekaries dagliga arbete att visa upp specialbiblioteket för externa 

användare, så händer det genom olika event, som till exempel ”Mese della cultura internazionale” 

eller vid studiebesök. Här skulle jag vilja påstå att min informant utan problem också kliver in i 

rollen i som Ørom identifierar som kulturförmedlaridentiteten. Utan problem kan hon värdera 

litteratur eller andra kulturella uttryck och förmedla dessa till besökarna (Ørom 1993, s. 37-38).  

 

Enligt Ørom så är socialarbetareidentiteten inte främst intresserad av innehållet av materialet de 

förmedlar utan tyngdpunkten ligger på att användarnas behov ska uppfyllas och många gånger 

arbetar socialarbetareidentiteten uppsökande (Ørom 1993, s. 39). Min informant berättar att vid 

referensfrågor som kan gälla ett visst ämne som bibliotekets samling inte innefattar så tar hon själv 

kontakt med forskare som hon vet arbetar med den här exempelvis tidsperioden för att uppfylla 
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användarens behov. Detta tolkar jag som att min informant även kliver in i rollen som 

socialarbetareidentiteten. 

  

Rominstitutets specialbibliotekaries roll går att identifiera i alla av Øroms sex 

bibliotekarieidentiteter. Kanske beror detta på att en specialbibliotekarie måste ha flera olika 

identiteter för att kunna uppfylla specialbibliotekets verksamhet samtidigt som hon jobbar i stort 

sett ensam på biblioteket. Arbetsuppgifterna är många och bibliotekarien kan inte dela upp sitt 

arbete med någon kollega utan måste kunna hantera flera olika varierande arbetsuppgifter.  
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7. Slutsatser 

Alla specialbibliotek ser olika ut, alla specialbibliotek bedriver olika typer av verksamheter med 

olika förutsättningar, alla är de speciella. Tidigare forskning som till exempel Revie hävdar att 

väldigt få specialbibliotek startar helt från noll (Revie 1953, s. 171). Så är det inte med 

Rominstitutets specialbibliotek. Det är mer som Powers teori som säger att specialbibliotek 

utvecklas av ett specifikt informationsbehov (Powers 1995, s. 478). Rominstitutets grundare tyckte 

att ett bibliotek var av stor betydelse för att institutets verksamhet skulle uppnå sina mål med 

forskning och undervisning i Italien. Böcker behövdes tillsammans med arbetsplatser för forskarna 

och studenterna, alltså skapades ett bibliotek.  

 

Många specialbibliotek saknar tydliga uppdrag, Walléns rapport om Stiftsbiblioteken i Sverige- 

Rapport från en kartläggning av fem aktiva stiftsbibliotek med kommunal huvudman från 2012 visar 

att många Stiftsbibliotek har ett dilemma då de har en historisk samling men är placerade i en 

samtidsorienterande miljö som ett folkbibliotek (Wallén 2012, s. 6). I Assarsson Rizzis rapport om 

de Humanistiska specialbiblioteken- Rapport från en kartläggning av 31 bibliotek utanför 

högskolan skriver hon att en gemensam nämnare för humanistiska specialbibliotek är att de saknar 

tydliga uppdrag vilket leder till att den enskilda myndighetschefens intresse styr hur 

biblioteksverksamheten utformas (Assarsson Rizzi 2010, s. 5). Rominstitutets specialbibliotek har 

inte det problemet utan bibliotekets uppdrag är tydligt förankrat i Rominstitutets syfte. Kanske att 

specialbiblioteksverksamheten, precis som min informant beskriver den flera gånger: ”vi är en liten 

liten värld” också har gjort att verksamheten inte spretar åt flera olika håll vilket annars skulle ha 

kunnat leda till ett dilemma för moderorganisationen eller externa användare. Ball påpekar att 

specialbibliotekens relation till moderorganisationen ibland kan vara ganska komplicerad (Ball 

2000, s. 138). Relationen mellan moderorganisationen och Rominstitutets specialbibliotek verkar 

inte vara komplicerad. Trots att Rominstitutets ekonomi var osäker redan från starten har de alltid 

från moderorganisationens sida försökt samla in pengar till biblioteket då man enligt min informant 

tycker att biblioteket har en viktig roll. Många gånger beskrivs biblioteket som institutets hjärta och 

specialbiblioteket har en betydande roll för Rominstitutet. Biblioteket fungerar som ett arbetsrum 

där forskarna dels har tillgång till material för sin forskning men där de också kan interagera med 

andra forskare samtidigt som biblioteket också kan användas vid föreläsningar och andra aktiviteter. 

Det är nästan som om det är specialbiblioteket med sina lokaler som skapar många av 

moderorganisationens verksamheter och inte moderorganisationen som skapar specialbiblioteket. 
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Enligt Semertzaki är det viktigt att ta reda på hur specialbibliotekets samling används inte hur ofta 

något används i samlingen (Semertzaki 2011, s. 29). Rominstitutets bibliotek har inte som mål att 

vara ett ”heltäckande” bibliotek utan framför allt att vara en arbetsplats till forskarna där de kan 

sitta i lugn och ro och arbeta. Är det något som saknas i samlingen så får de söka hos andra 

bibliotek i Rom. Samlingen kan bara användas på plats då biblioteket inte erbjuder hemlån. 

   

Redan 1910 uttryckte Marion att specialbibliotek mer skulle ses som verksamhetens vapen i affärer 

än bara ett lagerhus för böcker och detta berodde på specialbibliotekets personals missionerande själ 

(Marion 1910, refererad i Semertzaki 2011, s. 3). För specialbibliotek har specialbibliotekarien en 

betydande roll, det är bibliotekarien som gör att biblioteket blir mer än bara ett lagerhus med 

böcker. I Rominstitutets fall stod det tidigt klart att en bibliotekarie skulle sköta samlingen och 

redan 1944 anställdes därför Gino Filipetto som sekreterare och bibliotekarie. Min informant stiger 

in i alla av de olika identiteter som Ørom (1993) identifierar som bibliotekarieidentiteter. Kanske är 

anledningen till detta att specialbibliotekarien måste ha många olika kunskaper och kunna gå in i 

flera olika roller för att bedriva specialbiblioteksverksamheten samtidigt som hon jobbar i stort sett 

ensam.   

 

Rominstitutets specialbibliotek är redan en stor resurs för forskarsamhället då det framför allt är ett 

forskningsbibliotek. Rominstitutets specialbibliotek skulle mycket väl också kunna bli en del av det 

livslånga lärandet för allmänheten som Den femte statsmakten påpekar att specialbiblioteken borde 

vara (Fichtelius et al 2017, s. 369). Tack vare det nyss skapade Digital Collection som 

förhoppningsvis kommer att växa ännu mer genom åren, kan svenskar som inte har tillgång till 

Rominstitutet ändå ta del av dess lite mer unika resurser. En stor del i att digitaliseringen kan 

uppnås är tack vare deras specialbibliotekarie och hennes personliga kunskap om samlingen. Hon 

känner till samlingen väl och kan därför också sprida den.  

 

Rominstitutet har en intressant historia och har haft en viktig roll för relationen mellan Italien och 

Sverige. Det Svenska Institutet i Rom var det enda av de utländska instituten som inte stängde ner 

sin verksamhet under 2:a världskriget (Whitling 2011, s. 646).  Idag räknas också deras verksamhet 

som en ambassadör för Sverige i Italien tillsammans med den svenska ambassaden i Rom. Det är 

Rominstitutets direktör och styrelse som bestämmer över verksamheten och ska 

specialbiblioteksverksamheten kunna utvecklas så hänger det på dem och inte på 

specialbibliotekarien. Men å andra sidan hur ska ett institut som kämpar för sin egna överlevnad 

också har råd att ta sitt lilla specialbibliotek till nästa nivå. Med nästa nivå tänker jag dels på att bli 
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en sorts ”Knowledge Managment Centres” som Semertzaki (2011) anser att specialbiblioteken ska 

utvecklas till.  

 

7.1 Avslutande tankar 

Den femte statsmakten ställer frågan om inte specialbibliotek också borde lyftas fram i 

bibliotekslagens första paragraf, för att på så sätt markera betydelsen av hela det allmänna 

biblioteksväsendet i det svenska samhället (Fichtelius et al 2017, s. 416). Det bestämdes i dagarna 

att ännu ett specialbibliotek ska läggas ner; SCB:s samling ska arkiveras, vilket kommer att leda till 

sämre tillgänglighet för forskarna som använder sig av samlingen. Resultatet kommer inte bara vara 

sämre tillgänglighet, utan även att bibliotekariernas unika beståndskunskap kommer att gå förlorad 

(Loman 2017). Något måste göras för specialbiblioteken; de behöver mer skydd för att kunna 

garantera sin överlevnad då de annars ligger helt i händerna på moderorganisationen, som kanske 

inte alltid har som prioritet att driva biblioteksverksamhet eller att bidra till det livslånga lärandet. 

Kanske borde specialbibliotekens verksamhet hellre öka och bli den perfekta pusselbiten för den 

övriga biblioteksverksamheten och en del av det livslånga lärandet. 
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Bilaga 

Frågor till Rominstitutets bibliotekarie 

 

a) Bibliotekets uppdrag och roll 

 

1. Hur skulle du beskriva Rominstitutets bibliotekets uppdrag?  

2. Händer det att erat uppdrag krockar med den allmänna bilden av vilket uppdrag ett bibliotek 

borde ha (demokrati och lika tillgång på information för alla)? 

3. Har ni en biblioteksplan? Och hur jobbar ni mot mål? 

4. Ser ni er själva som ett specialbibliotek? 

 

 

b) Huvudmannaskap och moderorganisationen 

 

i. Vilket ansvar tar föreståndaren för Rominstitutet för bibliotekets samlingar och 

kompetens när det gäller: 

 

1. Bevarande 

2. Digitalisering 

3. Teknikutveckling 

4. Kompetensutveckling 

 

ii. Organisatoriska och ekonomiska förutsättningar 

 

1. Vilken plats har biblioteket i organisationen? 

2. Finns biblioteket representerat på ledningsnivå? 

3. Har föreståndaren eller ledningen ställt upp mål för verksamheten på biblioteket?  

4. Vilka ekonomiska förutsättningar har biblioteket? 

5. Hur stor andel av moderorganisationens budget går till biblioteket? 

6. Betydelsen för biblioteket ekonomi tack vare de olika minnesfonderna som finns och 

Svenska Rominstitutets Vänner? Utan dom? 

7. Ni byter en hel del monografier med andra bibliotek hur organiserar ni detta? Tror du att det 

är vanligt bland specialbibliotek att göra så? 
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c) Samling och bestånd 

 

1. Det finns statistik som beskriver samlingarnas omfång och antal besök, men hinner ni 

också föra statistik över utlån, fjärrutlån, digitalisering, etc.? 

2. Hur ofta kan ni göra inventeringar över bibliotekets samlingar? 

3. Hur ser fördelningen ut när det gäller böcker respektive annat material? 

4. Har det gjorts någon uppskattning av hur stort andel av bibliotekets samlingar som är 

unikt material? 

5. Finns det någon dokumentation av bibliotekets samlingar? (T.ex. böcker, artiklar, 

webbsidor, uppsatser, etc.) 

6. Hur skulle du beskriva bibliotekets bestånd? 

 

d) Klassifikation- och katalogsituationen uppsatssyfte 

 

1. Ni bytte ganska nyligt till ett nytt klassifikations system Library of Congress (LLC), hur 

kommer det sig att ni gjorde detta? Vad är positivt/ negativt med det nya systemet? 

2. Hur var samlingen organiserad innan dess, hade ni ett eget klassifikations system?  

3. På bibliotekets hemsida finns eran samling med i flera kataloger URBiS, Biblioteca 

Apostolica, Vaticana, URBS, URBE, SBN och LIBRIS. Finns det fördelar med detta? 

4. Finns specialkataloger med material som inte finns i LIBRIS som kan vara svåra att nå från 

Sverige? 

 

e) Service och tillgänglighet 

 

1. På vilket sätt är samlingarna tillgängliga? (Besök, webb, genom digitalisering etc.) 

2. Det finns sen väldigt nyligt fyra samlingar online digitalt (Bildt, Morani, Warsher och 

Boberg) hur kommer det sig att ni valt att digitalisera just dessa samlingar? Finns det planer 

på att digitalisera fler samlingar? Vilka möjligheter har ni för digitalisering? 

3. Vilka typer av referensfrågor ställs? Ge gärna exempel. 

4. Vilka kanaler används för referensfrågor? (Besök, e-post, telefon etc.) 

5. Vilka möjligheter finns för att ta emot forskare som inte direkt är knutna till institutet?  

6. Vilken typ av handledning och undervisning ger bibliotekets personal? 

7. Vilken service kan ni ge för kontakter med andra bibliotek i Rom för era användare? 
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8. I tidigare forskning om humanistisk forskning har det kommit fram att ni är bra på att 

bevaka ”grå litteratur” som svåråtkomliga tryck från arkeologiska utgrävningar och 

museisamlingar. Kan du beskriva detta? 

9. Bibliotekets olika funktioner och roller övriga aktiviteter? 

10. Hur skulle du beskriva erat sätt att bygga upp samlingen och ge service till era användare; 

”just-in-case” (bibliotek samlar på sig information försäkerhetsskull) ”just-in-time” 

(bibliotekarien ses som en informationskonsult och informationsanställd, lyssnar på 

användarens behov och hittar sedan informationen som användaren behöver) eller 

”just-for-you” (bibliotekarien skräddarsy syr varje användares behov) eller ”just-with-

you” (bibliotekarien samarbetar med moderorganisationen ledning om vilken 

information som behövs)? 

11. Kommer den nya lagen i Italien om att man numera får fota av böcker förändra erat arbete?  

 

f) Biblioteket som miljö 

 

1. Vilken typ av miljö erbjuder biblioteket? (Mötesplats, studieplats, historiskt sammanhang, 

etc.) 

2. Vilka konsekvenser skulle en flyttning eller splittring av bibliotekets samlingar få för 

forskare? Nedläggningshot  

 

 

g) Användare och målgrupper  

 

1. Vem använder samlingen? 

2. Hur används samlingen? 

3. Finns det användare av samlingen vars (forsknings-) uppdrag är beroende av samlingarna? 

På vilket sätt är man beroende? 

4. Finns det aktuella forskningsprojekt med anknytning till samlingen? Ge exempel. 

5. Rominstitutet bedriver publiceringsverksamhet medverkar bibliotekets personal med den?  

6.  Har biblioteket annan verksamhet, som utställningsverksamhet eller programverksamhet? 

7. Finns det någon användarundersökning? 

8. Finns det forskare vid institutet som inte använder samlingen, utan använder annan service 

eller tjänster som ni erbjuder? 
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9. Svenskar som bor i Rom, använder dom sig av biblioteket ibland? Finns det en konflikt där, 

skulle dom vilja använda samlingen mer eller ha annan litteratur? 

 

h) Kompetens och nätverk 

 

1. Historiskt sett hur många personer har jobbat och jobbar med bibliotekets samlingar? Antal 

årsverken? 

2. Vilken utbildning har personalen? 

3. Enligt verksamhets apporterna har ni haft de senaste åren ett par projektanställda, 

praktikanter och andra vid institutet som till exempel forskare som har hjälpt till vid 

biblioteket. Hur beroende är ni av dessa möjligheter? Vilken utbildning har dessa 

projektanställda/praktikanter? 

4. Vilka kompetenser krävs för att kunna tillgängliggöra samlingen och svara på frågor om 

samlingen? 

5. Bibliotek i kombination med annan verksamhet (andra bibliotek i Rom, andra institut) – hur 

förhåller sig kompetenserna till varandra? 

6. Vilka nätverk och samarbetspartner har biblioteket idag? 

7. Ett problem som många specialbibliotek står inför är pensionsavgångar. Hur se framtiden ut 

hos er? 

8. Omvärldsbevakning, vem sköter det åt Rominstitutet? 

 

i) Aktuella problemområden 

 

j) Aktuella framgångsfaktorer 

 

k) Bibliotekets roll i ett nationellt/ internationellt sammanhang 

 

i. Vad kan bibliotekets samlingar och kompetens tillföra en ”nationell samling”? 

ii. Vilken roll har bibliotekets samlingar och kompetens i forskningens infrastruktur? 

iii. Vilken roll har bibliotekets samlingar och kompetens när det gäller kulturarv? 

 

 

 

 


