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Abstract: The demand on research libraries to digitize their 

collections as a means of increasing the availability 

of said collections are increasing. However, a pre-

requisite for this is the cataloging of the collections – 

a task commonly associated with large demands on 

time and other resources. One way of handling this 

might be efforts in applying automatization as a part 

of the cataloging process. This thesis examines the 

possibilities of using automatization when catalog-

ing commercial ephemera. For this, focus is directed 

towards the features of the material; the process of 

cataloging; and the demands on the catalogued mate-

rial from its various users using a theory based on 

Monica J. Bates (2002) Cascade-model. By conduct-

ing a case study, consisting of observations based on 

contextual inquiry and interviews partly using photo 

elicitation, automatization of cataloging is found to 

be a possible way to improve availability, but not 

without its own complications and demands on re-

sources. In conclusion, suggestions are made for 

considerations libraries should be aware of before 

automatization might be implemented at research li-

braries.  
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1 Inledning 

Sommaren 2018 arbetade jag i specialläsesalen på Kungliga biblioteket (KB) i 

Stockholm med att lämna ut material till låntagare. I specialläsesalen får lånta-

gare läsa material från KB:s specialsamlingar, bland annat vardagstryck som 

innehåller det tryckta material som KB samlar in som inte betecknas som litte-

ratur eller tidskrifter. En dag besöktes läsesalen av en student från Handelshög-

skolan som begärt ut en viss form av företagsprospekt som distribueras vid 

nyemissioner. Studenten blev dock något förvånad när det visade sig att alla 

olika formar av prospekt på vardagstryck organiserats tillsammans i stora grå 

arkivboxar. Detta innebar att studenten nu hade närmare femton stycken arkiv-

boxar med ett tiotal prospekt i varje box att gå igenom. Tre timmar senare hade 

studenten hittat tre (!) prospekt som var av intresse. ”Det borde gå att göra den 

här hanteringen mer lättillgänglig...”, mumlade studenten på vägen ut. ”Det 

borde det ju faktiskt”, tänkte jag och undrade varför det inte var så. De funde-

ringarna resulterade i att jag valde att undersöka tillgängligheten av vardags-

tryck och hur den kan förbättras i denna uppsats.     

1.1 Bakgrund 

Kraven på forskningsbiblioteken och deras uppdrag att samla in, beskriva, be-

vara och tillhandahålla olika material ökar, kanske särskilt för de bibliotek som 

har stora samlingar unikt material insamlat under långa tidsperioder med stöd 

av huvudsakligen Pliktlagen (SFS 1993:1392). I rapporten Plikten under lupp 

(Konstenius, 2017) beskriver författaren behovet av att ”samhällets tillgång till 

pliktinsamlat material radikalt förbättras” (s. 4), om ”pliktexemplarens bety-

delse för forskningen” samt ”medborgarens rätt till information och kunskap” 

(s. 5) och hur Pliktlagen (SFS 1993:1392) förenklar för samhället att kunna ta 

del av dessa olika material. Konstenius påpekar dock också att ”kulturarvet 

behöver tillhandahållas och göras tillgängligt, och att ett bevarande utan prak-

tisk möjlighet att tillhandahålla är meningslöst” (s.5). Regeringens forsknings-

proposition Kunskap i samverkan (Utbildningsdepartementet, 2016/17:50) i sin 

tur pekar på att ”digitaliseringen öppnar [...] helt nya möjligheter att utveckla 

analyser och simuleringar” och att ”det finns vidare ett växande behov av sär-

skilda insatser för att stärka uppbyggnaden av infrastruktur inom humaniora 

och samhällsvetenskap” (s.28).  

Detta stämmer väl överens med att den vidare utvecklingen av digitaliseringen 

under de senaste åren lett till att forskningen börjat röra sig mot tidigare out-

forskade områden som existerat relativt självständigt från digitala forsknings-

metoder. Dessa består av olika digitala analyser och efterforskningar inom 

samhällsvetenskaplig forskning och humaniora. Begrepp som bland annat in-

begriper digital humanities och digital scholarship har börjat etablera sig, och 

forskare inom en rad discipliner har börjat upptäcka hur digitaliserade källor 

och digitala bibliotek kan ge upphov till nya forskningsuppslag. 

Material som tidigare bara har kunnat undersökas som enskilda analoga källor 

har börjat bli tillgängligt i större grupper av material i digital form med tillhö-

rande metadata.  Detta tillåter en rad olika datoriserade behandlingar och efter-

forskningar med hjälp av olika former av information som är kopplad till pos-

terna i dessa katalogiserade och digitaliserade samlingar. På detta sätt kan så 
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kallad distant reading, där texternas gemensamma textmassa analyseras och 

visualiseras för att upptäcka gemensamma drag och sammanhang, leda till upp-

täckter som tidigare varit omöjliga att uppfatta då texterna enbart analyserats 

var för sig (Moretti, 2013). En rad nationella bibliotek runt om i världen och 

Europa, som amerikanska Library of Congress och nederländska KB, har där-

för börjat etablera så kallade data labs. Syftet med dessa är att underlätta för 

forskare och stödja medborgare att bättre kunna utnyttja bibliotekens digitali-

serade samlingar och material på olika sätt, och planer finns för att göra det-

samma vid Kungliga biblioteket i Stockholm (Snickars, 2018). 

Dessvärre är förhållandevis mycket små mängder av det samlade kulturarvet, 

även i Sverige, hittills digitaliserat. En sammanställning från 2012 från 2000 

olika gallerier, bibliotek, arkiv och muséer inom EU visade att enbart cirka 4 % 

av de tillfrågade institutionernas material med koppling till kulturarvet fanns 

tillgängligt digitalt (Stroeker & Vogels, 2012). Då förhållandevis små mängder 

av kulturarvet finns tillgängligt i digitaliserad form begränsas självklart hur 

representativt detta material kan sägas vara för kulturarvet som helhet. Detta 

medför i sin tur vissa begränsningar av hur resultat från forskning kopplad till 

detta material kan generaliseras. De kriterier som påverkar vilket material som 

väljs ut för digitalisering löper också risk att i högre grad leda till forskning 

som kan påverkas av partiskhet ju mindre del av kulturarvet som digitaliserats. 

Samtidigt har inte mängden tryckt material i informationssamhället minskat, 

utan snarare tvärtom. Även om inflödet av pliktmaterial till exempelvis Kung-

liga biblioteket sjönk något under 2017, kom denna minskning efter ett flertal 

år av ökande inflöden. Trots minskningen uppgick inflödet under 2017 till mot-

svarande 1,3 hyllkilometer material. Förutom dessa större inflöden finns dessu-

tom uttalade målbilder om att fler användare ska kunna utnyttja större mängder 

material. Tillgängligheten ska förbättras genom att både det mest efterfrågade 

och det mest skyddsvärda materialet digitaliseras (Kungliga biblioteket, 2017). 

Automatiserade verktyg som utnyttjar exempelvis data-mining, text-mining 

eller bildigenkänning, skulle dock kunna vara ett led i att effektivisera digitali-

sering och tillgängliggörande vid institutioner som hanterar material med höga 

krav på både bevarande och tillgänglighet. Implementationen av dessa verktyg 

inom verksamheten vid forskningsbibliotek kan dock av naturliga skäl inte ske 

hur som helst. Dessa verktygs funktionalitet är beroende av att det kan alstras 

metadata av hög kvalité utifrån de olika dokumenten i samlingen för att efter-

följande analyser ska fungera korrekt. Konstenius (2017) pekar på att för in-

stitutioner som Kungliga biblioteket är det ”centralt att kunna erbjuda möjlig-

het till tekniker som text- och data mining” (Konstenius, 2017, s. 49). Detta 

kräver dock att möjligheten finns att behandla det digitaliserade materialet för 

att korrekt kunna identifiera text och/eller bild i detta. Dessvärre finns det inte 

några krav på att metadata ska medfölja stora delar av det pliktlevererade 

materialet, vilket innebär att tekniska och bibliografiska metadata ofta måste 

genereras på plats vid institutionerna.  

En förutsättning för att tillgängliggöra och digitalisera både nytt och äldre 

material vid forskningsbiblioteken är också att materialet först synliggörs för 

användarna, främst genom katalogisering. Det finns dock problem med att 

främst det äldre materialet ofta är bristfälligt katalogiserat och behöver ordnas 

upp (Kungliga biblioteket, 2017). 
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Avdelningen Vardagstryck vid Kungliga biblioteket i Stockholm är ett exempel 

på en organisation med stora mängder okatalogiserat material som behöver 

tillgängliggöras för bibliotekets användare. Avdelningen för vardagstryck an-

svarar för insamlingen, bevarandet och tillgängliggörandet av så kallat efemärt 

tryck. Efemärt tryck innebär material som sprids i samhället för att informera 

om bland annat företag och produkter, teaterföreställningar och konserter, poli-

tiska sammankomster och kommuners verksamheter. Idag beräknas samlingen 

innehålla cirka 14 000 000 trycksaker, vilka motsvarar 13 400 hyllmeter 

material, och utökas med ungefär 110 000 tryck på årsbasis (Kungliga biblio-

teket, 2018). Idag är dock stora delar av samlingen okatalogiserad, och därmed 

inte synlig för bibliotekets användare. I pilotstudien Vardagstrycket – det dolda 

kulturarvet (Kungliga biblioteket, 2009) beräknades det krävas ungefär 300 

årsarbetstider att manuellt katalogisera de delar av samlingen som ännu inte 

katalogiserats. En stor del av det efemära trycket, ungefär 20 %, utgörs av 

material som kategoriseras som affärstryck, vilket huvudsakligen innefattar 

olika former av reklam och produktinformation. Denna samling är i stora hän-

seenden världsunik, då Kungliga biblioteket är ett av få bibliotek i världen som 

har samlat in och bevarat denna form av trycksaker, och är mycket efterfrågad 

av både nationella och internationella forskare. 

1.2 Problembeskrivning  

Forskningsbibliotek med bevarandeuppdrag genom pliktlagen (SFS 

1993:1392), som exempelvis Kungliga biblioteket, får alltså ta emot stora 

mängder nytt material som ska katalogiseras så effektivt som möjligt. Majorite-

ten av materialet levereras dessutom i första hand analogt på grund av pliktla-

gens (SFS 1993:1392) och e-pliktlagens utformning (SFS 2012:492) (Konste-

nius, 2017, s. 30). Konstenius (2017) konstaterar också att globaliseringen i 

kombination med den nutida snabba spridningen och publiceringen av forsk-

ningsresultat medfört att forskningen numera i hög grad sker under tidspress. 

Material som ska kunna användas i forskningssyfte behöver ofta digitaliseras 

så fort som möjligt för att forskningen ska kunna anses vara relevant. 

De stora mängderna äldre okatalogiserat material innebär dessutom att även 

detta material är svårt att tillgängliggöra för forskning, bland annat affärstryck-

et vid avdelningen för Vardagstryck. För att förbättra tillgängligheten hos detta 

material finns därför planer på att katalogisera och digitalisera stora delar av 

affärstrycket, vilket kommer kräva stora mängder tid och resurser. Detta inne-

bär att det kommer ta mycket lång tid innan tillräckligt stora mängder katalogi-

serat och/eller digitaliserat material kan finnas tillgängligt för de användare 

som vill utnyttja materialet.  

Konsekvensen av dessa olika faktorer är att stora mängder nytt och gammalt 

material behöver tillgängliggöras mer effektivt. Då detta sker bör dock hänsyn 

tas till hur både nytt och gammalt material katalogiseras, och vilka metadata 

som skapas, för att allt pliktlevererat material ska kunna användas så effektivt 

som möjligt av bibliotekets olika användare. Pliktbibliotekens legitimitet byg-

ger inte bara på att de tillgängliga samlingarna kan anses vara representativa 

för den samlade utgivningen, utan också på kvalitén på det material som biblio-

teken kan göra tillgängligt för användarna. Terras (2015) har visat på vikten av 

att olika former av ursprungligt källmaterial inom kulturarvet finns tillgängligt 

i forskningssyfte, men understryker också att digitalisering per automatik inte 
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gör ett dokument ”more open, accessible or reusable”, utan understryker vikten 

av att det digitaliserade materialet produceras i för materialet lämpliga format 

av tillräckligt hög kvalité (Terras, 2015, s. 737). Vidare har Flanders och Mu-

noz (2011) påpekat att för att forskare ska kunna använda denna form av digi-

taliserat material med tillförlitlighet krävs inte bara att det bevaras och tillgäng-

liggörs, utan också att information om sättet det producerats på finns tillgäng-

lig. Brister i representativitet eller kvalité skulle i förlängningen kunna leda till 

att förtroendet för dessa institutioners förmåga och tillförlitlighet lider skada. 

Användare skulle då kunna vända sig till andra, mindre pålitliga källor eller 

avstå från forskning inom vissa områden (Konstenius, 2017).  

Att effektivisera tillgängliggörandet med bibehållen hög kvalité på materialet 

leder dock till att kostnaderna ökar, både i form av personal för exempelvis 

katalogisering och inköpta digitaliseringstjänster (Kungliga biblioteket, 2017, 

s. 70 - 71). Tyvärr hänger sällan de ökande kostnaderna, de ökande inflödena 

och de ökande kraven på bevarande och tillgängliggörande av material ihop 

med ökad finansiering. Tvärtom pekar studier på att visioner och målbilder om 

förbättrat tillgängliggörande genom digitalisering sällan omsätts i praktiken i 

form av ökad finansiering (Jarlbrink & Snickars, 2017) eller att hänsyn tas till 

kostnader för att utreda exempelvis licensrättigheter (Terras, 2015). 

Det finns alltså ett behov av att utreda hur processen med katalogisering kan 

effektiviseras och förenklas, samtidigt som hänsyn tas till Vardagstrycks till-

gängliga resurser och finansiering. För att mängden resurser ska stå i proport-

ion till de olika ambitioner som finns för att samlingarna ska kunna utnyttjas 

blir det därför intressant, ur ett informations- och biblioteksvetenskapligt per-

spektiv, att studera hur affärstryck kan katalogiseras så effektivt och korrekt 

som möjligt med hjälp av automatiserade metoder, och vilka förutsättningar 

som finns för detta. 

Sammanfattningsvis avser alltså avdelningen för Vardagstryck vid Kungliga 

biblioteket i Stockholm att katalogisera och digitalisera stora mängder av sitt 

affärstryck för att bättre tillgängliggöra detta för bland annat forskning. Materi-

al som ska tillgängliggöras för exempelvis forskning måste dock motsvara 

vissa krav. Kvalitén på metadata och hur dokumenten digitaliseras begränsar i 

vilken utsträckning och på vilka sätt dessa senare kan studeras. Dessutom har 

avdelningen begränsade resurser i form av hur många anställda som har tid att 

katalogisera material. Ett sätt att effektivisera processen skulle kunna vara 

automatisering. Implementationen av automatisering påverkas dock av affärs-

tryckets egenskaper i form av innehåll och aktuella metadata, och hur de kan 

integreras i arbetsprocessen vid avdelningen. Samtidigt måste en arbetsprocess 

som nyttjar automatisering alstra digitaliserat material som motsvarar de krav 

som ställs på detta när materialet ska användas i exempelvis forskningssyfte. 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Mot bakgrund av problembeskrivningen ovan är syftet med den här studien att 

utreda om, och i så fall hur, forskningsbibliotek kan använda automatiserade 

tekniker för att effektivisera katalogiseringen av affärstryck, och på så sätt för-

bättra tillgängligheten till detta. 
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För att svara mot syftet har följande forskningsfrågor tagits fram: 

Vilka egenskaper har affärstrycket, avseende exempelvis materialtyp, utform-

ning och metadata, och hur påverkar dessa tillämpningen av automatisering 

vid tillgängliggörandet? 

Hur ser den nuvarande arbetsprocessen ut vid katalogisering av affärstryck, 

från det att affärstryck väljs ut till dess att materialet katalogiserats, och kan 

automatisering användas för att effektivisera katalogiseringen? 

Vilka krav uppfattar de som i dag katalogiserar affärstryck i samband med 

tillgängliggörandet av materialet, och hur kan automatisering svara mot dessa 

krav?  

1.4 Avgränsningar 

Den här uppsatsen fokuserar på den del av det efemära trycket som kallas af-

färstryck. Observationerna undersöker specifikt hur affärstryck katalogiseras 

och hur olika affärstryck skiljer sig åt i form och utseende. Även under inter-

vjuerna har fokus legat på frågor avseende affärstrycket. Annat efemärt tryck 

behandlas alltså inte inom ramen för denna uppsats, även om det är möjligt att 

aspekter kopplade till övrigt efemärt tryck skulle kunna påverka de resultat och 

slutsatser som dras i denna uppsats. Anledningen till att övrigt efemärt tryck 

inte granskas är att det efemära trycket är för omfattande för att alla former av 

detta skulle kunna undersökas på ett tillfredsställande sätt inom tidsramen för 

denna uppsats. 

Då metoder för automatisering av katalogisering behandlas i denna uppsats 

görs detta utifrån ett teoretiskt perspektiv avseende dess tillämpning på affärs-

tryck. Den tidigare forskning om automatisering som behandlas är fokuserad 

på grundläggande teori avseende vilka möjligheter automatisering erbjuder, hur 

metoder för automatisering inhämtar information från det material som be-

handlas, samt aspekter av hur dessa metoder påverkar tillgängliggörandet av 

det material som metoderna behandlar. Detta för att bedöma de möjligheter och 

problem automatiserad katalogisering av affärstryck skulle kunna innefatta i ett 

initialt perspektiv i förhållande till praktisk verksamhet. Mer ingående jämfö-

relser av olika specifika metoder, praktiska tillämpningar eller hur algoritmer 

som ska katalogisera affärstryck via automatisering specifikt bör programmeras 

behandlas inte. Detta då det bedömts att dessa aspekter bör undersökas mer 

grundligt i separata studier där syftet är att undersöka främst algoritmerna, och 

problematik kopplad till dessa. 

När användarperspektiv behandlas i denna uppsats görs detta indirekt ur kata-

logisatörernas perspektiv, även om ett direkt användarperspektiv skulle kunna 

vara av intresse för denna studie. De olika krav som ställs av användarna är 

alltså formulerade utifrån hur de personer som arbetar med katalogisering och 

tillgängliggörande av affärstryck uppfattar dessa krav. Enkätundersökningar 

eller intervjuer direkt med användare har inte genomförts, även om detta skulle 

kunna vara en intressant infallsvinkel, då detta bedömts som för tidskrävande i 

förhållande till de övriga metoder som använts. 
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1.5 Disposition 

I kapitel 2, ”Tidigare forskning”, presenteras studier från olika områden som 

bedömts vara relevanta för uppsatsens syfte. Avsnittet ”Materialet efemärt 

tryck” redovisar studier om detta specifika trycks egenskaper och möjligheter 

och de problem som finns kopplade till tillgängliggörandet av detta tryck. I 

avsnittet ”Arbetsprocess” redogörs för de teoretiska förutsättningarna att till-

lämpa automatisering genom studier som behandlar teorin bakom metoder som 

kan användas för automatisering, vilka förutsättningar metoderna kräver, hur 

metoderna utvinner information ur materialet de behandlar och olika sätt att 

tillämpa dem. Avsnittet ”Krav vid effektiviserat tillgängliggörande” undersöker 

hur tekniker kan tillämpas i faktisk verksamhet, och hur implementationen av 

dessa påverkas av krav både internt inom organisationen och externt genom de 

användare som förväntas använda det tillgänggjorda materialet.  

Kapitel 3, ”Teori”, presenterar en teoretisk modell, Monica J. Bates (2002) 

kaskad-modell, som bedömts kunna användas som teoretiskt ramverk för denna 

uppsats, och vilka aspekter och faktorer som utifrån detta bör studeras för att 

besvara uppsatsens syfte och forskningsfrågor.  

Kapitel 4, ”Metod”, redogör för huvudmetoden ”Fallstudie”, samt delmetoder-

na ”Observation och Contextual Inquiry” och ”Intervjuer och Photo Elicitat-

ion” som använts i denna uppsats. Även varför metoderna valts motiveras, till-

sammans med en redogörelse för hur de praktiskt tillämpats i denna studie. Här 

presenteras även det fall som valts ut för att genomföra studien, studiens delta-

gare, samt hur urvalet av dessa deltagare har genomförts. Kapitlet redogör även 

för hur det insamlade materialet har bearbetats och analyserats, samt vilka 

etiska hänsynstaganden som har varit aktuella. 

Kapitel 5, ”Resultat”, redogör för resultaten från intervjuer och observationer, 

och hur dessa förhåller sig till uppsatsens forskningsfrågor och teoretiska ram-

verk. 

Kapitel 6, ”Analys” analyserar resultatet utifrån hur studien har applicerat Ba-

tes (2002) kaskad-modell på de data som samlats in, och ställer dessa data i 

relation till att denna studie, baserat på tidigare forskning, huvudsakligen byg-

ger på information och åsikter från de som i dag katalogiserar materialet manu-

ellt. Hur katalogisatörernas perspektiv och kaskad-modellens fördelar och bris-

ter påverkar resultatet granskas.  

Kapitel 7, ”Slutsatser och diskussion”, presenterar och sammanfattar de slut-

ledningar och uppslag till ytterligare forskning som har kunnat dras utifrån re-

sultatet av observationerna och intervjuerna. Vidare diskuteras även studiens 

begränsningar.  
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2 Tidigare forskning 

Litteraturgenomgången för denna uppsats har fokuserat på tre aspekter som 

svarar mot de forskningsfrågor denna uppsats ställer – egenskaper hos materi-

alet efemärt tryck, arbetsprocessen i samband med effektiviserat tillgängliggö-

rande vid forskningsbibliotek, samt vilka krav som ställs i samband med detta 

tillgängliggörande. 

2.1 Materialet efemärt tryck 

Det efemära trycket är relativt väl studerat, både då det gäller det efemära 

tryckets betydelse för olika former av folklivsforskning och hur situationen ser 

ut specifikt för det svenska efemära trycket avseende tillgänglighet. 

2.1.1 Pliktlagen 

 

Den svenska pliktlagens (SFS 1993:1392) historia och utformning påverkar i 

stor utsträckning det svenska efemära trycket, både positivt och negativt. Den 

kansliordning som antogs 1661 innebar att alla tryckerier i Sverige blev skyl-

diga att skicka två exemplar av varje tryck till Kunglig Majestäts kansli, vilka 

sedermera kom att förvaras på Kungliga biblioteket i Stockholm. Vidare byg-

ger den svenska pliktlagstiftningen traditionellt på en så kallad fullständighets-

princip. Detta innebär att i princip allt tryckt och audiovisuellt material med 

svensk anknytning som är allmänt spritt omfattas av lagstiftningen (Konste-

nius, 2017). I och med den svenska lagens inkluderande av även vardagstryck 

är den svenska samlingen därför en av de mest unika och omfattande samlingar 

som finns, då detta tryck i andra länder oftast är fördelat över arkiv, muséer 

eller privata samlingar. Två av de svenska pliktbiblioteken, Kungliga biblio-

teket och Lunds Universitetsbibliotek, får inte heller gallra annat än dubbletter 

från sitt material vilket ytterligare bidrar till samlingarnas unika omfattning 

(Eriksson, 2018). 

 

Nackdelen med att pliktlagen är så omfattande är dock att de svenska plikt-

biblioteken får ta emot mycket stora mängder efemärt tryck. Detta är dock trots 

den omfattande mängden inte nödvändigtvis det material som tilldelas högst 

prioritet eller resurser, möjligtvis på grund av den historiska uppfattningen av 

materialet som oviktigt (Halldin, 2011). Pliktlagstiftningen är dessutom brist-

fällig då den, till skillnad från exempelvis den motsvarande norska lagstift-

ningen, inte kräver att metadata kopplade till det tryckta materialet medföljer 

leveransen. Detta då den svenska lagstiftningen är utformad på så sätt att end-

ast e-pliktlagstiftningen kräver att rudimentära metadata medföljer leveransen, 

medan det för övriga leveranser helt saknas krav på tekniska eller bibliogra-

fiska metadata (Konstenius, 2017). Avsaknaden av metadata som detta resulte-

rar i bidrar självklart även detta till att komplicera katalogiseringen och hante-

ringen av det svenska efemära trycket. 

2.1.2 Det efemära tryckets karaktär 

 

Altermatt & Hilton (2012) menar att det historiskt inom biblioteks- och in-

formationsvetenskapen varit svårt att definiera vad efemärt tryck innebär, på 

grund av dess heterogena natur. Författarna pekar dock på definitionen av efe-
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märt tryck som ett (oftast) tryckt material med ett specifikt syfte som generellt 

kasseras då syftet anses uppfyllt.  Även Lindqvist (2001) har beskrivit det efe-

mära trycket som det tryck vi i vanliga fall kastar i papperskorgen. Dock kan 

det som uppfattas som ”skräp” idag, i framtiden ge en rad kunskaper om hur 

samhället sett ut tidigare som annars kan vara mycket svåra att upptäcka, me-

nar Lindqvist (2001) och Eriksson (2018). Reklamblad och produktkataloger är 

bara några exempel på affärstryck som kan ge rikligt med information om det 

kulturarv som kan kopplas till vår vardag. 

 

Det efemära trycket följer alltså sällan några mallar, och finns således i lika 

många former som det funnits idéer om hur budskap bäst sprids till de grupper 

som budskapet riktar sig till. Detta bidrar till att det efemära trycket ofta saknar 

traditionella bibliografiska data och varierar i storlek och form. Även tryckets 

komposition kan variera en hel del, där visst material består av nästan enbart 

bild och stiliserad text, medan andra tryck består till största delen av text. I det 

svenska efemära trycket som bevaras ingår dock inte exempelvis etiketter, 

blanketter, kassar, visitkort eller bokmärken vilka ses som föremål snarare än 

trycksaker, på grund av hur Pliktlagens (SFS 1993:1392) nionde paragraf är 

formulerad (Halldin, 2011). Detta begränsar till viss del hur pass många olika 

formvarianter det bevarade svenska efemära trycket tar sig. Eftersom det ofta 

rör sig om budskap till stora grupper där trycket är tänkt att slängas i princip 

omgående är papperskvalitén också mycket ofta dålig (Altermatt & Hilton, 

2012).  

 

Twyman (2008) pekar på hur kulturella värderingar lett till att böcker bevarats 

som viktiga dokument sedan länge i olika bibliotek, medan det efemära trycket 

oftast överlevt på grund av slumpen. Bevarandet av denna sorts material blir 

därför extra viktig (Nylander, 2015). I Sverige finns detta material främst beva-

rat hos de två forskningsbibliotek som tar emot pliktinsamlat material utan att 

gallra materialet – Lunds Universitetsbibliotek och Kungliga biblioteket. Att 

denna sorts material sällan förknippas med bevarande innebär också att kun-

skapen om att detta tryck finns tillgängligt hos vissa bibliotek är begränsad. De 

varierande formerna och de stora mängderna gör också trycket komplicerat att 

förvara och katalogisera (Torres Magnusson, 2017).  

 

2.1.3 Forskningsmöjligheter 

 

Twyman (2008) har visat på hur efemärt tryck på grund av sin förgängliga na-

tur historiskt länge ansågs som oviktig och sällan bevarades, men under senare 

tid börjat dra till sig intresse. Då trycket i regel har kasserats omgående och få 

bibliotek har sparat materialet, är de samlingar som trots allt finns kvar i mångt 

och mycket unika tillgångar till den information de innehåller. Här har bland 

annat Furtenbach (2009) beskrivit möjligheten att använda efemärt tryck, mer 

specifikt en form av affärstryck som kallas priskuranter, som en källa för både 

forskare och andra som vill studera kulturhistoria. Här visar studien hur pris-

kuranter, en tidig form av affärspress som användes för att sammanställa in-

formation om växelkurser och olika produkter, kan användas i syfte att forska 

kring både kulturhistoria och ekonomisk historia. Detta genom att följa både de 

olika produkter som presenteras i priskuranterna för försäljning, men också 

genom att studera utformningen av priskuranterna själva och hur dessa presen-

terar informationen. Studien exemplifierar hur affärstryck som byggkataloger 
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från 1960-talet skulle kunna jämföras med moderna kataloger för att studera 

skillnader kring hustyper och planlösningar. Även marknadsföring och olika 

tekniska lösningar skulle kunna vara källa till olika forskningsuppslag (Furten-

bach, 2009, s.14). Andra studier pekar på hur det efemära tryckets populistiska 

natur öppnar för en rad andra olika forskningsmöjligheter – ”Produced to rally 

support for a cause, sell a product or promote an organization, these transitory 

publications often offer rich documentation about social life, political battles, 

and economic and cultural developments” (Altermatt & Hilton, 2012, s. 174).  

2.1.4 Problematiken med tillgängliggörandet av efemärt tryck 

 

Samtidigt som det efemära trycket är värdefullt av flera anledningar, bör det 

påpekas att tillgängligheten till detta material dras med olika problem (Furten-

bach, 2009, s. 6). Det efemära trycket, i den mån det finns bevarat, är ofta oka-

talogiserat och således inte direkt sökbart. Det krävs alltså att materialet kata-

logiseras för att det ska kunna skickas signaler till användarna om att detta 

finns, och bli sökbart i exempelvis den nationella biblioteksdatabasen Libris. 

Så länge detta inte är gjort, visar studien, krävs att personal vid avdelningen för 

vardagstryck hjälper användarna att leta fram det material som dessa efterfrå-

gar. Dock är det så att om en forskare vill undersöka en företeelse ur historiskt 

perspektiv är det ofta svårt att tillgodose på grund av materialets omfattning, 

och det finns en risk att forskning påverkas på grund av att det tar för lång tid 

att hitta allt material som skulle kunna vara aktuellt (Furtenbach, 2009, s.38).  

Studien visar även att problematiken med tillgängligheten till det efemära 

trycket också innebär ett demokratiskt problem. Då det är komplicerat att hitta 

allt material på de olika platser i Kungliga bibliotekets magasin där det förva-

ras, i kombination med att materialet inte är katalogiserat eller digitaliserat, 

prioriteras i regel framtagningar i forskningssyfte på grund av tids- och resurs-

brist. Alla användare har således i praktiken inte samma tillgång till det efe-

mära trycket. Vidare konstaterar Furtenbach (2009) att det finns skäl att under-

söka ”hur man på ett så effektivt sätt som möjligt ska samarbeta kring katalogi-

sering och/eller digitalisering” då problematiken med tillgängliggörande är 

vanligt förekommande inom svenskt efemärt tryck (Furtenbach, 2009, s.45). 

Den historiska uppfattningen om materialet som förgängligt har dock lett till att 

det efemära trycket ofta är lågt prioriterat, och därför har en tendens att tilldelas 

mindre ekonomiska medel, trots att mängden material egentligen kräver större 

resurser (Torres Magnusson, 2017). Samlingarnas omfång är ofta anledningen 

till att detta inte katalogiseras, och därför inte heller tillgängliggörs fullt ut. 

Dessutom är katalogisering av just efemärt tryck särskilt problematiskt och 

tidskrävande på grund av att trycket saknar ett enhetligt formspråk till skillnad 

från exempelvis böcker (Torres Magnusson, 2017, s. 52).  

Lina Eriksson granskade våren 2018 specifikt sammansättningen och organi-

sationen av det svenska vardagstrycket vid Kungliga biblioteket i Stockholm. 

Även denna studie konstaterade att tillgängligheten till vardagtrycket proble-

matiserades av ytterligare en rad olika faktorer. Som tidigare nämnts levereras 

exempelvis inga digitala förlagor av materialet på grund av Pliktlagens (SFS 

1993:1392) utformning. Detta då e-pliktlagen (SFS 2012:492) är subsidiär till 

pliktlagen (1993:1392), vilket innebär att elektroniskt material vars ”fysiska” 

motsvarighet omfattas av pliktlagen är undantaget från e-plikt. Detta innebär i 
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praktiken exempelvis att den digitala förlagan till ett reklamblad inte omfattas 

av e-plikt, eftersom det motsvarande tryckta reklambladet, som omfattas av den 

ursprungliga pliktlagen, i allt väsentligt inte skiljer sig från denna digitala för-

laga (Konstenius, 2017). 

Detta innebär att om institutionerna inte själva digitaliserat materialet måste det 

fysiska källmaterialet hanteras, vilket bidrar till att försvåra tillgängliggörandet 

och att öka slitaget på materialet som på många sätt är unikt (Markhouss, 

2011). Det huvudsakliga problemet, konstaterar Eriksson (2018), är dock hur 

samlingarna på avdelningen för vardagstryck i nuläget är organiserade. Tre 

olika system för klassificering och uppställning som inte alltid följer regler som 

tolkas på samma sätt nu som när de ursprungligen användes innebär att efter-

frågat material kan vara mycket svårt att lokalisera. Detta gäller i synnerhet för 

det material som ligger i fokus för denna studie, affärstrycket, som också hör 

till det mest efterfrågade.  

Att denna form av trycksaker även saknar traditionella bibliografiska data bi-

drar till att ytterligare komplicera situationen när denna form av material ska 

katalogiseras, då detta innebär att det kan vara svårt att implementera de klassi-

fikationssystem som normalt används (Eriksson, 2018, s. 55 - 56). Studien 

konstaterar att det finns ett behov av att ordna upp katalogiseringen av sam-

lingen i allmänhet, och av affärstrycket i synnerhet, för att komma till rätta med 

de problem detta innebär för tillgängliggörandet. Detta beskrivs dock som pro-

blematiskt på grund av hur lång tid detta skulle ta om det görs genom manuell 

katalogisering.  

Även Eriksson (2018) beskriver digitalisering som ett sätt att förbättra tillgäng-

ligheten, även om detta har sina för- och nackdelar. Materialet skulle kunna bli 

mer synligt, slitaget på källmaterialet skulle bli mindre och personalen skulle 

inte behöva plocka fram fysiskt material i samma utsträckning. Dessutom finns 

redan personal och utrustning för digitalisering på plats. Problemet, säger stu-

dien, är snarare den tid och resurser som skulle krävas för digitaliseringen (Er-

iksson, 2018, s.67 – 68). 

2.2 Arbetsprocess 

Automatisering är ett sätt som eventuellt skulle kunna användas för att effekti-

visera katalogisering, och i förlängningen tillgängliggörandet av material. Detta 

bygger på att en förutsättning för att material ska kunna katalogiseras är att 

olika metadata kopplade till materialet klassificeras, genom exempelvis nyck-

elord eller klassificeringssystem. Automatiserad klassificering, bland annat i 

form av metoder för implementation och utvärdering av data mining, text-

mining och bildigenkänning, har blivit mycket väl utforskat de senare åren tack 

vare riktade insatser inom artificiell intelligens och dess tillämpningar. Forsk-

ningen kan huvudsakligen delas in i två kategorier – jämförelser av hur väl 

olika algoritmer klarar av att klassificera olika material, och vilka egenskaper 

hos materialet som bidrar till möjligheten att klassificera detta. Däremot är im-

plementationen av automatisering inte särskilt omfattande, även om vissa stu-

dier finns. 
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2.2.1 Relevanta begrepp 

 

Automatiserad klassificering grundar sig i vad som kallas för maskininlär-

ning. Maskininlärning innebär att algoritmer utvecklas i olika programme-

ringsspråk som sedan, genom att gå igenom de data de får tillgång till – data 

mining - kan lära sig att känna igen mönster eller egenskaper i dessa data, så 

kallad särdragsextraktion. En förutsättning för att analoga dokument ska 

kunna behandlas på detta sätt är att dokumenten på förhand digitaliseras. Digi-

talisering och automatisering är alltså inte samma sak, men automatiserade 

metoder som text-mining kräver tillgång till digitaliserade dokument. Då dessa 

indata specifikt består av texter från olika dokument i en samling kallas denna 

process text-mining, medan processen kallas image recognition, eller bild-

igenkänning, då indatan huvudsakligen består av bilder (Baeza-Yates & 

Ribeiro-Neto, 2011).   

Text-mining innebär att utifrån dessa mönster kan algoritmen sedan exempel-

vis klassificera dessa data, dela in dessa i kategorier eller utvinna nyckelord ur 

dokumenten. Kategorierna eller nyckelorden kan antingen anges på förhand av 

den person som programmerat algoritmen, eller skapas på egen hand av algo-

ritmen utifrån den information som finns i de data algoritmen behandlar 

(Eklund, 2016). Kategorier och nyckelord inom biblioteks- och informations-

vetenskapliga sammanhang kommer oftast ifrån någon form av klassifikations-

system eller kontrollerad vokabulär, som DDC (Dewey Decimal Classification) 

eller Svenska ämnesord (SAB).  Algoritmerna för text-mining kan grovt delas 

in i två olika typer – regelbaserade eller statistikbaserade. 

De regelbaserade algoritmerna utgår ifrån booleanska ”antingen eller”-villkor, 

där vanligtvis vissa på förhand definierade nyckelord, även kallade termer, och 

i vilka sammanhang dessa förekommer sedan avgör hur dokumenten klassifice-

ras (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011). Om algoritmen till exempel hittar 

ordet ”stig” flertalet gånger i ett dokument skulle detta kunna klassificeras un-

der ”Transportvägar”, om det inte i regel förekommer tillsammans med ordet 

”andersson”, där en välprogrammerad algoritm istället skulle förstå att det rör 

sig om ett personnamn. Hur ”bra” denna typ av algoritmer klassificerar doku-

ment beror i stor utsträckning på omfattningen och detaljrikedomen hos det 

klassifikationssystem eller vokabulär som algoritmen jämför textmaterialet 

med, i förhållande till mängden data från textmaterialet. Mer detaljrika system 

som DDC ökar komplexiteten i klassificeringen, och medför i sin tur också en 

högre risk att algoritmen klassificerar dokument på ett sätt som uppfattas som 

felaktigt, speciellt om mängden data är begränsad (Golub et al. 2018). Vice 

versa gäller också att enkla binära klassificeringar – ”Handlar det här doku-

mentet om djur eller inte?” -  oftast blir mycket enkla och kan göras mycket 

snabbt. Här handlar det alltså i stor utsträckning om att algoritmen behöver 

justeras dels utefter innehållet i de dokument som ingår i samlingen den be-

handlar, dels efter de kategorier och nyckelord som används för klassificering-

en (Nguyen et al., 2019). 

Alternativet till regelbaserade algoritmer är statistikbaserade algoritmer. Här 

spelar, snarare än enbart förekomsten av termerna, hur ofta termerna förekom-

mer en större roll för klassificeringen. Här är det av betydelse både hur ofta 

termerna förekommer i de enskilda dokumenten och i samlingen av dokument i 

sin helhet, och hur dessa frekvenser förhåller sig till varandra. Termer som fö-
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rekommer i hög frekvens i hela samlingen är exempelvis inte till någon större 

nytta för att klassificera enskilda dokument inom samlingen. Samtidigt kan 

dessa dock vara av stor nytta för att klassificera dokument som hör till en spe-

cifik samling jämfört med andra samlingar. Här gäller det alltså för algoritmen 

att i så stor utsträckning som möjligt att avgöra vilka termer som dels är speci-

fika för enskilda dokument inom en samling, dels vilka termer som skiljer en 

samling från andra samlingar (Eklund, 2016). 

Statistikbaserade algoritmer, och i viss mån även regelbaserade algoritmer, 

behöver i regel vad som kallas för ett träningsset för att kunna klassificera 

dokument tillräckligt bra. Träningsset innebär att en mängd dokument från 

samlingen med egenskaper representativa för de dokument som ska klassifice-

ras av algoritmen, istället klassificeras på förhand av exempelvis en erfaren 

katalogisatör. Algoritmen kan sedan utgå från detta träningsset då den ska av-

göra vilka mönster som kan användas för klassificering, genom att jämföra 

likheter eller skillnader mellan de dokument som klassificerats på förhand med 

de dokument som ska klassificeras (Baeza-Yates & Ribeiro-Neto, 2011). 

För bildigenkänning gäller matematiska principer liknande de för text-mining, 

även om metoden för feature extraction skiljer sig då det är frågan om bild 

snarare än text. Dock finns det en betydande skillnad mellan de två. Förutsätt-

ningen för att bildigenkänning ska fungera så bra som möjligt är att kvalitén på 

bildmaterialet är så hög som möjligt, medan inom text-mining ligger fokus på 

läsbarhet (Jarlbrink & Snickars, 2018).  

Det kan således vara av stor betydelse att bilden är så högupplöst som möjligt, 

om det är av intresse att algoritmen ska kunna uppfatta så mycket detaljer i 

denna som möjligt. I annat fall kan algoritmen missa små detaljer i bilden, som 

exempelvis ett bi som sitter på en gulsvart blomma, och skulle möjligen alltså 

inte klassificera bilden som en ”bi-bild” (Sharma, 2018). 

Bildigenkänning är dock i viss utsträckning även av betydelse för text-mining, 

då tekniken för att läsa och tolka text i digitaliserade dokument – Optical Cha-

racter Recognition (OCR) – är en form av bildigenkänning. Även här behöver 

metoden anpassas efter en bedömning av hur materialet är utformat, då ”van-

lig” text är betydligt lättare att tolka än kraftigt stiliserade fonter eller text som 

ingår i en bild som en kommersiell logo. Är metoden för dåligt anpassad efter 

materialet finns det risk att tecken tolkas fel – bokstaven ”e” skulle exempelvis 

kunna uppfattas som ett ”c” – vilket skulle innebära att automatiseringen skulle 

kunna alstra felaktiga metadata eller klassificera materialet inkorrekt (Ra-

jeswari & Sai, 2018). 

 

2.2.2 Bedömning av klassificering 

 

Algoritmer för klassificering bedöms huvudsakligen utifrån kriterierna accu-

racy och error. Gemensamt för dessa är att de utgår från proportioner mellan 

de olika sätt algoritmen kan klassificera ett dokument – True Positive (TP), 

True Negative (TN), False Positive (FP) och False Negative (FN) – och mäng-

den dokument i samlingen (N). Accuracy motsvarar andelen dokument i sam-

lingen som uppfattas som korrekt klassificerade, alltså (TP+TN)/N. Error i sin 
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tur motsvarar sannolikheten att algoritmen kommer klassificera ett dokument 

på ett sätt som uppfattas som felaktigt, alltså (FP+FN)/N (Eklund, 2016). 

De olika algoritmerna kan sedan justeras utifrån en rad olika matematiska me-

toder, storleken på träningssamlingen och det klassificeringssystem och/eller 

nyckelord som är aktuella för det specifika materialet.  Här har bland annat 

Ammar (2019) och (Nguyen et al., 2019) nyligen genomfört översikter och 

större sammanställningar av de olika algoritmerna, deras bakomliggande ma-

tematiska metoder, samt deras olika grad av accuracy. Översikten visar på 

dessa huvudsakliga slutsatser – de enskilda klassificeringssystemen, samt stor-

leken på samlingarna och träningsseten påverkar alla graden av accuracy, och 

algoritmer bör anpassas efter de förutsättningar som finns för de specifika sam-

lingarna. Det bör dock finnas en medvetenhet om att även den algoritm som får 

bäst resultat i översikterna har en accuracy på cirka 85%, medan den sämsta 

ligger runt cirka 70%. Automatiserad klassificering är alltså inte på något sätt 

felfri, ens när den fungerar som bäst. Här har dock studier visat att även om 

automatiserade metoder i praktiken inte alltid klassificerar material med exem-

pelvis korrekta nyckelord, så hittar de också i regel minst ett korrekt nyckelord 

som manuell katalogisering missar.  Dokument tenderar också att bli mer en-

hetligt katalogiserade (Golub et al., 2016). 

 

2.2.3 Implementering av automatiserade metoder i praktiken 

 

Golub et al. (2016) har i sin tur studerat den praktiska tillämpningen av auto-

matiserad klassificering. Här menar författarna att dessa tekniker i alltför stor 

utsträckning studerats i laboratoriemiljöer under kontrollerade omständigheter, 

istället för att undersökas utifrån hur de fungerar och bör implementeras i fak-

tiska verksamheter. Artikeln pekar på att automatiserade tekniker är ett utmärkt 

sätt att ”enrich existing bibliographical records, establish more connections 

across and between resources, and enhance consistency of bibliographical 

data” (Golub et al., 2016, s. 3 - 4).  

Studien menar dock att nyttan av dessa verktyg bör bedömas huvudsakligen 

utifrån tre metoder; att kvalitén på klassificeringen bedöms av en erfaren kata-

logisatör eller mot en ”gyllene standard”, att verktygen bedöms i samband med 

den existerande arbetsprocessen, samt att kvalitén bedöms indirekt genom att 

se hur väl dokumenten hittas då de eftersöks av olika användare (Golub et al., 

2016, s. 14). Att förutse hur användare kommer att söka efter och utnyttja do-

kumenten kan dock delvis vara svåra att bedöma. Användarperspektiv som 

aboutness och relevans kan ha lika många definitioner som materialet har po-

tentiella användare, och det är svårt för både mänsklig och automatiserad kata-

logisering att förutse alla dessa (Moens, 2000 och Mai, 2001). Automatiserade 

metoder bör därför, menar Golub et al. (2016), utgå ifrån träningsset där klassi-

ficeringen gjorts av en grupp katalogisatörer i samverkan. Detta för att undvika 

att enskilda katalogisatörer påverkar klassificeringen för mycket, då möjlighet-

en finns att katalogisatörer klassificerar samma material olika. Dessa katalo-

gisatörer bör också ha god kännedom om användarkraven på det aktuella 

materialet. 
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2.3 Krav vid effektiviserat tillgänggörande 

Även om forskningen inom automatisering till stor del är fokuserad på teorin 

bakom att optimera olika algoritmer för klassificering för att effektivisera ex-

empelvis katalogisering som arbetsprocess, finns det även en del studier av hur 

tekniker för effektivisering av tillgängliggörande påverkar inte bara den prak-

tiska verksamheten vid biblioteken, utan också bibliotekens identitet. Dessa 

behandlar i viss utsträckning de formella krav som kan ställas på materialet, 

men också hur institutionerna och de som i dag katalogiserar materialet på 

olika sätt står i relation till användningen av de olika teknikerna. Här ligger 

fokus generellt på hur institutionerna, materialet och även katalogiseringen 

påverkas av de tekniker som används för att effektivisera tillgängliggörandet, 

främst digitalisering, och vilka hänsyn som bör tas i samband med att material 

digitaliseras.  

2.3.1 Krav och hänsyn kring effektiviserat tillgängliggörande 

 

Dahlström et al. (2012) visar i sin studie att när kulturarvs-material digitaliseras 

för att förbättra tillgången till detta, kan det innebära att inte bara materialet 

påverkas, utan också samlingen i sin helhet och institutionens identitet och roll 

i samhället. Här menar författarna att museum och bibliotek tidigare har haft 

olika kulturer för att tillgängliggöra material, där museum har varit mer selek-

tiva i sitt urval, medan kraven hos biblioteken har varit att allt material ska vara 

lika tillgängligt och katalogiseras så lika och standardiserat som möjligt. Inter-

na krav formulerade i exempelvis policydokument, som beskriver vilka meta-

data som bör kopplas till materialet och i vilken utsträckning, kan i stor omfatt-

ning påverka hur material katalogiseras (Soergel, 1994). Även externa doku-

ment som lagar, licensrättigheter eller externa regelverk kring katalogisering 

som RDA påverkar hur biblioteken praktiskt får behandla, katalogisera eller 

tillgängliggöra (Eriksson, 2018). Detta beror i stor utsträckning på att det 

material som museerna tillgängliggör oftast är mer unikt, medan bibliotek hu-

vudsakligen arbetar med massproducerade texter. Biblioteken har också ett 

demokratiskt uppdrag om lika tillgänglighet genom bibliotekslagen (SFS 

2017:768). Studien menar också att museum i större utsträckning varit tvungna 

att ta hänsyn till dokumentens form och materialitet för att inte betydelsen hos 

exempelvis skulpturer ska gå förlorad, medan bibliotek ofta fokuserat på texten 

och bortsett ifrån dokumentens övriga egenskaper. Mer unika material vid 

biblioteken kan alltså innebära stora svårigheter för biblioteken och deras stan-

dardiserade beskrivning av material i form av katalogisering, då dokumentens 

ursprungliga materialitet kan gå förlorad och sakna det sammanhang som an-

vändarna vill undersöka dokumenten ur. 

Här har också Jarlbrink och Snickars (2017) konstaterat att all digitalisering 

transformerar det material som behandlas. Användningen av dessa tekniker bör 

därför präglas av en medvetenhet om att det dokument som alstras genom digi-

taliseringen skiljer sig från det ursprungliga dokumentet. Det är viktigt för an-

vändarna, speciellt forskare, att ha detaljerade uppgifter om hur det tillgänglig-

gjorda materialet genererats för att kunna avgöra hur materialet eventuellt har 

påverkats under processen. Vilket källmaterial som använts, vilka metoder som 

använts för att utvinna data och övriga detaljer om hur materialet behandlats 

kan alla vara av intresse i forskarperspektiv (Snickars, 2018). Processer för 

effektiviserat tillgängliggörande bör därför alltid kartlägga hur de olika doku-
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menten producerats, och den personal som är inblandad i de olika stegen av 

processen bör vara medvetna om verktygens brister och hur dessa påverkar 

materialets unika egenskaper, för att kunna minimera effekten av dessa. 

Detta illustreras exempelvis av Fumerton (2013), som genomförde en fallstudie 

av digitaliseringen ”broadside ballads”, en form av vardagstryck, vid English 

Ballad Broadside Archive. För att kunna genomföra digitaliseringen krävdes 

stora ansträngningar på förhand och under digitaliseringen för att definiera vad 

som kännetecknade materialet för att kunna tillgängliggöra materialet utan att 

ändra dess karaktär i så pass stor utsträckning att den digitala representationen 

blev direkt vilseledande (Fumerton, 2013, s. 4). En del av problemet var också 

att materialet katalogiserades med nyckelord som inte tillhörde en kontrollerad 

vokabulär, utan angavs godtyckligt av de som katalogiserade materialet. I detta 

fall löstes problemet genom att ett verktyg utvecklades för standardiserad kata-

logisering av olika metadata, med en gemensamt framtagen kontrollerad voka-

bulär av nyckelord. Här transkriberades även texten från materialet i ett mer 

lättläsligt format som lagrades i en databas med uppgifter om hur texten tran-

skriberats och textens ursprungliga egenskaper. Callaghan (2013) visar hur The 

Tate Library stötte på liknande problem under ett pilotprojekt avseende in-

samlingen, bevarandet och tillgängliggörandet av efemärt tryck som var ”born 

digital” (Callaghan, 2013, s. 27). Även om detta material redan från början 

existerade i digital form var biblioteket tvungna att ägna stora mängder till för 

att avgöra vilka metadata avseende materialet som skulle digitaliseras och hur 

materialet skulle bevaras utan att dess ursprungliga form påverkades. Samtidigt 

påverkades projektet också av att många av de inblandade biblioteksanställda 

sakande en mängd tekniska kunskaper avseende både den mjuk- och hårdvara 

projektet behövde implementera de olika stegen i arbetsprocessen.  

I detta sammanhang har Hansson (2015) visat att då innovativa tekniker an-

vänds för att effektivisera tillgängliggörande bör dessa undersökas också uti-

från hur de fungerar inom de anställdas arbetsprocesser, och vilka för- och/eller 

nackdelar dessa verktyg anses ha. Hur verktygen används bör dock anpassas 

efter institutionernas praktiska verksamhet, samt medarbetarnas och användar-

nas attityder gentemot och kunskaper om denna sorts verktyg. Studien menar 

att det är av stor vikt att verktyg som effektiviserar tillgängliggörande genere-

rar metadata av mycket hög kvalité för att institutionerna ska kunna behålla sin 

tillförlitlighet som källa till korrekt information hos sina användare, men även 

internt inom personalstyrkan. Även Snickars (2018) visar på att det för använ-

darna i slutändan spelar mindre roll vilka metoder som använts för att effektivi-

sera tillgängliggörandet av material, så länge kvalitén på de metadata och digi-

tala samlingar som genereras är så pass hög att de tillåter forskare att använda 

materialet på de sätt de önskar. 

Det bör alltså i denna sorts processer finnas en medvetenhet om hur olika 

material skiljer sig från varandra, och hur respektive material behandlas för att 

bli så användbart som möjligt. Digitala dokument som huvudsakligen ska an-

vändas inom text-mining bör exempelvis ha fokus på hur läsbart dokumentet är 

för automatiserade verktyg, snarare än på hög bildkvalité. Om det däremot 

främst är bilderna i materialet som är av intresse, är hög bildkvalité ofta avgö-

rande för framgångsrik bildigenkänning (Sharma, 2018). Detta gäller i hög 

grad vid digitalisering av efemärt tryck som i vissa fall är utformat för att vara 

estetiskt tilltalande. Torres Magnusson (2017) menar att digitalisering vore det 
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bästa sättet att tillgängliggöra efemärt tryck för fler användare, förutsatt att 

detta görs på rätt sätt. Det har dock tidigare funnits en tendens att göra digitali-

serat material grafiskt tilltalande, snarare än att fokusera på formatets använd-

barhet. Här är metadata om materialet av stor betydelse för användbarheten 

(Torres Magnusson, 2017, s. 57 – 58). 

Avslutningsvis verkar de olika krav som ställs på det material som forsknings-

biblioteken avser digitalisera, katalogisera och tillgängliggöra bidra till att sä-

kerställa att materialet katalogiseras enhetligt och standardiserat genom exem-

pelvis kontrollerade vokabulärer som Fumerton (2013) visar på. Denna stan-

dardisering bidrar dock även till att komplicera katalogiseringen då det kan 

vara svårt att katalogisera mer unika material och avgöra vilka metadata som 

passar både biblioteken och användarna (Dahlström et al., 2012 & Callaghan, 

2013). Samtidigt visar Hansson (2015) att kvalitén på det tillgängliggjorda 

materialet påverkar hur forskningsbiblioteken uppfattas inte bara av sina an-

vändare, utan också av sina anställda. Digitaliseringen och katalogiseringen av 

material kan alltså i stor utsträckning påverka forskningsbibliotekens identitet. 

Här pekar Dahlström et al. (2012) på möjligheten för forskningsbiblioteken att, 

i likhet med museum, välja ut material mer selektivt för digitalisering och på så 

sätt påverka sin identitet och hur biblioteken uppfattas av sin omvärld. Om 

material vid forskningsbiblioteken massdigitaliseras i linje med pågående tren-

der kräver mängden material att intellektuella, tolkande och kvalitativa 

aspekter måste bortses ifrån under katalogiseringen, då tiden inte tillåter nya 

metadata eller ny bibliografisk information (Dahlström et al. 2012, s. 462). En 

selektiv och kritisk urvalsprocess skulle kunna passa forskningsbibliotekens 

mer unika samlingar bättre genom att tillåta mer intellektuella tolkningar av 

materialet under digitaliseringen och katalogiseringen. Här skulle urvalet också 

kunna påverka vilken bild, vilken identitet, av materialet biblioteken vill för-

medla till användarna och på så sätt bättre profilera materialet.  
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3 Teori 

Denna uppsats teoretiska ramverk baseras på artikeln The Cascade of Interact-

ions in the Digital Library Interface av Marcia J. Bates (2002). Bates (2002) 

menar i denna artikel att i takt med utvecklingen av informationssystem har 

gått framåt, har kunskapen om de olika ”lager” systemen består av allt mer 

isolerats i från varandra genom de specialiseringar som den ökade komplexite-

ten inom respektive lager kräver. En effekt av detta är att det blir svårare och 

svårare för enskilda personer inom systemet att kunna se och ta hänsyn till hela 

processen, snarare än enbart sitt eget specialområde. I kombination med bris-

tande kommunikation inom systemet, leder detta ofta till att när informations-

system designas, utvecklas och underhålls har de olika lagren ofta fokus enbart 

på sitt eget område, snarare än på hela processen. 

Här presenterar Bates (2002) en modell som illustrerar processens olika delar, 

eller ”lager”, och hur dessa interagerar med varandra. Författaren vill med sin 

modell beskriva olika typiska lager i ett informationssystem (se fig. 1). Beslut i 

olika delar av processens lager kan sedan fortplanta sig genom processflödet i 

form av en ”kaskad” (Bates, 2002, s. 382). Detta gäller för så väl bra som då-

liga beslut, och det är därför önskvärt att de beslut som fattas görs med fokus 

på hela processen, snarare än inom de olika specialiserade områdena. Annars, 

menar Bates (2002), finns risken att de olika lagren motverkar varandra och 

bidrar till ett ineffektivt system, där det är svårt och komplicerat för användar-

na att ta del av och utnyttja systemets information. Det är också av största vikt, 

menar författaren, att besluten främst tar hänsyn till systemets slutanvändare 

och deras behov, kunskaper och förmågor då de nyttjar systemet.        

 

Figur 1. Bates, M.J. (2002) The Cascade of Interactions in the Digital Library Interface. In-

formation Processing and Management, 38(3). Publiceras med M.J. Bates tillstånd. 

  

Kaskad-modellen utgår ifrån att informationssystem består av tre huvudsakliga 

komponenter i olika former – den information eller det material systemet ska 

tillgängliggöra, den tekniska infrastrukturen, samt systemets tänkta användare 



18 

 

och hur dessa interagerar med systemet. Denna modell och dess olika kompo-

nenter överensstämmer väl med de olika forskningsfrågor som identifierats och 

formulerats för denna uppsats utifrån tidigare forskning – materialet affärs-

tryck, arbetsprocessen och de krav som finns på det tillgänggjorda materialet.      

Här kan den övre vänstra komponenten och lagren computer system och data-

base structure kopplas till forskningsfrågan avseende arbetsprocessen katalogi-

sering. Bates (2002) menar att ett informationssystem delvis måste analyseras 

utifrån sina tekniska förutsättningar och hur dessa implementeras, för att förstå 

hur resten av processen påverkas. För att studera automatisering i samband 

med effektiviserat tillgängliggörande bör alltså kunskap inhämtas om bland 

annat vilka verktyg som används under katalogiseringen och hur. Om det ska 

bedömas hur och om automatisering ska kunna effektivisera det arbete som 

idag utförs manuellt, måste jämförelsen ske med utgångspunkt i den manuella 

katalogiseringen. I första hand måste alltså den manuella katalogiseringen de-

taljerat kartläggas för att undersöka möjligheten för automatiserade metoder att 

i bästa fall kunna utföra samma arbetsuppgifter lika bra eller bättre, eller i 

sämsta fall åtminstone underlätta den manuella katalogiseringen.  

Den nedre vänstra komponenten och lagren information content och system of 

metadata kan i sin tur kopplas till forskningsfrågan om affärstryckets innehåll, 

utformning och metadata. Här visar också tidigare forskning att automatisering 

av katalogiseringen på många sätt är beroende av materialet i sig. Om katalogi-

seringen inte ska ske manuellt, måste den automatiserade metod som ersätter 

denna kunna utvinna samma information ur de resurser som finns tillgängliga 

för metoden. De former som informationen förekommer i, text eller bild, på-

verkar också möjligheten att extrahera denna. Vilken information, och hur, som 

utvinns från materialet eller ifrån andra källor måste därför också kartläggas för 

att kunna studera förutsättningarna, men framför allt möjligheten, för automati-

serade metoder att utvinna samma information med eller utan stöd av en kata-

logisatör. 

Utifrån den teori denna modell representerar ska dessa lager slutligen kulmi-

nera i att systemet motsvarar de olika krav som ställs på informationen, vilket 

motsvarar den tredje forskningsfrågan. Här kopplar Bates (2002) lagret actual 

indexing till hur viktigt det är för användarbehoven att katalogiseringen och 

klassificeringen är korrekt och av hög kvalité, vilket även tidigare forskning 

visar. Detta kräver i sin tur en förståelse för lagret user understanding and mo-

tivations. Tidigare forskning visar dock att användarbehov kan vara mycket 

diversifierade och därför komplicerade att förutse. Här tyder tidigare forskning 

på att katalogisatörernas erfarenhet, av materialet och av användarnas krav, kan 

vara ett stöd i bedömningen. 

Rent praktiskt finns alltså en rad externa och interna krav avseende kvalité på 

det material som ska tillgängliggöras effektivare med hjälp av automatiserade 

metoder. Här tyder den tidigare forskningen dock på att alla dessa olika källor 

till krav har en gemensam nämnare – de personer som idag katalogiserar 

materialet manuellt. Studier visar att dessa är de som är bäst insatta i användar-

krav, interna riktlinjer och är bäst lämpade att övervaka och bedöma kvalitén 

på det material som behandlas av de automatiserade metoderna. En studie i 

automatiseringens möjligheter att effektivisera tillgängligheten till materialet 

måste därför också studera dessa personer avseende deras uppfattning och erfa-
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renhet om dessa olika aspekter. Deras uppfattning om automatiseringens för-

måga att svara mot de olika krav som ställs externt och internt bör tas i beak-

tande. Om de även ska övervaka eller assisteras av automatiserade metoder bör 

deras kunskaper och inställningar avseende metoderna kartläggas. 

Den praktiska tillämpningen av den teoretiska modellen i denna uppsats bygger 

alltså i första hand på hur modellens tre komponenter kan översättas till de tre 

faktorer som identifierats som intressanta för syftet för denna uppsats – materi-

alet affärstryck, arbetsprocessen och kraven som ställs på affärstrycket. Med 

modellen som stöd kan de tekniska förutsättningarna för hur katalogiseringen 

genomförs (arbetsprocess) och hur materialet påverkar katalogiseringen 

(material) studeras och förstås, i kombination med hur dessa behöver vara ut-

formade för att svara mot användarnas krav. Lagret database structure är ex-

empelvis tydligt kopplat till lagret system of metadata, då de metadata som 

registreras om materialet inverkar på hur databaserna är strukturerade och vice 

versa. Samtidigt påverkas å ena sidan lager som user searching activities av 

vilka metadata som finns och om dessa är sökbara eller inte, medan å andra 

sidan lager som system of metadata måste ta hänsyn till hur användarna förvän-

tas använda och söka i materialet då det tillgängliggörs. 

På detta sätt kan modellen användas för att studera hur beslut avseende arbets-

process och material påverkar hur användarna senare kan använda det katalogi-

serade materialet. Med grund i denna förståelse kan sedan den påverkan en 

eventuell tillämpning av automatisering inom de olika faktorerna och lagren 

skulle ha bättre förstås och spåras, och kraven på implementationen av denna 

bättre analyseras. Här bör det dock påpekas att uppfattningen om de olika lag-

ren sker utifrån perspektivet hos de personer som agerar inom det lager som 

huvudsakligen undersöks, i detta fall katalogisatörerna. Dessa får generellt, i 

enlighet med Bates (2002) motivation för att ta fram modellen, antas ha be-

gränsade kunskaper om andra lager.     
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4 Metod 

Den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket pekar på att en rad fak-

torer - som materialtyp, arbetsprocess och de krav katalogisatörerna uppfattar– 

i dagsläget påverkar och komplicerar tillgängliggörandet av affärstryck. Jag har 

därför velat kartlägga hur dessa faktorer påverkar och förhåller sig till varandra 

i praktiken, och hur dessa förhållanden påverkar införandet av en ”bästa prak-

tik” avseende automatisering. Här har jag varit tvungen att avgöra om flera 

olika arbetsplatser och materialtyper ska studeras ytligt, eller om arbetsproces-

sen vid en mer specifik arbetsplats skulle studeras mer ingående. I slutändan 

har jag valt att fokusera på att grundligt studera en organisation och dess 

materialtyp, arbetsprocess och uppfattade krav, snarare än ett flertal. Detta be-

slut och studiens genomförande redogörs för i detta kapitel. 

4.1 Val av metod: fallstudie 

För att kartlägga och undersöka förhållandena mellan faktorerna materialtyp, 

arbetsprocess och användarkrav har jag valt att genomföra denna studie som en 

fallstudie, då jag sett en rad fördelar med detta. Denscombe (2017) menar ex-

empelvis att fallstudier kan användas som strategi för att förstå det komplexa 

förhållandet mellan olika faktorer inom sociala inramningar. Vidare kan fall-

studier genom att på djupet studera enskilda händelser eller processer ”beskriva 

det generella genom att belysa det specifika”, där det enskilda fallet kan vara 

en fristående enhet med distinkta gränser (Denscombe, 2017, s. 91). Då fokus 

läggs på att grundligt undersöka en enskild enhet eller företeelse – i detta fall 

tillgängliggörandet av affärstryck vid Kungliga biblioteket i Stockholm - ökar 

möjligheten att göra upptäckter eller se samband som är svåra att upptäcka vid 

ytligare studier av multipla enheter. 

 

Jag har också velat undersöka möjligheten att effektivisera tillgängliggörandet 

vid forskningsbibliotek, vilket kan kopplas till forskning kring en ”bästa prak-

tik”. Här har jag tagit i beaktande hur Wildemuth (2017) beskriver att en bästa 

praktik, en evidens-baserad praktik, kan utformas dels genom direkta erfaren-

heter, dels genom att forskningsresultat undersöks och implementeras, och på 

detta sätt bättre kan förankras och spridas hos de grupper som drar nytta av 

dessa kunskaper. På detta sätt kan tillgängliggörandet av affärstryck förhopp-

ningsvis undersökas, utvecklas och förbättras. Ett sätt att studera och kartlägga 

direkta erfarenheter som kan förbättra verksamheten är även detta genom fall-

studier, menar Wildemuth (2017), vilket ytterligare bidragit till att jag valt 

denna metod. Även Wildemuth (2017), i likhet med Denscombe (2017), be-

skriver dessutom hur fallstudier som metod passar in väl för att undersöka spe-

cifika processer vid en eller mycket få enheter. Här kan fallstudier vara ett sätt 

att studera hur nya innovativa tekniker, som kan sägas vara en sådan process, 

kan undersökas i förhållande till den nuvarande praktiken, vilket jag har ansett 

vara relevant i detta fall. Förutom detta lämpar sig denna form av studier för 

undersökningar av nutida skeenden som kan undersökas i sin naturliga miljö, 

som dessutom är ”direkt observerbara”, vilket även detta jag ansett motsvara 

syftet med denna uppsats.  

 

Inför denna fallstudie har jag genomfört en omfattande litteraturgenomgång 

som ligger till grund för studien. Genom denna litteraturgenomgång har det 
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sedan blivit möjligt att strategiskt välja ut en organisation och process som är 

så relevant som möjligt för att svara på de forskningsfrågor som denna studie 

ställer, genom att dessa ansågs ge så mycket information om det aktuella ämnet 

som möjligt. Här har jag strävat efter att välja ut ett fall som är representativt 

för den process jag haft för avsikt att studera och som hade potentialen att ge 

kunskap som tidigare varit okänd, och som samtidigt bedömdes vara av stort 

intresse för vidare utveckling (Wildemuth, 2017, s. 54).  

Avdelningen för Vardagtryck vid Kungliga biblioteket i Stockholm har en 

mycket stor samling okatalogiserat affärstryck. Kungliga biblioteket är också 

Sveriges nationalbibliotek och etablerar därmed riktlinjer för hela det svenska 

biblioteksväsendet inom en rad områden. Vidare är Kungliga biblioteket ett av 

de två svenska pliktbiblioteken som inte gallrar sitt insamlade material, vilket 

innebär att samlingen inte bara är omfattande, utan också heltäckande. På 

många sätt är samlingen världsunik då den är tillgänglig för allmänheten, till 

skillnad från många andra samlingar av vardagstryck som bara finns tillgäng-

liga hos museum eller privata samlare. Den är också på många sätt representa-

tiv för de problem som tidigare forskning kopplat till tillgängliggörandet av 

efemärt tryck i fråga om mängden material, tillgängliga resurser, samt interna 

och externa krav. Jag har därför ansett att avdelningen är representativ för syf-

tet med denna uppsats, och har valt att studera denna specifika enhet för att se 

hur och om automatisering skulle kunna förbättra tillgängliggörandet av affärs-

trycket utifrån förutsättningarna vid denna avdelning.       

Utifrån litteraturgenomgången och inom ramen för fallstudien har jag sedan 

valt att använda olika metoder som observationer och intervjuer, vilket redo-

görs närmare för i dessa avsnitt. Detta för att se hur de faktorer – arbetsprocess, 

materialtyp och användarkrav – som påverkar tillgängliggörandet och en even-

tuell automatisering hänger ihop. Slutsatserna från de olika metoderna har se-

dan kunnat användas för att förstärka och synliggöra resultatet då de under-

sökts tillsammans, genom så kallad triangulering (Wildemuth, 2017, s. 55). 

Denna information har sedan analyseras för att förklara hur de olika faktorerna 

– arbetsprocess, materialtyp och användarkrav - som i dagsläget påverkar till-

gängliggörandet är sammankopplade med varandra, och hur dessa kopplingar 

skulle kunna påverka en eventuell automatisering (Denscombe, 2017, s. 95). 

 

4.2 Observationer och Contextual Inquiry 

En metod för att studera processer vid arbetsplatser inom ramen för en fallstu-

die är observationer, vilket Wildemuth (2017) menar är ett fullgott sätt att 

samla in relevant information i detta syfte. Nackdelen med traditionella obser-

vationer är dock att dessa begränsar i vilken mån den som studerar och den 

som studeras kan interagera med varandra. För att inte resultaten ska påverkas 

då processer observeras bör traditionella observationers invasivitet begränsas 

så mycket som möjligt, då det annars finns risk att individer som observeras 

ändrar sitt naturliga beteende just på grund av att de observeras (Denscombe, 

2017, s.300). Då jag har velat förstå hur katalogisatörerna tänker och agerar då 

de katalogiserar materialet och alstrar metadata från detta, för sedan kunna av-

göra om automatiserade metoder har möjlighet att utvinna samma metadata, 

har jag dock velat diskutera processen och ställa frågor om denna till katalo-

gisatörerna medan de arbetar. Jag har därför valt en alternativ form av obser-
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vation som kallas contextual inquiry, vilken utvecklats av Karen Holzblatt 

(Beyer & Holzblatt, 1998).  

Vid contextual inquiry ligger fokus på att undersöka kunskaper hos de som 

studeras, som de inte nödvändigtvis reflekterar över att de besitter. Tanken är 

här att exempelvis en katalogisatör som dagligdags utför samma arbetsuppgif-

ter ser dessa som så vardagliga att de inte längre reflekterar över hur eller var-

för de utför dessa. Kunskapen dyker då inte nödvändigtvis upp utanför arbetssi-

tuationen vid exempelvis intervjuer, då den lätt upplevs som vardaglig och 

självklar. För att locka fram denna dolda kunskap fokuserar contextual inquiry 

på fyra principer – kontext (”context”), partnerskap (”partnership”), tolkning 

(”interpretation”) och fokus (”focus”) (Beyer & Holzblatt, 1998, s. 46). Här 

innebär kontext att processen som observeras studeras i sitt ”vardagliga” sam-

manhang, i detta fall att affärstryck katalogiseras vid den vanliga arbetsplatsen. 

Samtidigt kan den som observerar ställa frågor om vad den som observeras gör 

för att kunna kontextualisera de olika handlingar som utförs i förhållande till 

processen för att bättre förstå både processen och den som observeras - partner-

skap. Detta innebär att detaljer kan observeras och förklaras som annars skulle 

vara svåra att upptäcka eller förstå, och slutsatser om processen kan dras – 

tolkning. Allt detta förutsätter att den som observerar på förhand bestämt vad 

som i första hand ska observeras och förstås, i detta fall hur affärstryck katalo-

giseras – fokus.   

4.2.1 Utveckling av observationsschema 

 

Under observationerna ville jag studera hur katalogiseringen av affärstryck 

utförs vid avdelningen för Vardagstryck, huvudsakligen för att besvara forsk-

ningsfrågan avseende katalogiseringens arbetsprocess. Jag bedömde dock att 

observationerna även kunde ge viss insikt i hur affärstryckets utformning på-

verkade katalogiseringen och vilka olika krav som fanns på affärstrycket, åt-

minstone för de tryck som behandlades under observationen. Syftet med obser-

vationerna var alltså att ge information om de arbetsuppgifter som genomförs 

under processen vid tillgängliggörande - exempelvis vid vilken tidpunkt de 

utförs, i vilken ordning de utförs och hur ofta dessa utförs – som kan ge kun-

skaper om hur katalogiseringen av affärstryck utförs och varför, i förhållande 

till omständigheter vid arbetsplatsen. För att göra detta behövde jag på förhand 

genom litteraturgenomgången skapa en mycket tydlig bild av vilka personer, 

händelser eller handlingar som behövde observeras, och vilken information om 

dessa som var av intresse för studien (Wildemuth, 2017, s. 211). Vilken forsk-

ning som påverkade vilka val redogörs för mer detaljerat i de respektive avsnit-

ten. Med grund i den tidigare forskningen och det teoretiska ramverket har jag 

därför inför observationerna undersökt vilka olika faktorer och lager under ka-

talogiseringen som skulle kunna påverka en eventuell automatisering av pro-

cessen. 

Detta ledde till att jag under observationerna ville studera av vilka anledningar 

material väljs ut för katalogisering, hur själva katalogiseringen går till (actual 

indexing och arbetsprocess), samt vilka olika metadata som finns kopplade till 

materialet före och efter katalogiseringen (system of metadata). Detta då meta-

data är av stor betydelse för att senare tillgängliggöra materialet både för fors-

kare och andra användare (Konstenius, 2017). Var och hur (information con-

tent och arbetsprocess) katalogisatörerna utvinner de metadata som kopplas till 
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materialet har också studerats. Detta då möjligheten till automatisering i stor 

utsträckning baserar sig på vilken information som kan utvinnas ur materialet, 

samt vilka klassificeringssystem eller kontrollerade vokabulärer som används 

(Golub et al., 2018).  

Jag har också velat bilda mig en uppfattning om hur de olika typerna av affärs-

tryck som hanteras på avdelningen skiljer sig åt i utseende och form (informat-

ion content), då tidigare forskning har visat att efemärt tryck är mycket hetero-

gent och de specifika trycksakernas utformning också har stor påverkan på hur 

digitaliserade versioner av dessa senare kan behandlas av olika metoder för 

automatisering (Altermatt och Hilton, 2012, Jarlbrink och Snickars, 2017). Om 

metadata, som exempelvis företagsnamn, behöver utvinnas ur delar av materi-

alet som betecknas som bildmaterial, snarare än text, påverkar detta hur auto-

matiseringen bör utformas för att utvinna informationen så effektivt som möj-

ligt (Sharma, 2018).  

Som stöd för denna insamling utvecklade jag ett observationsschema (se bilaga 

A). I observationsschemat har utifrån det teoretiska ramverkets olika kompo-

nenter och lager konstruerat en tabell och formulerat frågeställningar jag för-

väntade mig kunna få svar på genom observationerna. Här motsvarar tabellen 

huvudsakligen den information som jag förväntade mig kunna observera utan 

att interagera med deltagarna under katalogiseringen, som vilket material som 

katalogiseras (information content), vilken mjukvara som används (computer 

system och database structure), vilka metadata som finns innan och efter kata-

logiseringen (system of metadata), samt hur lång tid katalogiseringen av varje 

trycksak tar. Som stöd för att ställa frågor till katalogisatörerna under observat-

ionen har jag förutom tabellen formulerat en rad öppnare frågor, exempelvis 

om hur materialet har valts ut inför katalogiseringen – ”Hur väljs materialet 

ut?” - och hur katalogiseringen av materialet genomförs mer detaljerat – ”Hur 

utvinns metadata från materialet?”, ”Hur går katalogiseringen till rent prak-

tiskt?”.  

Samtidigt minskade risken att observationerna skulle påverkas av mina eventu-

ella förutfattade meningar, då det på förhand konstruerade schemat bidrog till 

att samtliga observationer utfördes under samma förutsättningar (Denscombe, 

2017). Detta då jag utformade schemat som en checklista med punkter på vad 

som skulle observeras, vilket säkerställde att samma saker observerades vid 

samtliga observationer. Avsikten här var att på detta sätt bidra till att alla hän-

delser eller beteenden observerades på ett objektivt och enhetligt sätt.  

4.2.2 Tillvägagångssätt 

 

Inför varje observation kontaktade jag den aktuella katalogisatören. Vi kom 

sedan tillsammans fram till vilket tillfälle som det passade katalogisatörerna 

bäst att jag observerade dem. När vi sedan träffades hade deltagarna med sig 

material som de hade för avsikt att katalogisera oavsett om jag hade observerat 

dem eller inte, på grund av användarbeställningar eller löpande katalogisering 

av nytt material. Katalogisatörerna hade innan observationerna redan hämtat 

det material som skulle katalogiseras, dels då detta förvaras på ett flertal olika 

platser i Kungliga bibliotekets magasin och kan ta tid att ta fram, dels då Kung-

liga biblioteket av bevarande- och säkerhetsskäl vill att så få personer som möj-

ligt vistas i och besöker magasinen där materialet förvaras.  
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Jag var alltså inte med vid framtagningen av materialet, men diskuterade ändå 

rutinerna och omständigheterna kring detta i efterhand med de olika deltagarna 

med stöd av frågorna i observationsschemat innan själva katalogiseringen in-

leddes. Jag satt sedan bredvid deltagarna då de katalogiserade material med 

sina arbetsdatorer och antecknade löpande vad som skedde och hur under ob-

servationen, dock gjorde jag inga ljudupptagningar då jag bedömde att detta 

skulle kunna störa observationen. Vid vissa tillfällen utförde deltagarna ar-

betsmoment eller fyllde i uppgifter som var svåra att förstå för mig som utom-

stående. Då detta skedde bad jag deltagaren att förklara vad de gjorde, och om 

inte det framgick också varför de gjorde detta. Förutom detta ställde jag frågor 

med stöd av observationsschemat under olika moment, exempelvis vid arbets-

moment som tycktes ta lite längre tid än de övriga, för att mer ingående förstå 

arbetsprocessen och vad som påverkade denna. 

 

Då deltagarna hade katalogiserat en trycksak färdigt studerade jag observat-

ionsschemat för att se om det var någon information som inte framgått under 

själva katalogiseringen. Detta ledde i regel till att jag och deltagarna diskute-

rade vilka interna och externa krav, samt licenser av upphovsrätt och spridning 

som kunde vara aktuella för de enskilda trycken. 

 

Varje observation pågick cirka två timmar. Alla deltagarna påpekade efter att 

observationerna var slut att de i vanliga fall kan katalogisera något större 

mängder material än vad som gjorts vid observationen. Detta då vi diskuterat 

vissa arbetsmoment som därför tagit något längre tid än vanligt. Deltagarna gav 

dock samstämmiga uppgifter om hur lång tid katalogiseringen av affärstryck 

brukar ta, och menade att de arbetsmoment som vanligtvis tar längst tid hade 

gjort det även under observationen.   

4.2.3 Bearbetning och analys av data 

 

Efter observationerna gick jag igenom de anteckningar jag gjort genom att först 

läsa igenom dessa. Med stöd av det teoretiska ramverket kunde jag identifiera 

en rad olika lager som berördes under observationerna och hur alla dessa lager 

påverkade varandra under katalogiseringen, och detta bekräftade Bates (2002) 

teori om hur medvetenhet om hela processen är av största vikt då de olika lag-

ren tydligt hänger ihop. Det teoretiska ramverkets olika komponenter, och de 

lager som ingick i respektive komponent, färgkodades sedan utefter vilken 

komponent/forskningsfråga dessa gav information om. Jag gick sedan igenom 

anteckningarna och markerade de olika anteckningarna med de(n) färg(er) som 

kunde kopplas till de olika forskningsfrågorna. Efter detta sammanställde jag 

de olika anteckningarna utifrån respektive forskningsfråga, för att kunna redo-

göra resultatet i kapitlet ”Resultat”. 

 

Med stöd av den teoretiska modellen kunde de olika lagren kopplas till de olika 

forskningsfrågorna. Från anteckningarna kunde jag konstatera att det under 

observationerna kunnat inhämtas viktig kunskap om den förväntade kompo-

nenten arbetsprocessen katalogisering, dess tekniska förutsättningar och lagren 

computer system, database structure, system of metadata, samt actual in-

dexing. Vidare gav det material som behandlades under observationerna kun-

skap om motsvarande komponent och lagret information content, då det fram-
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gick hur olika affärstrycks utformning inverkade på katalogiseringen och även 

resten av processen.  

 

Jag kunde även konstatera att metoden contextual inquiry hade lett till att mer 

detaljerad information kunde inhämtas redan här inte bara om dessa lager, utan 

också avseende komponenten krav och lagret user understanding and motivat-

ions, då katalogisatörerna förklarade hur de gick till väga och hur detta påver-

kades av hur användarna förväntades söka efter och använda materialet. 

 

Här kunde jag också konstatera att även om observationsschemat innehöll upp-

gifter som skulle kunna kvantifieras, som exempelvis hur lång tid de olika ar-

betsmomenten och den totala tiden att katalogisera respektive trycksak tog, 

medförde metoden med contextual inquiry att de antecknade tiderna inte kunde 

sägas vara rättvisande. Detta då vissa arbetsmoment och material diskuterades 

mer än andra under observationen. Alla deltagarna påpekade dessutom som 

nämnts att de normalt hann med betydligt fler trycksaker än vad som katalogi-

serades under observationerna. De data som samlades in under observationerna 

blev därför mer intressanta att bearbeta ur ett perspektiv som granskade hur 

materialet och arbetsprocessen påverkade varandra, än som en kvantitativ mät-

ning av exempelvis tidsåtgång eller antal katalogiserade trycksaker under ett 

typiskt arbetspass. 

4.3 Intervjuer och Photo Elicitation 

För att närmare undersöka sambandet mellan arbetsprocess, materialtyp och 

användarkrav har jag kontrasterat observationerna, studier av vad deltagarna 

gör, med vad de säger, tycker och tror (Denscombe, 2017, s.263). Detta val 

motiveras också av tidigare forskning som visar att affärstrycket är ett mycket 

heterogent material, samtidigt som det finns risk för att det material som kata-

logiseras under ett enskilt arbetspass skulle kunna vara av relativt homogen 

karaktär, beroende på vilket urval katalogisatören gör inför arbetspasset. Det 

fanns alltså risk att observationerna kunde missa material som kunde vara av 

vikt för studien. 

Vidare tyder tidigare forskning på att hur väl personer förstår de verktyg de 

använder inverkar på hur effektivt dessa kan användas (Jarlbrink & Snickars, 

2017). Samtidigt påverkas också implementationen av de metoder som skulle 

kunna användas för att effektivisera tillgängliggörande av hur kvalitén på de 

metadata dessa alstrar uppfattas internt av medarbetare inom organisationen, 

samt om de upplevs motsvara de krav som eventuella användare har på materi-

alet (Hansson, 2015). Jag har därför velat få bättre förståelse för hur de som i 

dagsläget manuellt katalogiserar affärstryck uppfattar användarkraven på detta 

material i lagret user understanding and motivations, och i vilken utsträckning 

de upplever att automatiserade metoder skulle kunna effektivisera tillgänglig-

görandet samtidigt som kvalitén möter interna och externa krav.  Jag har också 

velat använda deras erfarenhet av materialet för att upptäcka problematik med 

automatisering som eventuellt kan vara svår för andra att upptäcka.  

Som komplement till observationerna har jag därför genomfört intervjuer med 

de personer som tidigare observerats. Här valde jag semi-strukturerade inter-

vjuer, då dessa ger möjlighet till mer flexibilitet och uppföljning av svaren på 

frågorna under intervjuns gång, än exempelvis strukturerade intervjuer. Jag har 
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dock fortfarande eftersträvat ett systematiskt tillvägagångssätt genom att en 

intervjuguide har använts för att säkerställa att intervjuerna utförts enhetligt. 

Denna sorts intervjuer gav utrymme att i förväg fastställa en serie i stort sett 

identiska frågor som kunde ställas till samtliga deltagare, men gav samtidigt 

möjligheten att följa upp särskilt intressanta svar i mer detalj för att närmare 

kunna studera synpunkter som deltagarna exempelvis bedömde kunde ha sär-

skilt stor betydelse om de föreslagna metoderna ska implementeras i praktiken 

(Bryman, 2016, s. 467 - 468).  

Min avsikt var att intervjuerna på detta sätt skulle ge möjlighet att upptäcka 

för- och nackdelar med automatisering av katalogisering som inte observation-

erna och tidigare forskning nödvändigtvis hade kunnat urskilja. Detta då per-

sonlig erfarenhet av katalogisering av specifikt affärstryck, avseende det speci-

fika materialets egenskaper och arbetsplatsens praktik, skulle kunna vara en 

faktor i bedömningen. Jag har därför ställt frågor om exempelvis deltagarnas 

tidigare erfarenhet av automatisering, användarkraven på affärstrycket och på 

vilka sätt de tror att automatiserad katalogisering av affärstryck skulle kunna 

leva upp till dessa krav. 

Inför intervjuerna har en anställd vid Kungliga biblioteket ombetts att ta fram 

en större mängd affärstryck som tillhörde olika delar av samlingen. Jag gick 

sedan igenom detta affärstryck för att hitta trycksaker som jag utifrån tidigare 

forskning avseende automatisering bedömde som problematiska för automati-

serade metoder, och fotograferade dessa. Eklund (2016) förklarar exempelvis 

hur statistikbaserade algoritmer utgår ifrån förekomsten av termer i enskilda 

dokument kontra hela samlingen. Om en statistikbaserad algoritm exempelvis 

ska klassificera vilket företag som distribuerat ett affärstryck, blir det troligen 

alltså mycket svårt att göra detta om flera olika företag har namn som till stor 

del liknar varandra. Ett annat exempel är att text-mining baseras på att utvinna 

information ur texten som finns i trycket. Om företagsnamnet i så fall före-

kommer enbart i bildform genom en företagslogotyp torde det alltså bli snar på 

omöjligt för text-baserade verktyg att klassificera företagsnamnet. Vilken pro-

blematik jag specifikt har uppfattat för de olika trycksakerna redogörs för mer 

specifikt i bilaga C. Delar av intervjuerna har sedan genomförts på så sätt att 

fotografierna av materialet studerats och diskuterats. Denna intervju-form kal-

las photo elicitation (Clark-Ibáñez, 2004). Syftet med metoden påminner delvis 

om contextual enquiry, då tanken är att då fotografier används som stöd vid 

intervjuer kan dessa ge upphov till diskussioner och upptäcka kunskaper som 

annars kan tas för givet av den som intervjuas. På detta sätt kan den som inter-

vjuas påpeka detaljer om det som fotograferats som vi utomstående vanligtvis 

saknar erfarenheten och kunskapen att observera, och intervjun kan komma att 

behandla frågeställningar som annars hade kunnat förbigås på grund av denna 

okunskap. Metoden kan också bidra till att få de intervjuade att slappna av då 

de kan anknyta till bekanta omständigheter och situationer (Clark-Ibáñez, 

2004). I detta fall har jag alltså visat fotografier på ett urval av affärstrycket i 

syfte att få de katalogisatörer som tidigare observerats att reflektera exempelvis 

över hur detta katalogiseras, hur olika tryck är utformade, vilka delar av tryck-

en som vanligtvis är av intresse för de som begär ut dem, vilka problem som 

kan kopplas till katalogiseringen av olika materialtyper och hur de ser på möj-

ligheten att automatisera hanteringen av respektive materialtyp. 
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4.3.1 Utveckling av intervjuguide 

 

Då jag utvecklade den intervjuguide (se bilaga B) som användes som stöd vid 

intervjuerna kunde jag utifrån tidigare forskning och det teoretiska ramverket 

identifiera frågeställningar som var svåra att besvara under observationerna – 

katalogisatörernas tidigare erfarenhet och kunskap om automatisering behand-

las i avsnittet ”Bakgrund” i intervjuguiden och utgick ifrån Jarlbrink och 

Snickars artikel från 2017, hur de uppfattar de olika krav som ställs på affärs-

trycket behandlas i avsnittet ”Krav vid tillgängliggörande av affärstryck” i in-

tervjuguiden och utgick från Hanssons artikel från 2015, hur olika material 

skulle kunna påverka automatiseringen behandlas i avsnittet ”Affärstryckets 

utformning och påverkan på automatisering” i intervjuguiden och utgick från 

Snickars artikel från 2018, samt behandlades hur de ser på att införa automati-

sering i den praktiska verksamheten i avsnittet ”Implementation av automatise-

ring i praktiken”  i intervjuguiden som utgick från Golub et als. artikel från 

2016. Med stöd av det teoretiska ramverket kunde sedan de enskilda frågeställ-

ningarna delas upp i de mer specifika frågor som sedan ingick i intervjusche-

mat, med hjälp av vad Bates (2002) ansåg att respektive lager behövde foku-

sera på.  

Avsikten med fråga 1 och fråga 2 i intervjuguiden var att undersöka deltagar-

nas tidigare kunskap och erfarenheter av automatiserade metoder, samt vilken 

inställning respektive deltagare hade gentemot automatiserade metoder. Detta 

då det teoretiska ramverket menar att det är viktigt att de som verkar inom in-

formationssystemet har kunskap om hela flödet i detta. Samtidigt tydde tidigare 

forskning på att katalogisatörernas erfarenhet, kunskap och inställning på 

många sätt kan vara avgörande vid en eventuell implementering av automatise-

ring i praktisk verksamhet. 

Fråga 3 till 5 syftade till att studera de interna och externa krav som deltagarna 

uppfattade i samband med katalogisering av affärstryck, och om deltagarna 

trodde att automatiserad katalogisering kunde leva upp till dessa och de interna 

rutiner som finns för att kontrollera kvalitén på katalogiseringen och kunde 

kopplas till lagret user understanding and motivations. 

Då tidigare forskning och det teoretiska ramverket också visar att olika materi-

altyper och utformningar inverkar på möjligheten till automatisering (Jarlbrink 

& Snickars, 2017), i kombination med att det efemära trycket är ett mycket 

heterogent material (Eriksson, 2018), har jag också innan intervjuerna velat se 

hur de olika affärstrycken skiljer sig åt i form och utseende, som kunde kopplas 

till lagret information content. I förberedande syfte bad jag därför en av medar-

betarna på vardagstryck att plocka fram ett större urval av de olika trycksaker 

som ingår i affärstrycket. Syftet med detta var att jag ville studera hur de olika 

trycken kan skilja sig åt i utformning och informationsinnehåll, och hur detta 

skulle kunna påverka en eventuell automatisering genom att fråga de som kata-

logiserar materialet om deras åsikter avseende detta. Totalt valdes sedan sju 

olika trycksaker ut som jag utifrån tidigare forskning bedömde skulle kunna 

representera olika problem vid automatisering, exempelvis snarlika namnfor-

mer eller företagsnamn dolda i logotyper. Trycksakerna fotograferades sedan 

för att användas som diskussionsunderlag vid fråga 6, för att utreda vilken pro-

blematik katalogisatörerna uppfattade om dessa trycksaker skulle katalogiseras 
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genom automatisering. Den fullständiga listan på trycksaker som valdes ut 

finns beskrivna och redovisade i bilaga C.  

Vidare ville jag, genom fråga 7 – 12, se vilka möjligheter och/eller problem 

som deltagarna kunde se med att implementera automatiserad katalogisering 

för att bättre förstå komponenten arbetsprocess. Här ville jag också se vilken 

form av implementerad automatisering deltagarna uppfattade som mest lämplig 

för affärstryck och arbetsprocessen vid Kungliga biblioteket.  

4.3.2 Tillvägagångssätt 

 

I likhet med då observationerna genomfördes kontaktades deltagarna individu-

ellt via e-mail för att boka intervjutillfällen som passade med deras ordinarie 

arbetsuppgifter. I samband med detta e-mail fick deltagarna också ta del av 

intervjuguiden för att i förväg kunna reflektera över frågorna i denna. Den vers-

ion som deltagarna fick ta del av var dock modifierad på ett sådant sätt så att 

bilderna, eller vilken problematik som var kopplad till de enskilda bilderna, 

som skulle användas under photo elicitation-delen av intervjun inte skickades 

med. Detta för att den problematik jag själv uppfattat inte skulle påverka delta-

garnas uppfattning om de olika exemplen på affärstryck. Intervjuerna genom-

fördes sedan i mindre konferensrum som finns tillgängliga på Kungliga biblio-

teket. 

 

Intervjuerna tog mellan fyrtio och femtio minuter, och genomfördes genom att 

jag spelade in deltagarna, samtidigt som jag löpande gjorde detaljerade anteck-

ningar. De åsikter och svar som jag ansåg särskilt intressanta markerades också 

genom att jag direkt strök under dem. Intervjuguiden följdes från början till 

slut, med vissa undantag. Detta då deltagarna ibland kom in på senare frågor, 

då de diskuterade frågor som låg längre fram i guiden. Om så skedde anteck-

nade jag hur ordningen i intervjuguiden hade påverkats och varför. 

 

Under den del av intervjun som inbegrep photo elicitation visade jag de aktu-

ella bilderna, en i taget, på min arbetsdator som jag tagit med mig i detta syfte. 

Deltagarna fick sedan studera de enskilda bilderna tills de uttryckte att de inte 

hade något mer att säga om respektive bild, vilket innebar att jag visade nästa 

bild som var aktuell.      

4.3.3 Bearbetning och analys av material 

 

Efter intervjuerna lyssnade jag igenom dessa ytterligare en gång, samtidigt som 

jag transkriberade dem. Även då intervjumaterialet bearbetades hjälpte den 

teoretiska modellen till att identifiera vilka delar av svaren som kunde kopplas 

till vilken komponent och vilket lager i kaskad-modellen, och kunde användas 

för att undersöka hur egenskaper hos vissa lager påverkade händelse-kedjan 

ända fram till slutanvändarna. Eftersom intervjufrågorna utarbetats och indelats 

med stöd av det teoretiska ramverket, kunde också svaren inom respektive om-

råde i stor utsträckning kopplas till avsedd forskningsfråga. På detta sätt kunde 

ramverket användas för att få mer detaljerade insikter i de komponenter som 

observationerna misstänktes kunna ge mer begränsad information om, exem-

pelvis affärstryck som material genom lagret information content och krav ge-

nom lagret user understanding and motivations. Även här kunde sammanhang 

mellan olika komponenter och lager spåras med stöd av modellen för att under-
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lätta analysen av svaren, och användas som stöd vid sammanställningen av 

dessa.     

 

Transkriptionerna och minnesanteckningar markerades sedan enligt samma 

färgschema som använts för att organisera anteckningarna från observationer-

na, för att tydliggöra vilka svar och anteckningar som berörde de olika forsk-

ningsfrågorna. 

4.4 Urval av deltagare 

Urvalet till denna fallstudie har gjorts genom så kallat strategiskt urval, då jag 

bedömt att observationer och intervjuer behöver genomföras med deltagare 

som besitter de egenskaper och kunskaper som är direkt relevanta för studiens 

forskningsfrågor (Bryman, 2016, s. 409). Detta innebär att utgångspunkten har 

varit att jag i första hand har velat välja ut deltagare utifrån hur ofta de ingår i 

den process undersökningen studerar – i detta fall katalogisering av affärstryck. 

I samband med fallstudier kan det vara svårt att i förväg avgöra hur stort antalet 

deltagare behöver vara för att studien ska kunna få fram den information som 

eftersöks (Bryman, 2016, s. 416). Detta då antalet deltagare kan begränsas 

inom ramen av en fallstudie av hur många individer som ingår i processen som 

studeras, och som finns tillgängliga för studien. 

Vidare har tidigare forskning, bland annat Golub et al. (2016), visat att bedöm-

ningen av katalogiseringens kvalité på olika sätt kan kopplas till hur enhetligt 

katalogiseringen sker. För att undersöka om material katalogiseras enhetligt, 

eller vilka skillnader som eventuellt finns, har jag därför också velat studera 

flera olika katalogisatörer för att få en facetterad bild av processen. Även detta 

har bidragit till att jag velat observera katalogisatörer som huvudsakligen kata-

logiserar affärstryck under ett typiskt arbetspass med just detta material, för att 

undersöka om det trots deras erfarenhet finns skillnader dem sinsemellan då de 

katalogiserar. 

För att få deltagare till denna studie kontaktade jag därför avdelningschefen för 

Vardagstryck vid Kungliga biblioteket och presenterade mig själv och syftet 

med studien, vilket ledde till ett inledande möte. Under mötet diskuterades stu-

dien och avdelningschefen visade intresse för att den skulle genomföras. I 

samband med mötet fick jag kontaktuppgifter till en person vid avdelningen för 

vardagstryck som jag kunde hålla kontakt med under studiens gång avseende 

frågor, samt tillgång till material och deltagare.  

På avdelningen Vardagstryck vid Kungliga biblioteket arbetar totalt 15 perso-

ner, varav 10 av dessa arbetar med katalogisering. Alla de personer vid avdel-

ningen som arbetar med katalogisering av vardagstryck arbetar också med ka-

talogisering med affärstryck, dock i olika utsträckning. Jag efterfrågade via 

kontaktpersonen personer som var intresserade av att ställa upp för observat-

ioner av katalogiseringen och intervjuer avseende automatiserad katalogisering 

av affärstryck, samt uttryckte min önskan att dessa personer skulle vara så väl 

insatta i katalogiseringen av affärstryck som möjligt. Detta ledde till att de två 

personer som i störst utsträckning katalogiserar affärstryck vid avdelningen, 

samt kontaktpersonen själv, ställde upp för studien. Studiens deltagare present-

eras nedan (se tabell 1). 
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Tabell 1 

Presentation av deltagarna i denna studie, deras erfarenhet av katalogisering 

och andelen arbetstid de katalogiserar. 

Deltagare Katalogiserat Katalogiserat affärstryck Andel katalog. av arbetstid

D1 17 år  9 år Minst 1 h / dag

D2 24 år 7 år Minst 1 h / dag

D3 4 år 3 år Minst 1 h / vecka  

4.5 Etiska hänsynstaganden 

Under denna studie har min målsättning varit att följa de regler som Veten-

skapsrådet (2017) presenterar i God forskningssed (s.8), tillsammans med de 

övriga riktlinjer som presenteras i samma publikation. Då denna studie till stor 

del bygger på observationer av anställda vid Kungliga biblioteket då de utför 

sina arbetsuppgifter, och efterföljande intervjuer med koppling till desamma, 

bygger de etiska ställningstagandena för studien främst på vilka hänsyn som 

bör tas till de personer som observeras och intervjuas. Här var det ur etisk syn-

punkt viktigt att deltagarna informerades om vad studien syftade till, och vad 

det skulle innebära att delta i studien. Principen för informerat samtycke be-

skriver betydelsen av att deltagare i en studie informeras så väl som möjligt så 

att detta beslut inte tas på felaktiga grunder (Bryman, 2016). Inför observation-

er och intervjuer tog jag därför kontakt med studiens deltagare via ett intro-

duktionsbrev som skickades med e-mail (se bilaga D). I detta introduktionsbrev 

var jag noga med att förklara vem jag var, studiens syfte och varför jag ville 

observera och intervjua de personer som jag kontaktade. Innan varje observat-

ion och intervju påminde jag också deltagarna om att det var möjligt att när 

som helst avbryta observationen eller intervjun om de ändrat sig angående att 

delta. Jag lät också de som deltog i studien på förhand ta del av intervjuguiden 

för att de skulle kunna ställning till och fundera på frågorna i denna, och 

komma med invändningar om så skulle vara fallet. Alla deltagare fick också 

läsa igenom och skriva på Högskolan i Borås samtyckesblankett (se bilaga E). 

Vidare har jag varit noga med att observationer och intervjuer fokuserar på 

arbetsuppgifter utan anknytning till känsliga uppgifter. Delar av intervjufrå-

gorna berör dock deltagarnas personliga åsikter om automatisering. Att helt 

avidentifiera deltagarna har bedömts som svårt då det är ett begränsat antal 

personer som arbetar med katalogisering av affärstryck vid Kungliga biblio-

teket, och personer med insyn i denna verksamhet kan således relativt enkelt 

känna igen deltagarna. För de som saknar insyn i verksamheten kan dock avi-

dentifiering bidra till att försvåra att dessa kan identifiera deltagarna. De som 

har deltagit i studien har därför blivit tillfrågade om de vill vara namngivna 

eller inte. Jag påpekade också för deltagarna att deras kollegor eventuellt skulle 

kunna identifiera dem även om de inte namngavs, men ingen deltagare ansåg 

detta vara något problem. I slutändan har jag dock valt att inte i onödan 

namnge deltagarna, då detta inte bedömts vara av vikt för studien. Alla delta-

gare som intervjuats har också fått skriva på medgivanden om deltagande i 

studien och har informerats om att intervjuerna spelats in. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redogörs för resultatet ifrån observationer (O) och intervjuer (I). 

I samband med att dessa redovisas kan det vara värt att notera att observation-

erna med deltagarna med längst erfarenhet av katalogisering som förväntat gav 

ingående och detaljerade kunskaper om hur katalogisering av affärstryck sker 

vid avdelningen Vardagstryck på Kungliga biblioteket. Dessa kunskaper kunde 

sedan ytterligare förstärkas genom de intervjuer som genomfördes med delta-

garna. Detta då intervjuerna kunde kontrastera den information om hur katalo-

giseringen går till, som observationerna gav, med mer ingående information 

om hur deltagarna såg på materialet affärstryck, automatiserade metoder i den 

praktiska verksamheten och vilka krav som behövde uppfyllas i samband med 

tillgängliggörandet av affärstryck. Svaren från de olika deltagarna redogörs 

genom förkortningar av deras plats i tabell 1, alltså deltagare 1 (D1), deltagare 

2 (D2) och deltagare 3 (D3). 

5.1 Materialet affärstryck 

I detta avsnitt redogörs för materialet affärstrycks organisation och utformning, 

och hur dessa skulle kunna påverka en eventuell automatiserad katalogisering. 

Med stöd av kaskad-modellen (Bates, 2002) har komponenten material, och 

hur denna påverkar och påverkas av andra lager i modellen, kunnat analyseras 

ingående. Detta har främst skett genom information om materialets utformning 

(information content) och organisation (system of metadata) har kunnat kopp-

las till hur materialet behandlas då det katalogiseras (actual indexing). Detta för 

att kunna ställa detta i relation till hur automatisering skulle kunna behandla 

samma material, och hur det hypotetiska resultatet av denna automatiserade 

behandling skulle kunna påverka de övriga lagren enligt kaskad-modellen (Ba-

tes, 2002).       

5.1.1 Affärstryckets organisation 

Denna uppsats behandlar egentligen inte själva organisationen av vardagstryck 

vid Kungliga biblioteket, men för att förstå delar av de metadata som skapas 

under katalogiseringen behöver denna ändå förklaras. Detta då vissa av dessa 

metadata har att göra med var i den organiserade samlingen trycket är placerat. 

Dagens organisation av affärstrycket beskrivs av deltagarna som något kompli-

cerad, då bland annat klassificeringssystemet ändrats ett flertal gånger genom 

åren. Trycksakerna förvaras tillsammans i arkivboxar efter utgivande institut-

ion, och dessa trycksaker kan variera från enskilda blad till tjocka produktkata-

loger. Arkivboxarna är i sin tur sedan placerade enligt olika klassifikationssy-

stem (D3 (O)). 

Fram till 1971 organiserades vardagstrycket enligt Kungliga bibliotekets egna 

generella klassificeringssystem SiSch, vilket är en förkortning av signerings-

schema. Systemet består av 82 huvudklasser, som exempelvis astronomi, dans 

eller förvaltning. Delar av samlingen är dock utbrutna ur den huvudsakliga 

samlingen och organiserade för sig. Ett exempel på detta är affärstrycket, vilket 

på Kungliga biblioteket definieras som tryck som distribuerats av företag som 

säljer fysiska produkter. Ett resebolag alltså inte skulle organiseras som affärs-

tryck (D2 (O)). Vidare är det utbrutna affärstrycket är uppdelat i två delar; af-

färstryck, som innehåller material med externt syfte som reklam eller produkt-
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kataloger, och politisk ekonomi, som innehåller material av intern karaktär som 

verksamhetsberättelser eller personaltidningar. Den del som kallas affärstryck 

har i sin tur har vissa verksamheter utbrutna som ansågs särskilt betydelsefulla 

under denna tidsperiod – film, fröhandel, grammofon, hotell & pensionat, me-

dicin och sprit. 

SiSch med tiden ansågs både omodernt och krångligt, och 1971 övergick 

Kungliga biblioteket därför till klassificeringssystemet SAB, där affärstrycket 

har signumet Qz. Även här finns också en utbrytning, i detta fall för årsredo-

visningar. För att underlätta hanteringen av materialet, berättade D1 (O), bör-

jade trycket i samband med detta även att sorteras efter 10-åriga sviter, då per-

sonalen annars var tvungen att flytta stora mängder äldre material för att sortera 

in nytt material. Den del av samlingen som är klassificerad enligt SAB är såle-

des även indelad i fyra sviter – 1971 - 1980, 1981 - 1990, 1991 - 2000 och 

2001 - 2010. Kungliga biblioteket övergick sedan 2011 till Dewey Decimal 

Classification (DDC), då ämnesindelningarna inom detta ansågs bättre mot-

svara nuvarande praxis inom olika discipliner. Även här kommer samlingen 

delas in i 10-åriga sviter, men just nu finns av förklarliga skäl enbart en – 2011 

– 2020, beskrev D1 (O). Förutom detta organiseras materialet inom respektive 

samling också enligt fyra olika standardiserade storlekar på de arkivboxar som 

innehåller materialet– oktav (8:0), kvarto (4:o), folio och liggfolio – för att un-

derlätta förvaringen.    

5.1.2 Affärstryckets utformning och dess påverkan på automa-
tisering 

 

Både observationerna och intervjuerna bekräftade beskrivningen av affärstryck 

som ett extremt heterogent material. Alla tre deltagarna uttryckte under både 

observationer och intervjuer att tidsåtgången vid katalogisering av affärstryck 

kan variera kraftigt, främst på grund av hur material kan skilja sig åt i utform-

ning. Vid katalogisering av vissa affärstryck kan metadata under katalogise-

ringen utvinnas mycket lätt ur materialet, medan andra kan vara så komplice-

rade att till och med de deltagare med mest erfarenhet av katalogisering me-

nade att de behövde göra en rad svåra bedömningar som kan vara mycket 

tidskrävande.  

 

Svårigheterna under katalogiseringen beror ofta på dissonansen mellan innehål-

let i det specifika affärstrycket och den huvudsakliga inriktningen hos det före-

tag som distribuerat trycket. I exempelvis personaltidningar kan det vara van-

ligt förekommande att artiklar handlar om vad anställda sysslar med på sin fri-

tid, snarare än om företagets verksamhet. Här kunde D3 (I) se hur detta skulle 

kunna vara ett ännu större problem vid automatisering då denna enbart har till-

gång till informationen i de individuella trycksakerna, medan de som katalogi-

serar manuellt genom personlig erfarenhet redan vet vad exempelvis Volvos 

huvudsysselsättning är. Det förekommer också att innehållet i vissa specifika 

tryck kan vara svåra att tolka vid katalogisering av nytt material, då olika verk-

samheter kan vara väldigt lika. Här nämnde D2 (I) ”cykelaffärer och 

cykelklubbar” som exempel, och menade att här fanns ofta risken även för 

erfarna katalogisatörer att placera materialet fel. 

 

Deltagarna kunde också se en rad potentiella problem med de trycksaker som 

diskuterades under intervjuernas photo elicitation. För flera exempel gällde 
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problematiken främst automatiseringens möjlighet att, enbart utifrån den in-

formation som finns tillgänglig i de olika trycksakerna, identifiera och utvinna 

de olika metadata som i dag registreras under katalogiseringen. Idag googlar 

katalogisatörerna ofta efter information då informationen i individuella affärs-

tryck kan vara för begränsad, avseende exempelvis under vilka årtal företagen 

som distribuerat trycken varit verksamma, och hade då svårt att se hur automa-

tisering skulle kunna lösa detta. Flera deltagare menade också att individuella 

tryck ofta innehåller för lite information, eller att den information som finns i 

trycken kan vara vilseledande. Trycken som användes som exempel innehöll 

troligen också ofta för låga frekvenser av det distribuerande företagets namn i 

förhållande till annan information för att automatisering skulle kunna identifi-

era det utgivande företaget korrekt (D3 (I)). I samband med identifieringen av 

vilket företag som distribuerat trycket förekommer företagsnamnet ofta i form 

av företagets logga, vilket överensstämmer med exempelvis bild 4 (se bilaga 

C). Bland annat D3 (I) trodde att affärstryck som i stor utsträckning blandar 

text och bild ”kan vara knepigare” för automatiserade metoder att be-

handla än tryck som domineras av ”ren” text, om bildmaterialet snarare än 

texten innehåller den information som krävs för att klassificera olika metadata. 

Affärstryck är dessutom ofta är utgivna av flera olika företag med mycket snar-

lika namn, men ska då katalogiseras under olika poster. D1 (I) påpekade dessu-

tom att på en av trycksaken som användes under intervjuerna, en produktkata-

log från AB Bröderna Johansson Sängfabrik, förekommer tre olika sätt att 

skriva ut företagsnamnet. Här hade deltagaren mycket svårt att se hur automati-

serade metoder utifrån trycket skulle avgöra vilken som var den huvudsakliga 

namnformen, hur en automatisering skulle kunna skilja mellan de olika namn-

formerna, samt hur dessa skulle kopplas samman i auktoritetsposter. Förutom 

detta innehåller samlingen av affärstryck dessutom också ”mycket material 

på olika språk”. Här menade D1 (I) att en eventuell automatisering antag-

ligen måste vara flerspråkig för att kunna hantera detta.           

 

Deltagarna hade avslutningsvis svårt att ge exempel på affärstryck de trodde 

lämpade sig mer än andra för automatisering. D2 (I) menade dock att det skulle 

vara lättare om trycken hade ”haft prydliga namn och årtal”, men att 

så sällan var fallet. D1 (I) och D3 (I) uttryckte liknande åsikter då D1 (I) me-

nade att ”nytt material” antagligen skulle lämpa sig bättre för automatise-

ring och OCR-behandling, då detta oftast innehöll tydligare text, medan D3 (I) 

beskrev att målet med framgångsrik automatisering huvudsakligen handlade 

om ”att få ut information” från de olika trycken och att ”ren text” 

antagligen var önskvärt. 

5.2 Arbetsprocessen 

I detta avsnitt redogörs för hur arbetsprocessen katalogisering är strukturerad 

vid avdelningen för Vardagstryck på Kungliga Biblioteket, från det att material 

av olika anledningar väljs ut för katalogisering tills det att materialet finns sök-

bart och synligt för användarna via Kungliga bibliotekets lånekatalog Regina 

och den nationella biblioteksdatabasen Libris. Här redogörs även för deltagar-

nas syn på automatiserade metoder, och hur dessa metoder eventuellt skulle 

kunna implementeras i den praktiska verksamheten. 
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Huvuddelen av detta kapitel baseras på resultatet från observationerna, även 

om intervjuerna i vissa fall har gett mer ingående information. Här har kaskad-

modellen (Bates, 2002) kunnat användas för att identifiera de praktiska om-

ständigheterna vid katalogiseringen, främst i form av komponenten arbetspro-

cessen i kaskad-modellen och lagren computer system och database structure, 

och spåra hur dessa påverkar den övriga processen. Utifrån den teoretiska mo-

dellen har även observationer kunnat göras om vilken insikt katalogisatörerna 

har om de övriga lagren i processen i samband med katalogiseringen, och hur 

beslut som fattas utifrån denna kunskap påverkar katalogiseringen i praktiken. 

Detta för att jämföra denna process med en eventuellt automatiserad process, 

och hur denna kan och bör ta hänsyn till övriga lager enligt den teoretiska mo-

dellen. 

5.2.1 Bakgrund till katalogisering 

 

Katalogisering av affärstryck vid avdelningen för vardagstryck på Kungliga 

biblioteket sker idag främst av dessa olika skäl – löpande katalogisering av 

visst nytt material, katalogisering av material som begärts ut av externa använ-

dare som forskare eller privatpersoner eller retrospektiv katalogisering av 

material som bedömts som särskilt intressant att tillgängliggöra.  

I den mån nytt material katalogiseras görs detta i huvudsak, enligt D2 (O), på 

grund av att vissa trycksaker är krångligare än andra att placera korrekt i sam-

lingen enligt klassificeringssystemet, och detta förhindrar att mindre erfarna 

kollegor som oftast inte hanterar affärstryck katalogiserar eller placerar materi-

alet fel.  

Då låntagare begär ut material behöver detta både av praktiska och av säker-

hetsskäl finnas registrerat i det bibliotekssystem som Kungliga biblioteket an-

vänder, Aleph. Detta för att materialet ska kunna lämna sin placering i magasi-

nen och sedan följas då det kopplas till enskilda låntagare. Även om möjlighet-

en finns att skapa vad D1 (O) kallade ”mini-poster”, vilket innebär att det 

aktuella materialet på grund av exempelvis tidsbrist enbart registreras i Aleph 

och inte med katalogiseringsklienten, undviks detta i största möjliga mån. An-

ledningen till detta, menade D1 (O) vidare, är dels att undvika framtida dubbel-

arbete, dels att materialet behöver vara katalogiserat för att bli synligt och sök-

bart för andra låntagare i Kungliga bibliotekets huvudsakliga beståndsdatabas 

Regina, och i förlängningen det nationella bibliotekssystemet Libris. Då kata-

logiseringsklienten används överförs dessutom de registrerade posterna till 

både Regina och Aleph, vilket i vissa fall innebär att tidsvinsten blir försumbar, 

enligt D1 (O). Visst material som låntagare begär ut digitaliseras, istället för att 

de fysiska trycken lånas ut. Detta kan exempelvis bero på att materialet är i för 

dåligt skick för att hanteras eller att forskare har svårt att studera materialet på 

plats vid Kungliga biblioteket, förklarade D3 (O). Det digitaliserade materialet 

behöver dock även detta kopplas till en post i katalogiseringsklienten för att 

kunna registreras och distribueras.   

Retrospektiv katalogisering beskrev D1 (O) och D2 (O) som att allt material 

kopplade till vissa institutioner eller företag katalogiseras. Detta sker huvud-

sakligen på grund av att en del material begärs ut betydligt oftare än det övriga 

materialet av olika forskare, bland annat material med koppling till svenska 

företag som utvecklats till stora internationella aktörer som IKEA, Volvo eller 
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BRIO. En effekt av hur vardagstrycket är organiserat, utvecklade D2 (O), är 

dock att företag som varit verksamma under en längre tid, och som dessutom 

distribuerat trycksaker i en mängd olika storlekar, kan vara placerade på upp 

till 30 olika platser, vilket innebär att det kan vara lätt att missa material under 

framplockning till låntagare. I dessa fall underlättar retrospektiv katalogisering, 

då de katalogiserade posterna kan användas som en form av ”checklista” för 

vilket material som finns i samlingarna, istället för att varje möjlig placering 

måste undersökas. 

Då vardagstryck, och i förlängningen affärstryck, skiljer sig ifrån andra tryck 

på ett flertal olika sätt och saknar traditionella bibliografiska data skiljer sig 

också sättet att katalogisera detta material något. Istället för att varje trycksak 

katalogiseras för sig, samlas enskilda trycksaker under en gemensam samlings-

post. Detta innebär att en samlingspost som namnges efter den institution som 

publicerat och distribuerat trycket skapas. Till denna primära samlingspost kan 

sedan enskilda bestånd av trycksaker från olika placeringar internt på biblio-

teken, och från olika bibliotek eller institutioner, kopplas via beståndsposter. 

Vidare förklarade D1 (O) också att i vissa fall har de institutioner som utgör 

grund för samlingsposten under sin verksamhetstid haft alternativa stavningar 

eller andra variationer på sitt företagsnamn. Det förekommer också att vissa 

institutioner eller företag som inte har något samband har namn som är väldigt 

lika varandra. Då så är fallet kopplas de olika namnvarianter som hör till en 

enskild institution ihop med så kallade auktoritetsposter.      

5.2.2 Att katalogisera affärstryck - Samlingsposter 

Samtliga deltagare visade under observationerna hur katalogisering av affärs-

tryck sker via den web-baserade katalogiseringsklienten för Libris. Katalogise-

ringen börjar i start-vyn (figur 2). 

 

Figur 2. Startsida i Libris katalogiseringsklient. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. An-

vänds med tillstånd. 

 

All katalogisering inleds med att säkerställa att materialet som behandlas inte 

redan finns registrerat. Detta görs genom att göra en fulltextsökning samtidigt 

som alternativet ”Instans” markeras, då detta alternativ inbegriper de samlings-

poster som används för affärstrycket. Här skulle alternativet ”Agent” kunna 

markeras istället för ”Instans”, men detta leder till att auktoritetsposter som 

behandlar företag med multipla namnformer hittas snarare än samlingsposter-
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na. Då dessa poster innehåller andra metadata än samlingsposter, och dessutom 

måste kopplas till en existerande samlingspost, är detta inte intressant i detta 

skede av katalogiseringen. Då katalogisering av affärstryck sker idag används 

enbart de två alternativen ”Instans” eller ”Agent”, då de andra två alternativen 

främst är kopplade till katalogiseringen av andra sorters tryck som exempelvis 

skönlitterärt tryck eller tidskrifter. 

 

Då en ny post skapas visas ett antal olika mallar för de olika former av poster 

som kan katalogiseras i Libris. I dagsläget finns dock ingen mall för samlings-

poster i nya Libris, då katalogiseringsklienten är relativt ny, berättade D2 (O). 

Katalogisatörerna har efterfrågat en mall, och fått signaler om att detta är på 

gång under det löpande utvecklingsarbetet med att förbättra katalogiseringskli-

enten. Att en mall för samlingsposter saknas i nuläget har katalogisatörerna löst 

genom att använda en av de poster som tidigare katalogiserats som mall, då 

denna i många avseenden är representativ för samlingsposter i stort, förklarade 

D1 (O). På detta sätt är många av de metadata som behöver registreras redan 

korrekt angivna då dessa inte skiljer sig mellan de olika affärstrycken. Genom 

att skapa en kopia av denna som sedan redigeras, sparar katalogisatörerna in en 

hel del arbete, enligt D1 (O) och D2 (O). Att använda tidigare poster som mall 

för katalogiseringen kan dock vara problematiskt, då det ”ibland händer 
att katalogisatörerna av olika anledningar glömmer att 

spara den nya posten separat”, (D 2(O)). Då detta sker, ändras istället 

den ursprungliga posten istället för att en ny post skapas, vilket innebär att 

denna i värsta fall kan registreras med felaktiga metadata.  

 

Katalogisatörerna redigerar sedan den nya posten genom att fylla i de metadata 

som skiljer sig mellan de olika samlingsposterna (se figur 3). 

 

 
 

Figur 3. Registrering av agent. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med till-

stånd. 

      

Här är första steget att identifiera namnet på den agent - organisation eller in-

stitution - som är ansvarig för det aktuella trycket, så att detta kan registreras 

under ”NAMN”. Detta är också en av de delar av registreringen som kräver 

mest arbetsinsats under katalogiseringen för att denna ska följa de riktlinjer 

som Kungliga biblioteket följer vid katalogiseringen av affärstryck, enligt D2 
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(O). Den ansvariga organisationen eller företaget identifieras genom att katalo-

gisatörerna studerar den aktuella trycksaken och identifierar företaget utifrån 

detta, i den mån det är möjligt. Denna identifiering kan dock kompliceras av 

vissa omständigheter. Vid Kungliga biblioteket katalogiseras som tidigare 

nämnts allt affärstryck under samlingsposter kopplade till det företag som hu-

vudsakligen är ansvarigt för publiceringen och distribueringen av trycket. I 

vissa fall förekommer det dock att trycksaker ges ut av exempelvis dotterbolag 

inom större företagskoncerner. För denna sorts trycksaker måste katalogisatö-

rerna själva, enligt D2 (O), avgöra i vilken mån det företag som namnges på 

trycket kan sägas vara ett självständigt företag, eller om det bara kan anses vara 

en del av ett större företag som driver det mindre företaget. Beroende på vilken 

information som kan utläsas ifrån det aktuella trycket kan katalogisatörerna här 

vara tvungna att närmare undersöka hur förhållanden mellan de större företa-

gen och de mindre företagen ser ut. Detta sker i vanliga fall genom ”att ka-
talogisatörerna googlar på företagens namn eller besöker 

företagens hemsidor”, enligt D2 (O). I de fall katalogisatörerna bedömer 

att det företag som namnges på trycket inte är huvudansvarigt för publicering-

en, registreras istället namnet under en anmärkning senare i posten. Den hu-

vudsakliga posten namnges istället i dessa fall efter det större företaget. Vidare 

så registreras vilken funktion den namngivna organisationen har i förhållande 

till trycket. För affärstryck används alltid ”Utgivande instans” eftersom affärs-

trycket registreras utifrån vem som publicerat och distribuerat trycket. Även 

vilket språk trycket är på registreras. 

Efter detta kopplas entiteter som personer, organisationer eller koncept i form 

av ämnesord till samlingsposten enligt FRBR-riktlinjerna (International Fede-

ration of Library Associations and Institutions, 2009). Detta görs genom att 

trycka på symbolen med ett plus-tecken i högerkanten, för att underlätta sök-

barheten av trycket, beskrev D1 (O), (se figur 4). På detta sätt får katalogisatö-

ren tillgång till en lista med olika entiteter som kan kopplas till posten. För 

affärstrycket är det oftast frågan om allmänna ämnesord, även om personer 

eller organisationer förekommer i undantagsfall. Genom ämnesorden kan 

trycket hittas av användarna i bibliotekets katalogdatabas Regina och/eller den 

nationella biblioteksdatabasen Libris genom sökningar på ämnesorden, i de fall 

användare inte känner till namnet på specifika företag, förklarade D2 (O). 
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Figur 4. Tillägg av entitet. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

 

Genom att söka på exempelvis ordet ”organisation” genereras en lista med en-

titeter som kan kopplas till samlingsposten (se figur 5). Listan beskrivs dock 

som problematisk av alla de katalogisatörer som observerats. Detta då exem-

pelvis D2 (O) menar att det är oklart ”vad som påverkar i vilken ord-

ning” förslagen på entiteter presenteras, och förslag som exakt matchar sökor-

det kan ”dyka upp väldigt långt ner i listan”. I vissa fall 

frångår därför katalogisatörerna denna lista och använder istället web-sidan 

”Svenska ämnesord” (Kungliga biblioteket, 2019), då den generella uppfatt-

ningen att denna ger bättre förslag på ämnesord och är tydligare utformad. 

 

Figur 5. Förslag på entiteter. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

 

Vilka ämnesord, personer eller organisationer som ska kopplas till samlings-

posten på detta sätt avgörs även detta fall av de enskilda katalogisatörerna, för-

klarade D1 (O) och D2 (O). De sökord eller termer som katalogisatörerna an-

vänder för att söka efter lämpliga ämnesord formulerar alltså de enskilda kata-

logisatörerna själva. Även i detta fall utgår katalogisatörerna i regel ifrån den 

information de kan hitta i det aktuella trycket då de fattar dessa beslut, och till 

viss del från personliga kunskaper och erfarenheter. Det förekommer dock att 
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den information som finns i trycksaken anses vara otillräcklig för att det ska 

kunna avgöras vilka entiteter som ska kopplas till samlingsposten. Detta, me-

nade D2 (O), löses i regel genom att katalogisatörerna googlar företagsnamnet 

eller besöker företagens hemsidor, för att få mer information som kan ge upp-

slag till vilka termer som kan användas vid sökningen. Denna del av katalogi-

seringen är den som beskrivs som mest invecklad, mest tidskrävande och som 

kräver flest svåra avgöranden av katalogisatörerna enligt studiens deltagare. 

Denna åsikt styrks också av att denna aktivitet var den som tog längst tid vid 

samtliga observationer. 

Efter detta registreras vilken form av innehåll trycket består av (se figur 6). Här 

registreras uteslutande ”text” för alla samlingsposter inom affärstrycket, även 

om detta ofta innehåller bilder. Vissa tryck kan dessutom domineras av bilder, 

men registreras ändå som text-material. Även posterna ”Utgivningssätt” och 

”Medietyp” är desamma från samlingspost till samlingspost. Dessa anger dels 

att det är frågan om samlingsposter snarare än enskilda tryck, dels att det är 

frågan om tryckt material, förklarade D1 (O). Vidare registreras uppgifter om 

”Bärartyp”, vilket anger om trycket består av enskilda blad eller tryck med 

flera sidor. 

 

Figur 6. Registrering av samlingspost. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med 

tillstånd. 

Avslutningsvis registreras samlingspostens titel, i vilket land materialet är pro-

ducerat, samt mellan vilka år material om organisationen eller företaget finns i 

Kungliga bibliotekets samlingar (se figur 7). I de fall företaget fortfarande be-

driver verksamhet och nytt material förväntas tilläggas till samlingen markeras 

detta genom att årtalet anges till 9999. Efter detta sparas samlingsposten, vilket 

innebär att möjligheten nu finns att skapa och koppla bestånds- och auktori-

tetsposter till denna.  
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Figur 7. Samlingspost. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

5.2.3 Att katalogisera affärstryck – Beståndsposter 

 

Efter att en huvudsaklig samlingspost skapats kan enskilda bestånd internt på 

Kungliga biblioteket, eller från andra biblioteket, kopplas till denna för att an-

vändare ska kunna se var och vilket material om de olika organisationerna eller 

företagen som finns tillgängligt, förklarade D1 (O). Detta görs genom be-

ståndsposter, vilka innehåller mer detaljerade beskrivningar av de olika bestån-

den (se figur 8).  

 

Figur 8. Beståndspost. deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

Här anges först en hyllkod, som vid Kungliga biblioteket beskriver vilken av 

delsamlingarna som innehåller det aktuella beståndet. Detta följs av ett hyllsig-

num, vilket anger var inom delsamlingen beståndet är klassificerat och place-

rat. I detta fall är det frågan om ett tryck som producerats efter 2011, vilket 

således är placerat i den delsamling som klassificerats enligt DDC, vilket också 

Dewey-koden under hyllsignum indikerar. För specifikt affärstryck är Dewey-

koden alltid 338.0029, enligt D1 (O). Om det aktuella trycket istället hade varit 

producerat exempelvis 1985 hade alltså hyllkoden varit ”Vardagstryck 1971 - 
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2010” och hyllsignumet angett affärstryckets klassificering inom SAB - Qz. 

Motsvarande gäller för den delsamling som innehåller material fram till 1970, 

alltså ”Affärstryck” eller ”Politisk ekonomi”. Förutom detta anges under ”Suf-

fix för lokalsignum” vilken av de tidigare nämnda 10-års sviterna materialet 

tillhör, i detta fall ”2011 – ”. I de fall det finns en ytterligare utbrytning inom 

affärstrycket anges även denna, exempelvis för årsredovisningar under peri-

oden 1971 – 2010, som då anges som SRB (Svenska årsRedovisningar Bolag), 

(se figur 9). Då retrospektiv katalogisering eller framtagning sker av äldre 

material är hyllsignumet och dess suffix relativt okomplicerat för katalogisatö-

rerna att fylla i, enligt D1 (O). Detta då det äldre materialet, även om det inte är 

katalogiserat, ändock redan är organiserat på de sätt som tidigare beskrivits. På 

de kapslar som innehåller trycket, och vissa fall på själva trycket, finns därför 

ofta blyertsanteckningar eller placeringsetiketter som anger både hyllsignum 

och dess suffix, vilka helt enkelt anges i katalogiseringsklienten. 

 

För att Kungliga biblioteket ska kunna föra statistik över det arbete som utförs 

vid institutionen, förklarade D1 (O) och D2 (O), registreras också vilken av-

delning som skapat posten och vilket år – ”vtr2018” - vilket i detta fall betyder 

vardagstryck 2018, samt signaturen för den katalogisatör som skapat posten.  

Det skapas också anmärkningar som är synliga för låntagarna om från vilket år 

det finns material om det aktuella företaget i samlingarna. Här innebär ordvalet 

”belagd” att den katalogisatör som skapat posten med säkerhet kan säga att 

material finns, då katalogisatören visuellt har bekräftat att materialet finns i 

samlingen. På grund av vardagstryckets omfattning och komplicerade organi-

sation förekommer det dock i vissa fall att material som tillhör de företag som 

katalogiseras upptäcks i efterhand. För att uppmuntra låntagare som gör sök-

ningar efter materialet i någon av Kungliga bibliotekets databaser, där lånta-

garna har indikationer från andra källor om att det kan finnas mer material om 

det aktuella företaget i Kungliga bibliotekets samlingar, adderas därför även 

reservationen ”trycksaker från andra år kan finnas”, förklarade D1 (O). I vissa 

fall kan denna anmärkning även innehålla uppgifter om vilka olika tryck be-

ståndet innehåller, exempelvis verksamhetsberättelser eller stadgar, för att ge 

låntagare en uppfattning om hur innehållsrikt beståndet är. 

 

 
 

Figur 9. Beståndspost. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 
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5.2.4 Att katalogisera affärstryck – Auktoritetsposter 

 

I undantagsfall måste katalogisatören också koppla en auktoritetspost till sam-

lingsposten, bland annat då ett företag är känt under flera olika namn på grund 

av att exempelvis namnbyten skett under den tid företaget varit verksamt. Detta 

sker, förklarade D3 (O), genom att auktoritetsposter skapas genom att använda 

plus-tecknet för att addera agenter i början av samlingsposten (se figur 3). 

Detta leder till att en auktoritetspost skapas där agenten kan redigeras (se figur 

10). Här anges sedan det namn som bolaget nu drivs under, tillsammans med 

de olika kända varianterna. Även företagets ursprungsland och det år företaget 

grundades anges (se figur 11). 

 

 
 

Figur 10. Auktoritetspost. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

 

 
 
Figur 11. Auktoritetspost. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

 

Ämnesord måste anges även i auktoritetsposten, då dessa inte medföljer från 

samlingsposten (se figur 12), förklarade D1 (O). I dessa fall går dock detta 

snabbare, då katalogisatören enbart antecknar och anger de ämnesord som sam-

lingsposten innehåller, snarare än att göra en ny bedömning då auktoritetspos-
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ten skapas. Förutom detta skrivs en kort historik som förklarar uppkomsten av 

de olika namnvarianterna. 

 

 
 
Figur 11. Auktoritetspost. Bild av deltagare 3, Kungliga biblioteket. Används med tillstånd. 

 

5.3 Krav på tillgängliggjort material 

Detta avsnitt redogör för hur deltagarna uppfattar de interna och externa krav 

som ställs på affärstrycket, hur dessa krav följs upp, samt hur deltagarna ser på 

automatiserade metoder förmåga att svara mot dessa krav. Då resultatet här 

huvudsakligen baserar sig på katalogisatörernas åsikter, redovisas i det sista 

avsnittet deltagarnas erfarenheter, åsikter och kunskaper om automatisering. 

Anledningen till detta är att de svar och uppgifter deltagarna lämnat ska kunna 

kontrasteras emot vad deltagarna tycker och bedöms känna till om automatise-

rade metoder. Här har kaskad-modellen (Bates, 2002) använts med fokus på 

komponenten krav och lagret user understanding and motivations, med avsik-

ten att identifiera de olika kraven på materialet som finns i dag. Detta för att 

senare i slutsatsen kunna ställa dessa mot de övriga två komponenterna, 

material och arbetsprocess, och genom kaskad-modellen bedöma förutsättning-

arna för en eventuell automatisering att möta dessa krav. På detta sätt har även 

den inverkan de tidigare komponenterna har på resten av lagren i modellen, 

och hur dessa kulminerar i det sista lagret, kunnat identifieras och senare ana-

lyseras.  

5.3.1 Interna krav 

 

Katalogisering av affärstryck vid Kungliga biblioteket utförs huvudsakligen i 

den web-baserade katalogiseringsklienten till det nationella bibliotekssystemet 

nya Libris, som har använts sedan sommaren 2018, enligt D2 (O). Katalogise-

ringen reglerades tidigare av regelverket KRS (Katalogiseringsregler för 

svenska bibliotek), men i nya Libris har detta numera ersatts av det nya regel-

verket RDA (Resource Description and Access). Innehållet i RDA är 

strukturerat kring entiteterna i de konceptuella modellerna FRBR - Functional 

Requirements for Bibliographic Records (International Federation of Library 

Associations and Institutions, 2009), och FRAD - Functional Requirements for 
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Authority Data (International Federation of Library Associations and Institu-

tions, 2013). Namnen på dessa entiteter är verk, uttryck, manifestation, exem-

plar, person, familj/släkt, institution, koncept, objekt, händelse och plats. RDA 

ger riktlinjer för hur man anger attribut för dessa entiteter, samt hur man be-

skriver relationerna mellan dessa. Riktlinjerna anger också ”vilka fält som 

ska ingå i en samlingspost” (D 1 (I)) och säkerställer att allt material 

katalogiseras ”enhetligt” (D3 (I)). Samtliga deltagare var dock skeptiska till 

automatiserade metoders förmåga att följa de riktlinjer som finns, främst på 

grund av de olika problem som beskrivs i avsnitt 4.1. D1 (I) och D3 (I) kunde 

dock se att det var möjligt om automatiseringen skedde som stöd för mänskliga 

katalogisatörer som kunde kontrollera de katalogiserade posterna löpande. 

Övergången till RDA har, enligt D2 (O) inte påverkat katalogiseringen av af-

färstryck ”så mycket”, men påpekar dock som exempel att nya metadata som 

”innehållstyp, medietyp och bärartyp” nu måste anges, vilket inte 

gjordes tidigare. De krav som i dagsläget ställs internt, förutom att katalogise-

ringen följer regelverket för katalogisering RDA och klassificering DDC, är 

avdelningens uppdrag att ”synliggöra genom katalogisering”. Detta 

då det material som inte är katalogiserat inte syns i de lånekataloger som är 

tillgängliga för externa användare, vilket leder till att dessa är tvungna att kon-

takta personal på avdelningen istället för att söka rätt på materialet själva. 

 

Det sker inte någon kontinuerlig uppföljning eller kontroll av de katalogiserade 

posterna om inte felaktigheter upptäcks av en slump då äldre poster behandlas. 

I den mån kvalitén på katalogiseringen i äldre poster granskas gör detta i form 

av att det genomförs informella ”stickprov”, då arbetet med katalogisering 

innebär att äldre poster ibland granskas (D1 (I)). Tidsbristen innebär att de som 

arbetar med katalogisering inte ”har möjlighet” att kontrollera kvalitén på 

posterna, då arbetsbelastningen i övrigt är för omfattande (D2 (I)).   

5.3.2 Externa krav 

 

De externa användarna av affärstrycket beskrivs av deltagarna som en mycket 

heterogen grupp. Denna består av bland annat ”studenter, forskare, journalister 

och en nyfiken allmänhet”, enligt D3 (I), och även de andra deltagarna nämner 

dessa grupper. Många användare, även forskare, ”vet vad de vill ha, 

men vet inte hur man hittar det”, menar D2 (I). Även D3 (I) me-

nade att affärstryckets komplicerade organisation innebär att ”samlingen är 

knepig om man inte vet hur den är uppbyggd” oavsett biblioteks-

vana, vilket leder till att användare ”ofta beställer fram allt”, vilket 

innebär att användarna begär ofta begär fram stora mängder material kopplade 

till specifika företag eller specifika produkter under vissa tidsperioder. Omfatt-

ningen på detta innebär, enligt D2 (I), att användare ofta ”begär ut mer 

material än vad som får lånas ut”. D1 (I) och D3 (I) nämner också 

att externa användare ofta förutom specifika företag är intresserade av ”varu-

märken”, vilket kan vara problematiskt. Detta då samlingsposterna enbart be-

skriver vilket företag som distribuerat trycket, och inte specifika varumärken 

som förkommer på trycket. D3 (I) nämner varumärket Coca-Cola, som under 

en lång tid såldes av företaget Pripps i Sverige. Användare som vill hitta 

”allt” material om Coca Cola måste då känna till detta för att hitta även de 

trycksaker som katalogiserats under Pripps eller andra företag. 
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Deltagarna menar dock att det inte finns någon klar bild av vilka krav affärs-

tryckets användare har, eftersom de anställda ”får inte fråga och ta 

reda på vad de vill läsa” av etiska skäl, beskrev D2 (I). Det går dock 

att utläsa vissa mönster från det material som låntagarna oftast begär fram eller 

frågar efter. D1 (I) menade att ”äldre material” beställs fram i störst ut-

sträckning. En typisk användare kan exempelvis ha kommit över en äldre pro-

dukt, och kan då leta efter en bruksanvisning till denna, beskrev D1 (I). Även 

användare som vill efterforska vilka företag som har varit verksamma vid en 

viss adress förekommer. 

 

Automatiserade metoders förmåga att svara mot de krav som de externa an-

vändarna ställer tycks, ur deltagarnas perspektiv, vara tvivelaktiga. D2 (I) me-

nade att materialet ”är för tolkningsbart” och för komplicerat att ”be-

döma vad det innehåller” för att metadata som kan göras sökbara ska 

kunna registreras. D3 (I) i sin tur menade att det till stor del beror på vilken 

nivå automatiseringen sker, då registrering av individuella tryck skulle kunna 

leda till ”miljontals träffar” beroende på hur användarna söker i materi-

alet. Här vore det bättre att underlätta för användarna att konstruera ”bra 

sökningar” på tillgänggjort material genom att koncentrera automatiseringen 

på att generera ”bra ämnesord”, ansåg D3 (I). D1 (I) beskrev hur automati-

sering skulle kunna motsvara användarkraven om den kunde bidra till att ge 

användarna bättre ”överblick över en tidsperiod”, då detta är ett van-

ligt förekommande behov, men menade, i likhet med D2 (I), att detta berodde 

mycket på hur ”materialet ser ut”. 

 

5.3.3 Deltagarnas erfarenheter av och åsikter om automatise-
rade metoder    

 

Med reservation för att denna studie har enbart tre deltagare, visade de inter-

vjuer som gjordes efter att observationerna genomförts att ju längre erfarenhet 

deltagarna hade av katalogisering, desto mindre hade de hört om automatise-

rade metoder och desto mer skeptiska var de till dessa. D1 (I) och D2 (I), som 

har längst erfarenhet av katalogisering, svarade båda ”Nej” då de tillfrågades 

om de hade några kunskaper om automatiserade metoder för klassificering. 

Dock menade D2 (I) att det vid arbetsplatsen ”pratas allmänt om auto-

matiserad katalogisering” på grund av det stora behovet i kombination 

med begränsade resurser, vilket även D1 (I) nämnde. D3 (I) i sin tur nämnde 

dock både metoder som bildigenkänning, text-mining och hur algoritmer kan 

tillämpas i samband med dessa då denne fick samma fråga. Ingen av deltagarna 

hade några praktiska erfarenheter av att arbeta med automatiserade metoder, 

utan har inhämtat sin kunskap från arbetskollegor, artiklar och konferenser. 

Deltagare D1 (I) och D2 (I) var också betydligt mer skeptiska inställda till an-

vändningen av automatiserade metoder i samband med katalogisering, jämfört 

med deltagare D3. D1 (I) menade att det fanns ”för många frågetecken” 

avseende kvalité, mängden arbete som skulle krävas i samband med implemen-

tationen och hur ”smart” automatiseringen kunde vara. D2 (I) var desto mer 

skeptisk till automatiserade metoder och uttryckte att klassificering i samband 

med katalogisering kräver ”mycket intellektuellt arbete”. Vidare 

hade D2 (I) ”med sin erfarenhet” svårt att se hur automatiserade metoder 
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skulle kunna användas i verksamheten, förutom vid ”enklare klassifice-

ringar” av tryck som D2 (I) uppfattade som lätta att klassificera, exempelvis 

”doktorsavhandlingar”. Här var D3 (I) betydligt mer välvilligt inställd 

och uttryckte att det var ”väldigt intressant att undersöka hur 

mycket tid man kunde spara” genom automatisering, för att se om 

denna kunde lösa den resursbrist D3 (I) beskrev rådde i samband med katalogi-

sering i dag. D3 (I) menade vidare att automatisering skulle kunna ”spara 

tid” och på så sätt kunna ”frigöra resurser”, samtidigt som ”större 

mängder material” kunde katalogiseras och på så sätt bli ”mer synligt”. 

Även D3 (I) var dock, i likhet med D2 (I), något skeptisk till hur mycket 

”mänsklig handpåläggning” automatiserade metoder skulle kräva, samt 

hur mycket det gick att ”lita på” kvalitén på det arbete automatiseringen 

eventuellt skulle utföra. Här menade D1 (I) att en eventuell automatisering av 

specifikt affärstryck måste vara tydligt kopplad till de klassificeringssystem 

och ämnesord som används idag för att kunna anses som användbar. En auto-

matisering som skapar egna klassificeringar under katalogiseringen, menade 

D1 (I), skulle antagligen klassificera materialet alldeles för ”spretigt”, då 

materialet sällan innehåller de specifika ämnesord som idag används för klassi-

ficeringen. 

  

Nytt material tycks vara det affärstryck som uppfattas passa bäst för automati-

serade metoder. Detta då D1 (I) ansåg att detta material antagligen skulle fun-

gera bäst i samband med digitalisering och OCR-behandling, vilket i förläng-

ningen skulle innebära att det var enklare för olika användare att utvinna in-

formation ur materialet genom exempelvis fritext-sökningar. På frågan om D2 

(I) kunde se några möjligheter med automatisering för att effektivisera till-

gänggörandet av affärstryck, var det huvudsakligen möjligheten att göra fritext-

sökningar i digitaliserade tryck som D2 (I) kunde uppfatta. Här bör det dock 

observeras att automatisering som tidigare beskrivits är väsentligt skilt ifrån att 

enbart digitalisera dokument för att sedan kunna göra fritext-sökningar. Delta-

garen tycks alltså inte skilja nämnvärt mellan digitalisering och automatisering. 

De möjligheter D3 (I) såg med automatisering berodde delvis på om automati-

seringen skulle genomföras på samlingsnivå eller av individuella tryck. Oavsett 

nivå var det dock tidsbesparing och förslag till ämnesord som uppfattades som 

möjliga förbättringar vid automatiserad katalogisering. På sikt såg också D1 (I) 

ett stort behov av klassificering med ämnesord, då antalet träffar vid fritext-

sökningar, förutsett att materialet enbart digitaliseras, relativt omgående antag-

ligen skulle bli väldigt högt på grund av affärstryckets heterogena natur och 

omfattning. Om en användare exempelvis söker med termen ”bilar”, då använ-

daren är ute efter tryck kopplade till godiset Ahlgrens bilar, skulle innebära att 

användaren också fick träffar på allt övrigt material där bilar förekommer. I 

dessa fall skulle ämnesord-klassificeringar kunna vara ett stöd för att undvika 

att användare gör för breda sökningar. Även denna deltagare tycks alltså delvis 

likställa automatisering med digitalisering, även om det framgår att deltagaren 

uppfattar automatiseringens förmåga att hjälpa till med att klassificera ämnes-

ord. 

 

Att möta kravet att göra det lätt för användarna att hitta rätt material lätt uppfat-

tade D1 (I) som ett potentiellt problem vid användning av automatisering, då 

risken för att dålig kvalité på automatiseringen skulle kunna leda till enorma 

mängder träffar då användare söker i materialet, på grund av att automatise-
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ringen klassificerar trycken för brett eller otydligt. D2 (I) uppfattade implemen-

tation som problemskapande snarare än problemlösande. Främst, beroende på 

hur rutinerna för organisering och katalogisering av affärstrycket skulle se ut i 

samband med automatisering, uppfattades risken att nytt material skulle klassi-

ficeras felaktigt av automatiseringen och således placeras på fel ställe i den 

fysiska samlingen, vilket ”kan bli fel redan idag”. D1 (I) pekade också 

på att om materialet ska tillgängliggöras utanför Kungliga biblioteket via ex-

empelvis Internet kan olika licensrättigheter vara ett potentiellt problem, då de 

avtal som finns idag enbart tillåter att materialet nyttjas på plats i Kungliga 

bibliotekets lokaler. Detta sågs dock som ett problem som låg långt fram i ti-

den, då det fanns mycket kvar att arbeta med för att i första hand tillgänglig-

göra materialet vid Kungliga biblioteket. Avslutningsvis uppfattade alla delta-

garna problematik med att det skulle krävas mer tid för att anpassa algoritmen 

och kontrollera kvalitén på det katalogiserade materialet än som sparades, åt-

minstone inledningsvis, vilket går emot syftet att använda automatiseringen i 

tidsbesparande syfte.  

 

Sammanlagt innebar detta att D1 (I) ansåg att det skulle vara ”mycket 

svårt” att införa helt automatiserad katalogisering, eller ens en automatisering 

som i efterhand kontrolleras av de som idag katalogiserar materialet. På frågan 

om D2 (I) ansåg att katalogisering av affärstryck skulle kunna ske helt automa-

tiserat blev svaret kategoriskt ”nej”. Om automatisering som kontrollerades i 

efterhand skulle ta ”lika mycket tid” som manuell katalogisering, och var 

deltagaren därför tveksam till om ”det skulle vara någon mening” att 

använda automatisering på detta sätt.  Den generella uppfattningen var att det 

skulle dröja ”ganska många år” och ”mycket handpåläggning” i form 

av träning av algoritmen innan detta skulle kunna anses vara lösningar med 

godtagbar kvalité på materialet, och att detta snarare skulle kräva mer tid än 

manuell katalogisering (D1 (I)). Samtidigt beskrevs det dock som att det skulle 

vara till ”jättestor hjälp” om det var möjligt att utveckla en automatise-

ring som föreslog klassificeringar och ämnesord under i övrigt manuell katalo-

gisering, då katalogisatörerna idag lägger ”mycket tid på klassifice-

ring och ämnesord” (D2 (I)). Då katalogiseringen av ämnesorden i dag ska 

avgöras av katalogisatörerna själva oavsett vilka kunskaper de har om företa-

gen eller deras verksamhet skulle detta kunna vara ett sätt att snabbare fatta 

beslut om korrekta ämnesord, och bidra till en mer enhetlig katalogisering. Öv-

riga uppgifter skulle då kunna anges då materialet digitaliseras, eller i efterhand 

av katalogisatörerna på samma sätt som i dag. Ämnesordbedömningen, och att 

söka efter uppgifter för att göra denna, är också i dagsläget det arbetsmoment 

som är mest tidskrävande och mest osäkert, och skulle på detta sätt kunna ef-

fektiviseras. Samtidigt skulle katalogiseringen på detta sätt kunna ske löpande, 

och algoritmen tränas iterativt av katalogisatörernas feedback avseende de fö-

reslagna ämnesorden.   

  



48 

 

6 Analys – Katalogisering av affärstryck vid 
Kungliga biblioteket i förhållande till Ba-
tes ”kaskad-modell” 

Genom Bates (2002) kaskad-modell har flödet i informationssystemet avseende 

den manuella katalogiseringen av affärstryck vid Kungliga biblioteket kunnat 

kartläggas, och sammanhangen mellan de olika lagren i processen har kunnat 

studeras. Här bör det påpekas denna studie tagit fasta vid Hanssons (2015) 

forskning som visar att då innovativa tekniker används för att effektivisera till-

gängliggörande bör dessa undersökas också utifrån hur de fungerar inom de 

anställdas arbetsprocesser, vilka för- och/eller nackdelar dessa verktyg anses 

ha, samt medarbetarnas och användarnas attityder gentemot och kunskaper om 

denna sorts verktyg. Även Snickars (2018) studie visar att den personal som är 

inblandad i de olika stegen av processen bör vara medvetna om verktygens 

brister och hur dessa påverkar materialets unika egenskaper. Tidigare forskning 

(Moens, 2000 och Mai, 2001) visar också att användarkraven ofta är diffusa 

och svåra att förutse, och att det bästa sättet att på förhand bedöma dessa är att 

utgå ifrån de som har mest erfarenhet av både materialet och användarna, kata-

logisatörerna (Golub et al., 2016). 

 

Studien har därför samlat in och analyserat data om kaskad-modellens kompo-

nenter material, arbetsprocess och krav utifrån katalogisatörernas perspektiv. 

Följaktligen bör analysen läsas utifrån en medvetenhet om att modellen appli-

ceras just utifrån deras perspektiv och placering i modellen, lagret actual in-

dexing, vilket är det lager de huvudsakligen verkar inom, samt till viss del in-

formation content och system of metadata. Vissa lager, som network, system 

frontend eller interface design, diskuteras inte alls då deltagarna inte nödvän-

digtvis reflekterar över eller uppfattar dessas roll i informationsflödet, även om 

aspekter i dessa lager i stor utsträckning påverkar hur informationen når an-

vändarna. Deras uppfattning om de automatiserade tekniker inom processen 

påverkas också som Hansson (2015) påpekar utifrån deras kunskap om auto-

matisering, vilket deltagarna i vissa fall har beskrivit som begränsad. Detta 

medför också att denna analys då den berör de övriga lagren i kaskad-

modellen, till stor del gör detta utifrån katalogisatörernas kunskaper och erfa-

renheter. Hur de uppfattar att automatisering fungerar och skulle kunna påverka 

deras arbete, kan påverka hur de bedömer att automatisering skulle påverka 

katalogiseringen. Medarbetare i andra lager i processen skulle kunna ha andra 

perspektiv och kunskaper. Vissa deltagares mer begränsade kunskaper om 

automatisering understryker dock också Bates (2002) syfte och observation 

kring kaskad-modellen, nämligen att mycket specialiserad kunskap är koncen-

trerad inom de enskilda lagren, i detta fall actual indexing, medan kunskapen 

om andra lager inte är lika omfattande. En brist med modellen i detta samman-

hang tycks alltså vara att den i sin nuvarande form kan illustrera lika många 

olika perspektiv av hur de olika lagren påverkar varandra som det finns aktiva 

personer inom informationsflödet. Modellen skulle alltså behöva modifieras för 

att bättre illustrera hur kunskap kan förflyttas genom systemet, och på så sätt 

förbättra kunskapsnivån i de olika lagren för att förbättra flödet i informations-

systemet.   
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Modellen i förhållande till resultatet visar också, precis som Bates (2002) be-

skriver, hur beslut i tidigare lager i modellen påverkar de lager som kommer 

senare i modellen. Ett exempel på detta är hur riktlinjen kring att inte katalogi-

sera varumärken leder till att användare som är intresserade av dessa måste 

besitta kunskaper om företagshistoria för att kunna efterforska dessa, snarare 

än att bara känna till namnet på varumärket. Här syns tydligt hur en applikation 

av modellen som fokuserar på beslut som tagits med kunskap om alla mo-

dellens lager skulle kunna underlätta för slutanvändarna, i detta fall genom att 

lagret actual indexing tar hänsyn till lagret user understanding and motivations 

och katalogiserar dessa varumärken vilket bättre motsvarar användarnas behov. 

Då modellen i denna analys applicerades utifrån katalogisatörernas perspektiv 

kunde huvudsakligen samverkan och påverkan mellan kritiska lager som i kas-

kad-modellen kallas för information content, actual indexing, database 

structure och user understanding and motivations observeras och förstås. Inom 

ramen för denna studie har dessa lager också visat sig tillhöra någon av forsk-

ningsfrågorna avseende materialet affärstryck, arbetsprocessen katalogisering 

och de krav som uppfattas avseende det tillgängliggjorda materialet. 

6.1 Materialet affärstryck  

Då modellen applicerats utifrån katalogisatörernas perspektiv har en rad obser-

vationer kunnat göras avseende lagren information content, system of metadata 

och actual indexing, samt hur dessa kan kopplas till kompenenten materialet 

affärstryck. På detta sätt har modellen kunnat användas för att tolka vilken in-

formation som katalogisatörerna hämtar från materialet och hur, vilka metadata 

katalogisatörerna behöver registrera och hur dessa regleras av systemet, samt 

hur katalogisatörerna går till väga rent praktiskt när de gör detta. Här har ana-

lysens huvudsakliga fokus legat på lagret information content, och hur detta 

påverkar efterföljande lager i kaskad-modellen.   

 

Denna studie kan i likhet med tidigare forskning konstatera att det efemära 

trycket, och i förlängningen affärstrycket, är ett mycket omfångsrikt material 

(Eriksson, 2018). Då trycket utformas i en rad olika syften för att spridas till 

lika många olika samhällsgrupper blir detta en unik källa till olika företeelser 

och speglingar av det samhälle som producerat de olika trycken. Tidigare 

forskning har också visat att efemärt tryck är ett komplicerat material att bevara 

(Eriksson, 2018). Tryckets heterogena syften och natur, som analyserats främst 

inom ramen av lagret information content, innebär att det förekommer i en rad 

olika storlekar, i enskilda blad och tjocka kataloger, kan innehålla stora mäng-

der text eller mest bilder, och i regel saknar traditionella bibliografiska data. 

Avsaknaden av traditionella bibliografiska data leder dessutom till att tryckets 

organisation kompliceras, och försvårar tillgängligheten till trycket ytterligare. 

Dessutom har den historiska uppfattningen om det efemära trycket som ”skräp” 

bidragit till att hanteringen av materialet – actual indexing, på grund av sin 

komplicerade natur i regel kräver mer tid och resurser i samband med katalogi-

sering, och än i dag lider av resursbrist som påverkar tillgänggörandet av detta. 

Tyvärr tyder denna studie på den heterogena natur som även tidigare påverkat 

tillgängliggörandet av olika efemära tryck (Fumerton, 2013; Callaghan, 2013), 

även bidrar till att komplicera hur automatisering skulle kunna tillämpas för att 

effektivisera katalogisering och tillgängliggörande.  
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Observationerna och intervjuerna med deltagarna i denna studie visar att affärs-

tryckets utformning, lagret information content, i hög grad redan påverkar den 

manuella hanteringen, lagret actual indexing, då affärstryck tillgängliggörs. 

Vissa affärstryck kan i dag klassificeras relativt enkelt under katalogiseringen, 

medan andra är mer tidskrävande, vilket främst beror på de metadata som be-

höver utvinnas ur materialet. Det förekommer dessutom mycket sällan att det 

innan katalogiseringen finns metadata tillgängligt kopplade till de olika tryck-

en. Hur svårt eller lätt det är att utvinna metadata ur de enskilda trycken är i 

hög grad kopplat till mängden information i det aktuella affärstrycket som kan 

användas för att fastställa detta, vilken kraftigt varierar beroende på tryckets 

utformning. Denna information kan i vissa fall dessutom vara direkt vilsele-

dande då vissa metadata ska klassificeras, även för de som i dag katalogiserar 

manuellt. 

 

Om automatiserade metoder ska användas i samband med katalogisering behö-

ver även dessa använda information från affärstrycket för att klassificera vissa 

metadata. Utformningen av affärstrycket tycks dock ha en rad egenskaper som 

komplicerar implementationen av automatiserade metoder, och dessa egen-

skaper tycks finnas oavsett om materialet tillhör det äldre eller det nyare 

materialet i samlingen. Framför allt varierar, som tidigare nämnts, mängden 

information från tryck till tryck.  

 

Affärstrycket kan exempelvis bestå av enbart ett reklamblad med mycket små 

mängder text, där mycket av den information som behövs för att klassificera 

olika metadata helt saknas. De små mängderna information kan också innebära 

att den information som faktiskt kan utvinnas, kan vara svår för automatiserade 

metoder att urskilja ifrån information som inte är intressant eller som bidrar till 

felaktiga klassificeringar, exempelvis då textinnehållet till stor del består av 

olika namnformer. Här skulle en automatiserad metod för katalogisering av 

affärstryck behöva avgöra vilken av namnformerna, om någon, som är namnet 

på det företag som distribuerat trycket.      

 

Resultatet av intervjuerna tyder också på att en liknande problematik kan kopp-

las även till mer omfattande tryck, som årsredovisningar och produktkataloger. 

Även om dessa affärstryck innehåller större mängder text, förekommer före-

tagsnamnet relativt sällan, och även här tillsammans med andra namnformer. 

Då trycket innehåller namnet på det distribuerande företaget kan det dessutom 

vara i bildform, som en del av exempelvis en företagslogotyp, vilket innebär att 

även metoder för bildigenkänning skulle kunna behöva användas. Förutom 

detta förekommer det också att olika företag har mycket liknande namnformer, 

eller att samma företag har olika namnformer – ibland i samma trycksak. 

 

Även om deltagarna huvudsakligen under intervjuerna återkommande nämnde 

svårigheten att utifrån materialet identifiera det distribuerande företaget identi-

fierades även andra problemområden inom lagret information content. Affärs-

trycket innehåller exempelvis betydligt fler språk än bara svenska, vilket skulle 

innebära att en automatisering behöver vara flerspråkig för att kunna hantera 

allt affärstryck. Innehållet i vissa trycksaker överensstämmer dessutom inte 

med företagets verksamhet, vilket skulle kunna innebära att automatiserade 

metoder som försöker klassificera exempelvis ämnesord genom text-mining 

löper stor risk att klassificera dessa felaktigt enligt de regler som finns för kata-

logiseringen i dag.    
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Ytterligare ett problem är att stora mängder av de metadata som idag registre-

ras, i samband med lagret system of metadata, vid manuell katalogisering inte 

finns tillgängliga i de trycksaker som behandlas, som exempelvis vilka år de 

aktuella företagen har grundats och mellan vilka år företagen har varit verk-

samma. 

6.2 Arbetsprocessen katalogisering 

När det gäller komponenten arbetsprocessen har modellen applicerats med fo-

kus på lagret actual indexing, och hur de tidigare lagren i modellen påverkar 

detta. Analysen har sedan fokuserat på hur en eventuell automatisering skulle 

kunna utformas inom ramen för actual indexing för att kunna möta samma krav 

som den manuella katalogiseringen, och inte påverka de efterföljande lagren i 

kaskad-modellen negativt. 

 

Att affärstrycket är så ”tolkningsbart” som D2 säger, är också anledningen 

till att deltagarna ser arbetsprocesser där automatiserade metoder utför majori-

teten av klassificeringen, och i förlängningen katalogiseringen, som mindre 

trovärdiga. Risken att automatiserade metoder på grund av affärstryckets kom-

plexitet skulle klassificera stora mängder metadata fel är mycket påtaglig. Om 

automatiserade metoder skulle implementeras helt utan kontroll i efterhand 

tycks sannolikheten vara mycket hög att kvalitén på olika metadata skulle 

kunna försämras och skada trovärdigheten för Kungliga biblioteket som forsk-

ningsbibliotek. Detta särskilt då tidigare forskning visat att automatiserade me-

toder klassificerar mindre komplicerade material med traditionella bibliogra-

fiska data, som saknar mycket av affärstryckets problematik, tillförlitligt som 

bäst i ungefär 85% av fallen (Ammar, 2019). 

 

En arbetsprocess som implementerar automatiserade metoder skulle alltså tro-

ligen kräva någon form av mänsklig ”handpåläggning”, som både D1 (I) 

och D3 (I) uttryckte det. Ett alternativ avseende detta som presenterades för 

deltagarna var att automatiserade metoder för katalogisering kontrollerades i 

efterhand av de som idag katalogiserar affärstrycket. Även detta alternativ be-

döms dock som mindre trovärdigt, åtminstone initialt. Detta då observationer 

och intervjuer visade att en stor del av problematiken i dag kan kopplas till de 

begränsade mängder resurser som finns i samband med katalogisering, främst i 

fråga om tid. Denna studies deltagare hade då svårt att se hur en automatiserad 

metod som kontrolleras av mänsklig handpåläggning i efterhand skulle kunna 

innebära tidsvinster, annat än på mycket lång sikt och efter stora arbetsinsatser. 

Även detta alternativ tycks alltså vara mindre trovärdigt i dagsläget, då det fö-

refaller kräva mer resurser på kort sikt än vad som finns tillgängligt. 

 

Ett tredje alternativ skulle kunna vara att merparten av katalogiseringen i likhet 

med i dag utförs manuellt, men att automatiserade metoder används för att un-

derlätta och effektivisera katalogiseringen genom att agera stöd under tidskrä-

vande moment. Här skulle automatiserade metoder exempelvis kunna integre-

ras med katalogiseringsklienten och under katalogiseringen föreslå företags-

namn eller ämnesord. Detta skulle kunna effektivisera de arbetsmoment som 

deltagarna beskrev som krångligast och mest tidskrävande, samtidigt som den 

feedback som lämnas avseende de föreslagna ämnesorden eller företagsnamnen 

skulle kunna användas för att ytterligare förbättra framtida förslag till ämnes-
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ord. I detta fall kan kontrollen av automatiseringens kvalité sägas ske löpande, 

och risken att material klassificeras felaktigt är inte större än i dagsläget. Denna 

form av implementation skulle också kunna vara en lösning på problemet att 

många av affärstrycken saknar information som behövs för att korrekt klassifi-

cera vissa metadata, som exempelvis företagens start- och verksamhetsår, eller 

innehåller många olika namnformer. Detta var också det alternativ som besk-

revs som mest trovärdigt och rimligast att genomföra med de resurser som till-

gängliga av studiens deltagare. 

6.3 Katalogisatörernas uppfattade krav på materi-
alet 

I denna del av analysen har de krav som katalogisatörerna uppfattar undersökts. 

Här har fokus legat på lagren system of metadata och user understanding and 

motivations, då dessa närmast representerar var i kaskad-modellen interna och 

externa krav kan sägas vara placerade. Även här har modellen applicerats för 

att förstå hur dessa lager påverkar och påverkas av övriga lager, för att kunna 

avgöra exempelvis vissa tidigare lager i modellen som i störst utsträckning på-

verkar övriga lager i modellen när affärstryck ska tillgängliggöras. 

 

Studien visar att utgångspunkten i forskningsbibliotekens arbete med katalogi-

sering i dagsläget är att göra så mycket material som möjligt, så tillgängligt och 

användbart som möjligt för sina användare, främst genom att göra materialet 

synligt och sökbart genom katalogiseringen. Katalogisatörernas uppfattning är 

att katalogiseringen, actual indexing, måste följa nationella och internationella 

riktlinjer som RDA och att katalogiseringsklienten i Libris reglerar detta, inom 

lagret system of metadata.  Här är det kritiskt att katalogiseringen möter kraven 

på kvalité – alltså att olika metadata klassificeras korrekt, för att användare ska 

kunna hitta det material de eftersöker så lätt som möjligt, utan att behöva gå 

igenom material som inte är intressant för användarna i den mån det är möjligt. 

Studien visar att då affärstryck katalogiseras manuellt i detta syfte påverkas 

katalogiseringen inte bara av användarnas krav på materialet, utan också av 

materialets utformning och vilka metadata som registreras i de aktuella databa-

serna, system of metadata och database structure. Här kan alltså den samver-

kan Bates (2002) beskriver mellan informationssystemets olika lager, samt 

vikten av att studera och förstå hela processen bekräftas. Med utgångspunkt i 

en förståelse för den manuella katalogiseringens informationsflöden och sam-

manhang har sedan automatiserade metoders påverkan på dessa flöden kunnat 

bedömas. 

 

Här tyder studien på att lagret user understanding and motivations, vilket i 

denna studie motsvaras av hur katalogisatörerna uppfattar användarkraven på 

det tillgängliggjorda materialet, är kritiskt både vid manuell och automatiserad 

katalogisering. Detta då denna studie visat att det huvudsakliga syftet med ka-

talogiseringen är att göra materialet så tillgängligt och användbart för de olika 

användarna som möjligt. Studien har i samband med detta kunnat urskilja en 

rad krav på affärstrycket, så som de uppfattas av denna studies deltagare. Först 

och främst måste tillgänggjort material svara mot de krav som reglerar hur af-

färstrycket katalogiseras enligt RDA:s riktlinjer, inom lagret system of meta-

data. Ökad tillgänglighet, som får sägas bero på ett uppfattat användarbehov 

inom lagret user understanding and motivations, kan alltså inte ske på bekost-
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nad av minskad användbarhet på grund av felaktig eller bristfällig katalogise-

ring, eller att regelverk inte följs inom lagret system of metadata. Här kan mo-

dellen alltså användas för att tydligt peka på hur beslut inom lager tidigare i 

modellen fortplantar sig igenom hela informationsflödet. I sin nuvarande ut-

formning kan dock modellen endast spåra dessa samband, men tar inte hänsyn 

till hur de spårade sammanhangen också skulle kunna användas inom modellen 

för att förbättra informationsflödet. Riktlinjerna avseende katalogisering regle-

ras dock till stor del genom att katalogisering sker i Libris katalogiseringskli-

ent, där olika posters innehåll styrs genom olika former av mallar eller kopie-

ring av tidigare korrekta poster. Det sker inte heller någon kontroll i efterhand 

av att de poster som katalogiseras svarar mot dessa krav, främst på grund av 

tidsbrist. Denna tidsbrist talar ytterligare emot former av implementering av 

automatiserad katalogisering, inom lagret actual indexing, som kräver att kvali-

tén på denna kontrolleras i efterhand, åtminstone utan studier som kan upp-

skatta hur mycket resurser och tid en sådan implementering skulle kräva jäm-

fört med manuell katalogisering. Vidare talar det faktum att RDA:s riktlinjer 

för korrekt katalogisering i dag regleras av Libris katalogiseringsklient för att 

automatiserad katalogisering, om den implementeras, på något sätt behöver 

integreras med denna. 

 

Vad gäller externa användarbehov, user understanding and motivations, som 

katalogisatörerna uppfattar på affärstrycket tycks dessa vara nästan lika hetero-

gena som affärstrycket, även om vissa generella drag verkar kunna urskiljas. 

Först och främst tycks det finnas ett behov av att underlätta för användare att 

hitta det material de söker. Som beskrivits tidigare under avsnitt 2.2 är en för-

utsättning för att automatiserade metoder ska kunna behandla material att digi-

tala dokument framställs från de ursprungliga analoga dokumenten. Här tyder 

intervjuerna på att ett sätt att underlätta för användarna är att då affärstrycket 

digitaliseras, huvudsakligen inom ramen av lagren system of metadata och 

actual indexing, som ett led i en eventuell automatisering, framställs och till-

gängliggörs dessa digitala dokument i format som tillåter fulltext-sökningar, 

inom lagren search engine och search capabilities. Utformningen av funktion-

er inom dessa lager ligger dock utanför deltagarnas expertområde, och bör be-

dömas utifrån detta. Flera av deltagarna tycks exempelvis utifrån intervjuerna i 

princip likställa automatisering med digitalisering, även om implementationen 

av och förutsättningarna för dessa olika begrepp ser väldigt olika ut. Maskinellt 

läsbara dokument är dock en förutsättning för att de digitala dokumenten ska 

kunna behandlas av maskinella metoder, som OCR, under automatiseringen för 

att kunna utvinna text ur dokumenten så korrekt som möjligt. På detta sätt 

skulle användarna själva till viss del kunna hitta material utefter de kriterier 

som intervjuerna visar är vanligast idag – namnen på specifika företag. Om 

metadata, inom lagret system of metadata, avseende vilket år trycket är fram-

ställt registreras i samband med digitaliseringen skulle dessa metadata också 

kunna användas för att begränsa hur mycket material som användarna hittar, 

och användas som stöd under katalogiseringen för att avgöra mellan vilka år 

bibliotekets bestånd sträcker sig. 

Intervjuerna visar också att många användare är intresserade av specifika va-

rumärken, vilka kan vara mycket svåra att spåra i dag på grund av reglerna för 

hur samlingsposter ska konstrueras. Vid en digitalisering inför en eventuell 

automatisering kan det därför vara värt att överväga om två olika digitala do-
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kument ska skapas, i likhet med vad Fumerton (2013) beskriver. Här skulle det 

ena som tidigare nämnts kunna lägga fokus på dokumentets läsbarhet, medan 

det andra framställs i format med hög bildkvalité för att underlätta bildigen-

känning. På detta sätt skulle användare, förutom fulltext-sökningar, också 

kunna göra bildsökningar efter företagslogotyper eller specifika varumärken.  
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7 Slutsatser och diskussion 

Syftet med denna uppsats var att, genom att använda Kungliga biblioteket som 

fallstudie, studera om, och i så fall hur, forskningsbibliotek kan använda auto-

matiserade metoder vid katalogiseringen av affärstryck, och på så sätt förbättra 

tillgängligheten till detta. Här presenteras slutsatser avseende detta, tillsam-

mans med studiens begränsningar och förslag till ytterligare forskning. 

7.1 Studiens kunskapsbidrag 

Här presenteras studiens tre forskningsfrågor och svaren på dessa redogörs för. 

Svaren diskuteras också utifrån syftet med uppsatsen och i relation till tidigare 

forskning, med slutsatser kring att implementera automatiserade metoder vid 

katalogiseringen av affärstryck. 

Vilka egenskaper har affärstrycket, avseende exempelvis materialtyp, utform-

ning och metadata, och hur påverkar dessa tillämpningen av automatisering 

vid tillgängliggörandet? 

 

Denna studie bekräftar den bild av det efemära trycket, och mer specifikt av 

affärstrycket, som tidigare forskning påpekat (Eriksson, 2018). Affärstrycket är 

till sin natur ett mycket heterogent tryck som distribueras i mycket stor mängd 

olika syften. Vissa tryck består av större mängder text och mindre mängder 

bild, medan andra tryck består i princip uteslutande av bildmaterial. Affärs-

trycket kan vara enskilda reklamblad eller tjocka kataloger. Det saknar dessu-

tom med få undantag, delvis på grund av hur den svenska lagstiftningen är 

formulerad, metadata då det anländer till pliktbiblioteken. Då affärstrycket 

saknar traditionella bibliografiska data kompliceras dessutom organiseringen 

av trycket, då denna är svår att standardisera. En rad olika metadata registreras 

under katalogiseringen, där de som utifrån intervjuerna bedöms ha störst bety-

delse är det distribuerande företagets namn, verksamhetstid och ämnesord som 

beskriver företagets huvudsakliga verksamhet. Observationerna och intervjuer-

na i denna studie visar dessutom på ytterligare en rad egenskaper som kompli-

cerar tillgängliggörandet av affärstryck. Den information som affärstrycket 

innehåller om de företag som distribuerar trycket är ofta mycket begränsad i 

förhållande till de metadata som idag registreras om materialet i samband med 

katalogisering. I den mån företagsnamn finns på trycket förekommer det i regel 

i mycket små mängder i förhållande till övrig text, oftast endast en gång. I vissa 

tryck kan dock företagets namn förekomma flera gånger, men i olika namn-

former. Ibland innehåller trycket snarare en rad varumärken kopplade till det 

distribuerande företaget, snarare än företagets namn. Företagens namn före-

kommer också ofta i bildform, exempelvis som en företagslogotyp, snarare än i 

textmaterialet. Information om företagens verksamhetstid förekommer på de 

flesta tryck inte alls. Det är vanligt förekommande att den information som 

finns i en del affärstryck, exempelvis personaltidningar, har mycket litet att 

göra med det distribuerande företagets verksamhet och därför är direkt vilsele-

dande då ämnesord ska avgöras och anges under katalogiseringen.  

 

Affärstryckets egenskaper tycks också medföra att automatisering under ut-

vecklingsfasen verkar kräva omfattande mänsklig kontroll och resurser, vilket 

tycks bekräfta Golub et al. (2016) studie som pekar på att automatiserade me-
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toder bör anpassas efter praktiska förhållanden och Ammars (2019) artikel om 

hur automatiserade metoder i stor utsträckning kommer behöva anpassas efter 

det aktuella materialet.  Detta gör det, åtminstone initialt, tveksamt i vilken 

utsträckning automatiserad katalogisering kan effektivisera tillgänggörandet 

vid forskningsbiblioteken utan att extra resurser tillförs. Implementationen av 

automatiserade metoder tycks vara drabbad av ett moment 22, där de förväntas 

användas för att lösa bristen på tid och övriga resurser, men kräver desto mer 

resurser innan de kan göra detta. 

 

I samband med implementation av automatisering tycks affärstryckets utform-

ning och egenskaper också vara kritiska i större utsträckning än i Bates (2002) 

kaskad-modell. Detta då de automatiserade metodernas funktion grundas i vil-

ken information som kan utvinnas ur materialet i ännu större utsträckning än 

under den manuella katalogiseringen. Om de automatiserade metoderna ska 

bidra till att minska mängden resurser som krävs vid katalogiseringen och 

kunna effektivisera denna, baseras detta i stor utsträckning på hur mycket in-

formation som dessa har att tillgå. Detta utan att de också måste använda andra 

källor än materialet eller behöver tillföras information genom mänsklig hand-

påläggning. Vid automatiserad katalogisering av affärstryck tycks alltså forsk-

ningsbiblioteken, jämfört med Bates (2002) modell, i ännu större utsträckning 

än normalt behöva ta hänsyn till och ha kunskap om materialets olika utform-

ningar, samt hur detta samverkar med och påverkas av användarnas krav. 

 

Hur ser den nuvarande arbetsprocessen ut vid katalogisering av affärstryck, 

från det att affärstryck väljs ut till dess att materialet katalogiserats, och kan 

automatisering användas för att effektivisera katalogiseringen? 

Affärstryck katalogiseras idag av tre olika anledningar – löpande katalogisering 

av nyinkommet material, katalogisering av material som begärs fram av lånta-

gare för att kunna spåra materialet i samband med utlåningen, samt retrospektiv 

katalogisering av material som bedöms som särskilt efterfrågat. Katalogise-

ringen sker i den katalogiseringsklient som är kopplad till den nationella biblio-

teksdatabasen och Libris. I denna klient registreras affärstrycket i samlingspos-

ter som översiktligt beskriver ett företags hela utgivning och beståndsposter 

som beskriver enskilda delar av utgivningen. Detta då det utgivna materialet 

kan vara placerat på en rad olika platser i vardagstryckssamlingen, som organi-

serats på olika sätt under olika tidsperioder. I de fall företagen varit verksamma 

under olika företagsnamn måste även auktoritetsposter registreras. Under kata-

logiseringen får katalogisatörerna ange en mängd olika metadata, som regleras 

av att katalogiseringsklienten svarar mot de internationella riktlinjer som be-

tecknas RDA (Resource Description and Access). Vilka metadata som registre-

ras och i vilken omfattning regleras och begränsas alltså hårt av olika poli-

cydokument, vilket Soergel (1994) tidigare visat på. 

 

De flesta av dessa metadata skiljer sig inte mellan olika affärstryck, och kata-

logisatörerna skapar därför i regel en kopia av en tidigare registrerad samlings-

post som sedan modifieras då nya tryck katalogiseras, vilket sparar mycket tid. 

Här tycks regleringen alltså inte enbart begränsa, utan också förenkla och ef-

fektivisera katalogiseringen av ett unikt och svårbehandlat material på det som 

Fumerton (2013) och Callaghan (2013) beskriver. Att grunda katalogiseringen 

av komplexa tryck i standardiserade metadata-system tycks alltså hjälpa mer än 

det stjälper, åtminstone vid manuell katalogisering, då det verkar begränsa an-
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talet tidskrävande bedömningar. Katalogisatörerna måste dock för varje ny 

samlingspost avgöra under vilket företagsnamn posten ska registreras och vilka 

ämnesord som ska anges i posten för att beskriva företagets verksamhet. Att 

avgöra hur dessa metadata ska anges uppfattar katalogisatörerna ibland som 

tidskrävande och problematiskt, främst på grund av affärstryckets heterogena 

egenskaper som tidigare beskrivits. För att avgöra dessa metadata måste kata-

logisatörerna utgå ifrån den information som finns i trycket eller sin personliga 

erfarenhet. Om dessa är otillräckliga för att avgöra vilka metadata som ska re-

gistreras löser katalogisatörerna i regel detta genom att googla på företagens 

namn och söka information på detta sätt. Förutom detta är det dessutom också 

komplicerat och tidskrävande att hämta fram material för katalogisering, då 

detta på grund av hur affärstrycket är organiserat kan stå på upp till 30 olika 

ställen. 

 

Denna studies resultat visar i likhet med Eriksson (2018) och Furtenbach 

(2009) att affärstryckes heterogena natur komplicerar tillgängligheten till 

materialet. Vidare är det tydligt att denna heterogena natur också komplicerar 

den manuella katalogiseringen av affärstrycket, som kräver en hel del tolkning-

ar, bedömningar och eftersökningar av katalogisatörerna. Att utveckla en 

automatisering som håller samma intellektuella nivå som katalogisatörerna 

bedöms kräva omfattande resurser, avseende både tid och personal, innan me-

toderna kan katalogisera material med en kvalité som motsvarar de krav som 

ställs på material vid forskningsbibliotek. För affärstryck gäller dessutom att 

även då metoderna är tillräckligt raffinerade för att klassificera delar av materi-

alet med acceptabel kvalité, saknas information om många av de metadata som 

registreras vid katalogisering. Även ”bra” automatiserad katalogisering kom-

mer alltså behöva mänsklig handpåläggning i samband med katalogiseringen 

för att svara mot de krav som ställs på materialet. Institutioner som vill imple-

mentera automatisering måste alltså göra avvägningen om hur mycket tid och 

resurser som ska avsättas för att utveckla automatiseringen, i förhållande till 

hur mycket resurser som kan sparas på sikt då implementationen av automati-

seringen kan optimera resursbesparingarna. Problemen med resursbrist i sam-

band med digitalisering som Eriksson (2018) visar på, tycks alltså enligt denna 

studie gälla i ännu större utsträckning om materialet ska katalogiseras med 

automatiserade metoder, snarare än att vara en lösning på denna resursbrist. 

Forskningsbibliotek bör vara medvetna om detta, då intervjuerna i denna studie 

visar på att automatiserad katalogisering internt snarare diskuteras som en lös-

ning på resursbristen. 

 

Om automatisering implementeras för affärstryck trots de omfattande resurser 

detta kan antas kräva, tycks det utifrån katalogisatörernas perspektiv vara bäst 

att göra detta i form av ett stödjande beslutsunderlag vid den manuella katalo-

giseringen. Här skulle automatiseringen exempelvis kunna användas för att 

föreslå ämnesord utifrån tidigare klassificeringar, och på så sätt effektivisera 

vad katalogisatörerna bedömer som det mest tidskrävande arbetsmomentet un-

der katalogiseringen. Detta skulle också kunna bidra till en mer enhetlig kata-

logisering, som inte påverkas i samma utsträckning av enskilda katalogisatörers 

bedömningar och uppfattningar som Golub et al. (2016) visat. Med de resurser 

som i dag finns tillgängliga tycks dock en implementation av automatiserad 

katalogisering varken trovärdig eller hållbar. 

 



58 

 

Vilka krav uppfattar de som i dag katalogiserar affärstryck i samband med 

tillgängliggörandet av materialet, och hur kan automatisering svara mot dessa 

krav? 

De krav som uppfattas av de som i dag katalogiserar affärstrycket har både 

interna och externa källor. Dels anger denna studies deltagare, i linje med vad 

Soergel (1994) beskriver, att katalogiseringen måste följa de riktlinjer som 

finns i olika policydokument, främst RDA som reglerar katalogiseringen i bib-

lioteksdatabasen Libris. Katalogisatörerna uppfattar också interna riktlinjer om 

att synliggöra så mycket affärstryck som möjligt för låntagarna genom att kata-

logisera så stora mängder material som möjligt. Detta är också i linje med vad 

Konstenius (2017) beskriver avseende vikten av att pliktbiblioteken i största 

möjliga mån tillgängliggör sitt material. Med förbehållningen att det är vissa 

skillnader mellan att enbart katalogisera ett material, jämfört med att sedan 

också digitalisera det, tycks det dock alltså finnas en underliggande vilja eller 

tradition att tillgängliggöra ”allt” affärstryck vid Kungliga biblioteket på 

samma sätt som Dahlström et al. (2012) beskriver. Denna studie visar dock att 

affärstrycket definitivt motsvarar de kriterier som Dahlström et al. (2012) 

kopplar till mer unika material som kanske måste undergå mer kritiska proces-

ser innan de väljs ut för att tillgängliggöras, då katalogiseringen i stor omfatt-

ning kräver intellektuella tolkningar av materialet som besitter en rad unika 

egenskaper. Om affärstryck ska digitaliseras för att sedan behandlas med 

automatiserade metoder finns det alltså fog för att konstruera denna process 

med ett mer kritiskt urval som tar hänsyn till vilka krav de som använder af-

färstrycket uppfattas ha. Ett sådant urval skulle också kunna användas för att 

forma vilken bild och identitet som avdelningen för vardagtryck vill förmedla 

inte bara till sina användare utan också till samhället i stort.         

 

Denna studie tyder alltså på att affärstryckets utformning kan kräva ett mer 

selektivt urval av material. De institutioner som mot förmodan vill implemen-

tera automatisering i olika former måste alltså göra en rad olika bedömningar 

innan automatiserade metoder implementeras. Forskningsbiblioteken bör möj-

ligen när det gäller denna form av mycket komplicerade material frångå 

”massbehandlings-principen” om automatisering implementeras, och göra en 

mer kritisk bedömning. Institutionerna måste i så fall också besluta om vilket 

material som ska digitaliseras inför automatiseringen och hur. Här behöver 

beslut tas om automatiseringen ska utformas för att i första hand behandla rela-

tivt okomplicerat material, och sedan utvecklas ytterligare för att så små-

ningom kunna hantera ”allt” material. Alternativt sker implementationen än-

dock med avsikten att kunna hantera så mycket material som möjligt redan från 

början, för att möta kraven avseende att tillgängliggöra så mycket material som 

möjligt, med risken att resurskraven inledningsvis blir desto högre. Dessutom 

bör det bedömas vilka format som passar vilka material. Institutionerna måste 

alltså avgöra om material som digitaliseras ska optimeras både för att vara så 

läsbart som möjligt eller med hög bildkvalité, speciellt då tidigare forskning 

tyder på att detta sällan görs (Jarlbrink och Snickars, 2017). Här tyder Fumer-

tons (2013) studie om att separera text och bild för vissa efemära tryck, samt 

Jarlbrink och Snickars (2017) studie om vikten av att även registrera metadata 

avseende hur materialet behandlats, på att materialets användbarhet skulle 

kunna förbättras om textinnehållet i vissa fall separerades från bildinnehållet 

med medföljande metadata om hanteringen av materialet. Även detta är dock 

självklart en fråga om resurser.  
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Vidare uppfattar katalogisatörerna en rad olika krav från användarna. Dessa är 

dock enligt katalogisatörerna lika heterogena som affärstrycket, och katalogisa-

törerna har svårt att se hur automatiserade metoder skulle kunna svara mot kra-

ven av anledningar som tidigare angetts. Detta tycks bekräfta tidigare forskning 

om problematiken att anpassa både manuell och automatiserad katalogisering 

utifrån användarkrav (Moens, 2000 och Mai, 2001). Det tycks dock som att 

användarna i regel är intresserade av ”allt”, (D3 (I)), material kopplat huvud-

sakligen tre olika metadata - företagens namn, tryck kopplade till olika tidspe-

rioder under företagens verksamhetstid och varumärken kopplade till olika fö-

retag.  

 

Inledningsvis tycks institutionerna behöva avgöra om, och i så fall på vilket 

sätt, materialet ska göras tillgängligt för användarna i den utsträckning Konste-

nius (2017) beskriver. Räcker det ur ett användarperspektiv med att materialet 

enbart digitaliseras för fulltext-sökningar i samma takt som idag, som vissa av 

deltagarna tycks uppfatta, eller är det också nödvändigt att automatisering im-

plementeras för att effektivisera katalogiseringen och på sikt öka takten i vilken 

materialet blir sökbart i olika katalog-databaser? Återigen tyder denna studie på 

att detta handlar om möjligheten att avsätta resurser. Om den automatisering 

som tycks nödvändig för att effektivisera tillgängliggörandet vid de svenska 

forskningsbiblioteken, då intervjuerna visar på att användare ofta är intresse-

rade av ”allt” material (D3 (I)), ska kunna genomföras krävs det ytterligare 

forskning inom detta område för att kunna bistå de olika forskningsbiblioteken 

med underlag för att kunna begära ökade resurser från sina finansiärer. Annars 

finns risken att den digitala utvecklingen och tillgängligheten vid forsknings-

biblioteken står stilla och stampar, samtidigt som svensk forskning och demo-

kratiutveckling blir lidande. 

 

Här tycks också policyn avseende tolkningen av RDA:s riktlinjer påverka kata-

logiseringen som Soergel (1994) pekat på, då varumärken idag inte registreras 

under katalogiseringen. Det verkar dock inte egentligen finnas några formella 

hinder för att registrera varumärken under katalogiseringen, då det registreras 

annan information om vad bestånden innehåller, som exempelvis årsredovis-

ningar. Här tyder denna studie på att vid implementeringen av automatiserade 

metoder för att effektivisera katalogiseringen finns möjligheten att utveckla 

Bates (2002) kaskad-modell genom att sluta flödet, vilket i grundutförandet 

enbart flödar mot användarna. Om arbetsprocessen katalogisering implemente-

rar automatiserade metoder finns här möjlighet att delvis utforma rutinerna för 

att designa och utveckla katalogiseringen, som Ammar (2019) delvis beskriver, 

utifrån kunskap om hur användarna vill använda materialet, avseende exem-

pelvis varumärken. Om den automatiserade katalogiseringen, främst i form av 

lagren actual indexing, system of metadata och database structure, tar hänsyn 

till lagret user understanding and motivations då denna designas och utvecklas, 

skulle detta kunna leda till ett mer cirkulärt flöde i informationssystemet. I fal-

let med Kungliga biblioteket skulle alltså kvalitén på den automatiserade kata-

logiseringen kunna förbättras iterativt om användarnas erfarenheter används för 

att utesluta fel och brister, eller för att lägga till saknad funktionalitet genom 

löpande uppdateringar av den automatiserade katalogiseringen. På detta sätt 

skulle också medarbetare vid Kungliga biblioteket som är verksamma i en-

skilda delar av flödet, vilket här skulle motsvaras av Kungliga bibliotekets 

olika avdelningar, kunna utveckla och förbättra sina kunskaper om flödets öv-
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riga lager då denna löpande utveckling kommuniceras genom informationssy-

stemet. 

7.2 Studiens begränsningar 

Denna studie har utförts i form av en fallstudie vid en enskild enhet för att få en 

så detaljerad insyn i katalogiseringen av affärstryck som möjligt. Detta då 

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och hanterar stora mängder 

pliktinsamlat material. Det är dock möjligt att rutinerna för katalogisering, 

medarbetarnas erfarenheter av automatiserade metoder och kraven på materi-

alet ser annorlunda ut på andra forskningsbibliotek, och att detta skulle kunna 

påverka sannolikheten av använda automatiserad katalogisering på andra plat-

ser. Vilka rutiner som finns, graden av erfarenhet, infrastruktur avseende digi-

talisering och kraven på materialet skulle kunna vara faktorer som påverkar 

resultatet i andra sammanhang.  

 

Då denna studie visat på att materialets utformning och egenskaper är av stor 

betydelse vid automatisering kan det också vara så att affärstryck som material 

inverkar på problematiken vid utvecklingen av automatiserade metoder, och att 

automatisering av andra material, med exempelvis mer traditionella bibliogra-

fiska metadata, är mindre komplicerad. 

 

Då användarkraven undersöks görs detta från deltagarnas perspektiv, snarare 

än genom användarna själva. Deltagarna uttalar sig dessutom om användarnas 

krav enbart utifrån vilket material som beställs fram, då de inte får fråga an-

vändarna om exempelvis vad materialet ska användas till. Det är möjligt att 

enkätundersökningar bland användarna bättre skulle kunna urskilja andra be-

hov än de som deltagarna i denna studie har uppfattat, om sådana genomfördes.    

7.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie visar att automatiserad katalogisering problematiseras av en rad 

egenskaper hos det efemära trycket, exempelvis mängden information i tryck-

sakerna och olika namnformer på de företag som distribuerat trycksakerna. En 

del av dessa problem skulle dock troligen kunna avhjälpas åtminstone delvis 

om träningsset används i någon form som då automatisering implementeras. 

Genom användningen av träningsset skulle automatiserade metoder kunna 

bygga upp databaser av exempelvis kända namnformer på olika företag vilket 

skulle kunna bidra till att klassificera dessa bättre. Klassificeringen av ämnes-

ord skulle troligen även den kunna förbättras genom att metoderna kan an-

vända erfarenheter från hur tidigare textmaterial klassificerats av manuell kata-

logisering. Hur detta träningsset och dess automatiserade metod skulle kunna 

utformas och anpassas efter exempelvis affärstrycket egenskaper är ett uppslag 

för ytterligare studier. 

 

De deltagare som såg möjliga positiva effekter på arbetsprocessen i samband 

med automatisering menade att tidsbesparingar var den främsta fördelen. Att 

använda automatiserade metoder beror alltså till stor del på hur och om detta 

skulle spara tid, jämfört med att enbart manuellt katalogisera material eller 

andra alternativ där automatisering exempelvis används som stöd vid katalogi-

seringen. Detta är dock svårt att svara på utan ytterligare studier, där olika me-
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toder för automatiserad katalogisering anpassas och implementeras efter affärs-

tryckets förutsättningar i praktiken. 

 

Vidare bekräftar intervjuerna den tidigare forskning (Eriksson, 2018) som be-

skriver hanteringen av affärstrycket som mycket tidskrävande, då många an-

vändare ofta beställer fram ”allt” material avseende de företag de söker inform-

ation om. Detta material kan dessutom stå på ett flertal olika platser. Detta ty-

der på vikten av att underlätta hanteringen av materialet, genom att katalogisera 

detta och på detta sätt gör materialet synligt och sökbart, så att hanteringen av 

det fysiska materialet minskar. Om ytterligare mer praktiskt inriktade studier 

görs för att utvärdera olika implementationer av automatiserade metoder, bör 

dessa göras med en medvetenhet inte bara om den eventuella tidsvinsten vid 

själva katalogiseringen, utan även vid hanteringen av det fysiska materialet. 
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Sammanfattning 

Kraven på forskningsbibliotek att förbättra tillgängligheten till och i större ut-

sträckning digitalisera sina samlingar ökar, kanske särskilt för bibliotek som tar 

emot pliktinsamlat material som Kungliga biblioteket. Möjligheten att förbättra 

tillgängligheten genom digitalisering problematiseras dock av att mängden 

tryckt material ökar trots digitaliseringen i samhället, samtidigt som stora delar 

av det äldre materialet också står på tur att digitaliseras. Problematiken beror 

delvis på att de stora mängder material som ska tillgängliggöras och digitalis-

eras måste katalogiseras för att synliggöras i de olika databaser användarna 

utnyttjar. Under katalogiseringen registreras metadata, information om tryck-

sakerna, som gör det möjligt för olika användare att söka efter och hitta det 

material de är intresserade av. Nytt pliktinsamlat material levereras dock hu-

vudsakligen i fysiska exemplar med få eller inga metadata, på grund av hur den 

svenska pliktlagstiftningen är utformad. Samtidigt är stora delar av Kungliga 

bibliotekets äldre samlingar av historiska skäl också okatalogiserade, exempel-

vis större delen av vardagstrycket. Vardagstryck innefattar det tryckta material 

som inte inkluderas i skön- eller facklitteratur, som exempelvis politisk in-

formation, reklamblad, affischer eller produktkataloger. Den del av vardags-

trycket som innehåller material från företag som säljer fysiska produkter kallas 

för affärstryck. 

 

Katalogisering kräver mycket resurser, främst i form av tid och personal. Af-

färstryck, som saknar traditionella bibliografiska data, är desto mer komplice-

rat. Katalogiseringen och tillgängliggörandet av det okatalogiserade affärs-

trycket beräknas därför i en förstudie ta cirka 300 årsarbetstider. Syftet med 

denna studie har varit att undersöka om automatiserade metoder, som text mi-

ning eller bildigenkänning, kan användas för att effektivisera katalogiseringen 

och minska resurskraven och i så fall hur. Detta genom att ställa forskningsfrå-

gor om hur den manuella katalogiseringen går till, hur affärstryckets utform-

ning och egenskaper påverkar katalogiseringen samt vilka krav som ställs på 

det katalogiserade materialet då det tillgängliggörs, för att sedan bedöma hur 

dessa faktorer påverkar implementationen av automatiserade metoder. 

 

Teorin för denna uppsats baserar sig på M. J. Bates (2002) kaskad-modell som 

illustrerar olika komponenter, vilka i sin tur består av olika lager, som påverkar 

hela flödet i ett informationssystem. Med grund i denna modell har sedan en 

fallstudie genomförts vid avdelningen för vardagstryck på Kungliga biblio-

teket, för att förstå flödet i katalogiseringen och tillgängliggörandet av affärs-

tryck – denna studies informationssystem. Deltagarna i studien har valts ut stra-

tegiskt, där deltagare med lång erfarenhet av att katalogisera affärstryck har 

eftersträvats. Fallstudien har utnyttjat dels observationer och dels intervjuer för 

att göra detta. Observationerna har utförts i form av contextual inquiry, vilket 

innebär att den som observerar interagerar med den som observeras i större 

utsträckning än i vanliga fall. Delar av intervjuerna har genomförts genom 

photo elicitation, vilket i detta fall har inneburit att fotografier av ett urval av 

affärstrycket har tagits inför intervjuerna, och sedan använts som diskussions-

underlag. 

 

Observationerna och intervjuerna har resulterat i att de olika faktorer som på-

verkar den manuella katalogiseringen, och hur dessa påverkar varandra har 
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kartlagts. Under katalogiseringen registreras en rad olika metadata som katalo-

gisatörerna utläser från affärstrycket. Det förekommer dock relativt ofta att 

information som behövs vid katalogiseringen, exempelvis information om 

vilka år företagen som distribuerat trycken varit verksamma, inte finns i 

materialet, vilket innebär att katalogisatörerna måste inhämta denna informat-

ion på andra sätt. Under katalogiseringen registreras även de distribuerande 

företagens namn och ämnesord som beskriver företagens huvudsakliga verk-

samhet. Även företagsnamnen är ofta komplicerade att utvinna ur affärstrycket, 

då det är vanligt att flera olika namnformer för samma företag förekommer, 

ibland till och med på samma trycksak. Att ange ämnesord kan också vara 

komplicerat, då innehållet i affärstrycket ofta handlar om andra saker än det 

distribuerande företagets verksamhet. Sammantaget innebär detta att katalo-

gisatörerna ofta måste googla på företagens namn för att söka ytterligare in-

formation på exempelvis deras hemsidor. Kvalitén på katalogiseringen av 

material vid forskningsbibliotek som Kungliga biblioteket måste dessutom 

tillmötes gå de regelverk som reglerar katalogiseringen, och hålla så pass hög 

kvalité att bibliotekets användare inte anser att bibliotekens information om det 

material de söker är tillförlitlig.  

 

Komplexiteten att katalogisera affärstryck, i kombination med kraven på 

materialet, innebär att sannolikheten för att automatiserade metoder ska kunna 

användas under katalogiseringen av affärstryck utan omfattande kontroll och 

stöd av mänskliga katalogisatörer får anses vara låg. Den lösning som denna 

studies deltagare ansåg mest trovärdig var snarare att automatiserade metoder 

används för att underlätta katalogiseringen för de mänskliga katalogisatörerna 

genom att exempelvis föreslå ämnesord. Utvecklingen av automatiserade me-

toder bedöms dock kräva stora mängder resurser innan kvalitén på katalogise-

ringen håller en nivå som är acceptabel för forskningsbibliotek, vilket blir pro-

blematiskt då den huvudsakliga anledningen till att implementera automatise-

ring är just resursbrist. 

 

Slutsatsen blir att om automatiserade metoder ska implementeras vid forsk-

ningsbibliotek kan detta troligen inte ske utan att betydande ytterligare resurser 

tillgängliggörs. Vid implementationen måste forskningsbiblioteken också vara 

mycket medvetna om vilken information som kan utläsas ifrån det material 

som ska katalogiseras, då detta påverkar automatiseringens komplexitet i 

mycket hög utsträckning. Under designen och utvecklingen av automatiserade 

metoder för katalogisering bör också kommunikationen i utvecklingskedjan 

utformas på ett sådant sätt att kunskap och information om de olika momenten 

flödar i ett ”slutet” informationssystem. Detta för att iterativt kunna förbättra 

inte bara de automatiserade metoderna, utan också öka förståelsen och kun-

skapen hos alla de som ingår i katalogiseringsprocessen avseende de olika 

momenten.                   
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Bilaga A – Observationsschema 

Plats och person: 

Datum och tidpunkt: 

Material Mjukvara Existerande metadata Genererade metadata Tidsåtgång Licenser Kända krav

 

Vilken typ av material behandlas? 

Finns kännedom om vilka interna/externa krav som ställs på materialet som katalogiseras? 

Hur väljs materialet ut? 



 

 

Hur går katalogiseringen till rent praktiskt? 

Vilken mjukvara används? 

Hur utvinns metadata från materialet? 

Vilka metadata finns innan katalogisering? 

Vilka metadata finns efter katalogisering? 

Vilka licenser, om några, finns associerade med materialet? 

Hur lång tid tar katalogiseringen av varje dokument?  



 

 

Bilaga B – Intervjuguide 

Intervjuschema avseende automatisering av 
katalogisering för effektiviserat tillgänglig-
görande av affärstryck  
 
Bakgrund 
 

1. Vad känner du till om automatiserade metoder för klassificering? Kän-

ner du till hur det skulle kunna användas i biblioteksverksamhet? 

  

Hur känner du till det?  

(Läst – vart? Hört – av vem/vilka? Egna erfarenhet-

er?) 

 Vill du lägga till något? 

 

2. Vad tycker du om automatiserade metoder för klassificering? Varför 

tycker du så (ge gärna exempel)? 

  

Generellt? 

 För KB:s behov och material? 

 För specifikt affärstryck? 

 

Krav på katalogiserat affärstryck 
 

3. Kan du beskriva vilka som använder affärstrycket idag, avseende ex-

empelvis ålder, sysselsättning och biblioteksvana? 

 

4. Vilka krav ställer externa användare på affärstrycket idag? I vilken om-

fattning känner ni exempelvis till vilka egenskaper, information och 

metadata hos affärstrycket som forskare oftast är intresserade av? 

 

Kan du ge exempel på vad forskare som begär ut affärstryck ef-

terfrågar och i vilket syfte? 

 

Upplever du att automatiserade metoder skulle kunna leva upp till 

de krav som du uppfattar att användare har på affärstrycket? 

 

  Om ja, hur / på vilka sätt / varför? 

Om nej, vilka är problemen / på vilka sätt / varför 

inte? 

 

5. Vilka krav ställs internt på affärstrycket idag, i form av exempelvis reg-

ler om hur affärstryck katalogiseras eller riktlinjer i policydokument om 

exempelvis hur enhetlig katalogisering bör vara? 

 

Kan du ge exempel på hur ni internt kontrollerar kvalitén på kata-

logiserat material? 



 

 

Upplever du att automatiserade metoder skulle kunna leva upp till 

de interna riktlinjerna och reglerna? 

 

  Om ja, hur / på vilka sätt / varför? 

Om nej, vilka är problemen / på vilka sätt / varför 

inte? 

 

Affärstryckets utformning och påverkan på auto-
matisering 
 
(Under denna del av intervjun kommer jag visa bilder på ett urval av olika af-

färstryck med olika egenskaper då det gäller exempelvis format på materialet 

eller utformning och sammansättning av text/bild för den specifika trycksaken. 

Vi använder sedan bilderna som utgångspunkt för att diskutera hur dessa egen-

skaper skulle kunna påverka automatiseringen av olika tryck.) 

 

6. Tror du alla material lämpar sig lika väl för automatisering, eller tror du 

att det kan finnas skillnader mellan olika material? Vilka material tror 

du lämpar sig bättre? 

 

Implementation av automatisering i praktiken 
 

7. Kan du se några möjligheter med att använda automatisering för att ef-

fektivisera tillgängliggörandet av affärstryck? 

  

Om ja, vilka / varför? 

 Om nej, varför inte? 

 

8. Kan du se några problem med att använda automatisering för att effek-

tivisera tillgängliggörandet av affärstryck? 

 

 Om ja, vilka / varför? 

 

 Om nej, varför inte? 

 

9. Tror du att det är möjligt att göra katalogiseringen av affärstryck på KB 

helt automatiserad, utan att viss klassificering och vissa nyckelord be-

höver föreslås på förhand, eller att klassificering eller nyckelord kon-

trolleras i efterhand?  

 

10. Hur ser du på att större delen av klassificeringen av affärstryck gör 

automatiserat, för att sedan kontrolleras av mänskliga katalogisatörer i 

efterhand? 

 

11. Hur ser du på att större delen av klassificeringen görs av mänskliga ka-

talogisatörer, med automatiserade metoder som stöd för att hitta förslag 

på nyckelord eller klassifikation? 

 

 
 



 

 

Avslutning 
 

12. Har du något som du vill tillägga till det vi pratat om? 

 

Då var jag klar med mina frågor. 

Tack så mycket för din hjälp! 

 

  



 

 

Bilaga C – Material för photo elicitation 

Bild 1 – Årsredovisning 1990 Drummond Gate AB 

(Ett flertal olika geografiska platser som förekommer med låg frekvens i tex-

ten.) 

 

 
Bild 1. Årsredovisning Drummond Gata AB, 1991. Bild av författaren. 

 

Bild 2 - Reklamblad AB Pandora-Film för filmen ”En natt i Venedig”, 1954 

(Texten med företagsnamnet stiliserat och i samband med bild.) 

 

 
Bild 2. Reklamblad för filmen ”En natt i Venedig”, AB Pandora Film, 1954. Bild av författa-

ren. 



 

 

Bild 3 - Consumer Performance Information från Volvo AB, 1972 

(Text på annat språk än svenska.) 

 

 
Bild 3. Produktkatalog Consumer Performance Information, Volvo AB, 1972. Bild av författa-

ren. 

 

Bild 4 och 5 – Framsida och uppslag från produktkatalog Rupes Verkmetall, 

2006 

(Ett flertal olika produkter med liknande namn som förekommer i hög fre-

kvens.) 

 

 
Bild 4. Framsida produktkatalog Flänsar och rördelar i rostfritt stål, Rupes Verksmetall AB, 

2006. Bild av författaren. 

 



 

 

 
Bild 5. Uppslag produktkatalog Flänsar och rördelar i rostfritt stål, Rupes Verksmetall, 2006. 

Bild av författaren. 

 

Bild 6 – Produktkatalog AB Bröderna Johansson Sängfabrik, 1970 & prislista 

Bröderna Johansson Autometall, 1961 

(Olika företag, men med mycket snarlika namn.) 

 

 
Bild 6. Produktkatalog AB Bröderna Johanssons Sängfabrik, 1970, och prislista Bröderna Jo-

hansson Auto-Metall AB, 1961. Bild av författaren. 

 

Bild 7 – Reklamblad Pripps, 1991 

(Pripps som distributör, men med bildmaterial innehållandes flertalet kända 

varumärken som Coca Cola och Fanta.) 

 



 

 

 
Bild 7. Reklamblad Starka varumärken Pripps, 1991. Bild av författaren.  

  



 

 

Bilaga D - Introduktionsbrev 

Hej! 

 

Jag heter Andreas Hellgren och läser till en master-examen i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Under våren skriver jag min 

uppsats inför min slutliga examination. Uppsatsens syfte är att utreda om och i 

så fall hur automatisering vid katalogisering skulle kunna effektivisera och 

därigenom underlätta tillgängliggörandet av efemärt tryck, specifikt affärs-

tryck. Jag har fått ditt namn av Fredrik Eriksson eftersom du är en av de perso-

ner som katalogiserar affärstryck och är väl insatt i detta. Jag skulle därför be-

höva din hjälp. 

 

I första hand skulle jag vilja genomföra en eller flera observationer då du kata-

logiserar affärstryck för att skapa förståelse för arbetsprocessen. Alldeles före 

observationen skulle jag också vilja ha en kort diskussion av katalogisering av 

efemärt tryck med dig. Avsikten är att genomföra observationen under ett ty-

piskt arbetspass med att katalogisera affärstryck, och beräknas därför ta lika 

lång tid som ett sådant. Under ditt arbete med katalogiseringen kan det hända 

att jag ställer frågor för att jag bättre ska förstå vad du gör och varför. Samti-

digt kommer jag också göra anteckningar om materialets utformning och hur 

du skapar metadata kopplade till materialet. 

 

Någon tid efter observationen skulle jag också vilja genomföra en intervju med 

dig där vi bland annat diskuterar hur du ser på automatisering av katalogise-

ring, och vilka möjligheter och problem som automatisering skulle kunna inne-

bära. Intervjun beräknas ta cirka en 1 timme. Intervjun kommer att spelas in 

och jag kommer därför även vid detta tillfälle att be dig att läsa och skriva un-

der ett avtal om deltagande i studien. Studien följer genom detta avtal forsk-

ningsetiska riktlinjer och den nya dataskyddsförordningen. Det betyder bland 

annat att ditt deltagande och din identitet behandlas konfidentiellt, vilket bety-

der att ingen utom jag som undersökare kommer att känna till och ha tillgång 

till ditt namn och dina kontaktuppgifter. Ingen information om dig som person 

inkluderas i, eller kommer att kunna utläsas från, uppsatsen. Den färdiga upp-

satsen blir en offentlig handling, och kan komma att publiceras i Högskolan i 

Borås databas för uppsatser, DiVA. 

 

Ditt deltagande i studien skulle vara mycket värdefullt och till stor hjälp. Om 

du har tid och möjlighet att ställa upp så kontakta mig på nedanstående e-

postadress eller telefonnummer, gärna så snart som möjligt. Om du har några 

frågor så är du självklart välkommen att kontakta mig för mer information. 

 

Vänliga hälsningar,  

Andreas Hellgren 

 

Mail: andreashellgren11@gmail.com 

Mobil: 073 954 64 96 

 

 

  



 

 

Bilaga E – Samtyckesblankett 

 

   

 

HÖGSKOLAN I BORÅS 
Akademin för bibliotek, information, pedago-

gik och IT 

Andreas Hellgren, Student  

 

 

2019-04-11  

 

 

 

   

 

 

Samtycke till insamling och behandling av uppgifter om dig 

Som en del av kursen Masteruppsats 30 HP (BMBD 117h) vid Högskolan i Borås 

utför jag en studie med syftet att studera om, och i så fall hur, automatisering kan ef-

fektivisera tillgängliggörandet av affärstryck. 

Jag som utför studien skulle vilja att du lämnar vissa uppgifter om dig själv, närmare 

bestämt ditt namn och din arbetsplats. Under en observation kommer jag studera hur 

du arbetar när du katalogiserar affärstryck, samt föra anteckningar om hur och varför 

du arbetar med katalogiseringen på det sätt du gör. Senare kommer jag spela in dig 

under en intervju där jag frågar dig om dina åsikter och erfarenheter av automatisering 

i allmänhet, och till automatisering av katalogisering av affärstryck i synnerhet. 

Uppgifterna kommer att användas för att utvärdera i vilken mån automatisering kan 

användas för att effektivisera tillgängliggörandet av affärstryck. Högskolan i Borås är 

personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i data-

skyddsförordningen (samtycke).  

Uppgifterna kommer att användas av mig, samt vara tillgängliga för lärarna på den 

aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna kan dock vara 

att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut i det fall någon 

begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES eller tredje land som EU-kommissionen 

beslutat har en skyddsnivå som är adekvat, dvs. tillräckligt hög enligt dataskydds-

förordningen. Uppgifterna kommer att raderas när de inte längre är nödvändiga. 

Du bestämmer själv om du vill delta i studien. Det är helt frivilligt att lämna samtycke, 

och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. Dina uppgifter kommer då 

inte att användas mera. På grund av lagkrav kan högskolan dock vara förhindrade att 

omedelbart ta bort uppgifterna. 

Jag samtycker till att uppgifter om mig samlas in och behandlas enligt ovan.  

_____________________________ 

Underskrift  

 

 

_____________________________ 

  

Namnförtydligande 

 

 



 

 

_____________________________ 

  

Ort och datum 

 

 


