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Abstract 
The purpose of this paper is to carry out a domain analysis of Section for Maps and Pictures at Uppsala Universi-
ty’s Library and investigate its business, collection and knowledge organization. Birger Hjørland’s socio-
epistemological domain analytic paradigm is applied. As methods, Hjørland suggests eleven approaches, and 
from them he emphasizes especially the importance of the historical and epistemological approaches.  

In this paper three questions are analysed. The first one concerns how the business at this section is man-
aged; the second concerns the collection’s material types and its historical background; the third one concerns 
metadata used for cataloguing in the picture database and the reason for the delay to establish such a database. 

To answer these questions, notes from interviews, observations, study trips and documents about the section 
were used as primary sources. Observation, comparative method, interview, analysis of document and domain 
analytic method were used as methods to collect sources and perform the analysis.  

The analysis is focused on library and information scientific aspects. The study proves that Section for 
Maps and Pictures’ knowledge paradigm origins in library tradition, its perspective and principles, and is fur-
thermore influenced by international and national decisions, outlines and needs. It states that cataloguing and 
digitalizing of collections at this section follows the international standards. As one of Sweden’s leading institu-
tions for cultural heritage, Section for Maps and Pictures contains a large amount of unique and various cultural 
property. Section for Maps and Pictures is currently making progress to make their valuable collection accessible 
by Internet. This step is considered as a significant contribution to stimulate user-friendliness, education, preser-
vation of materials and even democracy. 

 This paper is published as a two years master’s thesis in Library and Information Science at Uppsala Uni-
versity in Sweden. 

Ämnesord 
Bildmaterial (Bibliotek), katalogisering av bilder, bilddatabaser, kunskapshantering, kulturarv 

Key words 
Libraries – Special collections – Pictures, Cataloging of pictures, Image files -databases, Knowledge manage-
ment, Cultural property 



 3 

Innehållsförteckning 

Innehållsförteckning ........................................................................... 3 

Förkortningar ...................................................................................... 5 

Inledning .............................................................................................. 7 

Definition av begrepp........................................................................................... 8 
Bild och bildmaterial .................................................................................................. 8 
Plattform ..................................................................................................................... 9 
Portal ........................................................................................................................... 9 

Tidigare forskning .............................................................................................. 10 
Forskning om kart- och bildenheten, dess samling och arbete ................................. 10 
Organisering och återvinning av bildmaterial ........................................................... 11 
Digitalisering vid ABM-institutioner ........................................................................ 13 

Syfte och frågeställningar .................................................................................. 15 

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter .................................................. 16 
Domänanalys ............................................................................................................ 16 
Birger Hjørlands socio-epistemologiska teori........................................................... 16 
Hjørlands domänanalytiska metod ............................................................................ 17 

Material och metod ............................................................................................ 21 
Observation ............................................................................................................... 21 
Komparativ metod .................................................................................................... 22 
Kvalitativ intervju ..................................................................................................... 22 
Analys av textdokument ........................................................................................... 23 
Analys av Bildsök ..................................................................................................... 23 
Domänanalys ............................................................................................................ 24 

Avgränsningar .................................................................................................... 24 

Analys ................................................................................................. 26 

Verksamhet ........................................................................................................ 26 
Enhetens historiska bakgrund ................................................................................... 26 
Personal ..................................................................................................................... 27 
Lokal och arbetsmiljö ............................................................................................... 28 
Ekonomiska resurser ................................................................................................. 28 
Målgrupper och användare ....................................................................................... 29 
Samarbete och kunskapskommunikation .................................................................. 30 
Enhetens uppgift, mål och strategi ............................................................................ 31 

Samling .............................................................................................................. 32 
Kart- och bildenhetens samling och dess förvärv ..................................................... 32 
Materialens tillgänglighet, beställning och leverans ................................................. 37 
Förvaring och bevarande........................................................................................... 38 

Kunskapsorganisation ........................................................................................ 39 
Tillgängliggörandet av en nätbaserad bilddatabas .................................................... 39 
Referenser ................................................................................................................. 41 
Urval vid katalogisering i Bildsök ............................................................................ 43 
Katalogisering i Bildsök ........................................................................................... 44 
Digitalisering ............................................................................................................ 51 
Informationsåtervinning och gränssnitt .................................................................... 51 



 4 

Digitalisering av kulturarv ........................................................................................ 55 

Slutdiskussion .................................................................................... 59 

Verksamhet ........................................................................................................ 59 

Samling .............................................................................................................. 60 

Kunskapsorganisation ........................................................................................ 60 

Sammanfattande ord .......................................................................................... 63 

Sammanfattning ................................................................................ 65 

Käll- och litteraturförteckning ........................................................ 66 

Otryckt material ................................................................................................. 66 
I uppsatsförfattarens ägo ........................................................................................... 66 

Tryckt material ................................................................................................... 66 

 

 



 5 

Förkortningar 

ABM                           Arkiv, bibliotek och museum 

Alvin                           Archives & libraries virtual image network 

CBIR                           Content Based Image Retrieval 

IR                                 Information Retrieval 

JPEG                            Joint Photographic Experts Group 

KB                                Kungliga biblioteket i Stockholm 

KRS                              Katalogiseringsregler för svenska bibliotek 

MARC                          Machine-Readable Cataloging 

SOU                              Statens offentliga utredningar 

TGM II                         Tesaurus för grafiskt material II 

TIFF                             Tagged Image File Format 

UU                                Uppsala universitet 

UUB                             Uppsala universitetsbibliotek 

 



 6 

 



 7 

Inledning 

Utvecklandet av webbaserade bilddatabaser möjliggjorde lagring av digitala bilder 

och är än idag ett aktuellt ämne vid kulturarvsinstitutioner i Sverige. Sådana bild-

databaser har delvis upprättats inom ABM-institutioner (Arkiv, bibliotek och mu-

seum) och det har utvecklats olika typer av bilddatabaser vid olika institutioner 

som anpassats efter behov och samling.  

Inom bibliotekssektorn har tryckt textmaterial prioriterats vid elektronisk han-

tering. Vid Uppsala universitetsbibliotek (UUB) togs en elektronisk biblioteks-

katalog, DISA (Uppsala universitetsbiblioteks katalog) i bruk under slutet av 70-

talet. Katalogiseringen i bibliotekskatalogen var i första hand avsedd för samtida 

och framtida tryckt textmaterial, medan i princip allt textmaterial som vid tiden 

före DISA återfanns vid UUB tillfälligt utelämnades från elektronisk katalogise-

ring och infördes endast vid efterfrågan i den digitala katalogen. Äldre system 

såsom förteckningar och kortkataloger användes för återvinning av dessa material. 

Genom införandet av nationella katalogiseringsregler, Katalogiseringsregler för 

svenska bibliotek (KRS) samt utvecklandet av en nationell databas, LIBRIS (Nat-

ionella bibliotekssystem) standardiserades katalogiseringsmetoden för nyare 

tryckt textmaterial i landet, medan övriga material tillsvidare undantogs i den tek-

niska utvecklingen. Retroaktiv katalogisering av dessa undantagna material ge-

nomförs alltjämt i olika fortlöpande projektarbeten, men det återstår ännu ett fler-

tal kategorier av material som bör tillgängliggöras digitalt.1  

För dagens biblioteksanvändare är material som inte har tillgängliggjorts 

elektroniskt svårtillgängligt, detta leder till lägre grad av återvinning. Därför är 

katalogisering och digitalt tillgängliggörande av material ett aktuellt ämne. Web-

baserad katalogisering av äldre textmaterial samt digitalisering av kulturarvs-

material anses, inom ABM-sektorn, vara värdefullt ur ett internationellt perspek-

tiv.  

Kart- och bildenheten är en av kulturarvsenheterna som återfinns inom UUB. 

Vid denna enhet etablerades en särskild bilddatabas, Bildsök år 2006 genom sam-

arbete med Enheten för digital publicering vid UUB, därmed påbörjades elektro-

nisk katalogisering och digitalisering av UUB:s kart- och bildmaterial.2 Idag pågår 

arbetet vid denna enhet med alla tillgängliga medel. Parallellt med detta fort-

skrider det ett projekt vid UUB med målet att skapa en gemensam plattform för 

                                                 
1 Anteckningar från intervju med Pia Bodå, Carolina Rediviva, Uppsala, 2011-05-02. 
2 Uppsala universitetsbiblioteks hemsida (UUB:s hemsida). Start > Sök > Bilder > Bildsök – Uppsala univer-

sitetsbiblioteks bilddatabas > Om Bildsök. [2011-04-10].  
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kulturarvsmaterial. Denna plattform kallas för Alvin (Archives & libraries virtual 

image network) som kommer att fungera som ingång till olika kulturarvsdatabaser 

som är aktuella vid UUB. Detta projekt har dessutom fångat andra svenska forsk-

ningsbiblioteks intresse.3  

Jag anser att vad som sker idag med UUB:s kart- och bildsamling samt försök 

med Alvin-projektet är intressant dels för UUB och dels för svenskt kulturarvs 

historia. Därför tycker jag att detta ämne är lämpligt som dokumentation och åter-

givning av den rådande situationen vid UUB. Jag är intresserad av kulturarvs-

material samt kart- och bildmaterial och då jag nyligen praktiserat vid Kart- och 

bildenheten finner jag det adekvat att koncentrera analysen till denna enhet. Syftet 

med denna uppsats är att utföra en domänanalys av Kart- och bildenheten för att 

utreda omständigheterna kring enhetens verksamhet, samling och kunskapsorga-

nisation. 

 

Definition av begrepp 

Bild och bildmaterial 

Vid katalogisering följer Kart- och bildenheten i princip KRS:s regler. I denna 

finner man särskilda kapitel för beskrivning av bildmaterial samt kartografiskt 

material. Enligt KRS definieras bildmaterial som  

[…] allt slags bildmaterial såväl ogenomskinligt, dvs påsiktsbilder (t ex tvådimensionella ori-
ginalkonstverk och reproduktioner, planscher, fotografier och tekniska ritningar), som bilder 
avsedda att projiceras eller genomlysas, dvs genomsiktsbilder (t ex bildband, röntgenbilder, 
smådior) och samlingar av sådant bildmaterial.4 

och kartografiskt material som 

[…] alla medier som avbildar hela eller delar av jorden eller annan himlakropp. Dit hör två- 
och tredimensionella kartor och planritningar (inklusive kartor över fiktiva platser); flyg-
navigationskartor, navigationskartor och stjärnkartor; atlaser; glober; blockdiagram; genom-
skärningar; flygbilder med kartografiskt ändamål; fågelperspektiv (kartperspektiv); etc.5 

Dessa generella beskrivningar täcker inte den mångfacetterade samlingen vid 

Kart- och bildenheten. Det blir dessutom påfrestande att vid varje omnämnande av 

objekt återge materialtyp med avseende på dess form och natur. Därför används 

                                                 
3 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten vid Carolina Rediviva, Uppsala, 2010-10-04 – 2010-

11-05. 
4 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS) (1990), red. Bodil Gustavsson, 2 uppl., Lund: Biblioteks-

tjänst, s. 192. 
5 KRS (1990), s. 89. 
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begreppet ”bildmaterial” för att beskriva alla materialtyper som ingår i Kart- och 

bildenhetens samling. Till bildmaterial inkluderas således även bokillustrationer 

samt tredimensionella medaljonger och skulpturer. 

Begreppet ”bild” används här för att generellt beskriva avbildningar som är 

tvådimensionella. När jag kallar något för ”bildmaterial” menar jag själva materi-

alet, men med ”bild” menar jag t.ex. en avbildning som återfinns på materialet 

eller en digitaliserad bild av ett bildmaterial. Detta innebär att den digitaliserade 

delen av Kart- och bildenhetens samling endast återfinns som digitaliserade ”bild-

er” av ”bildmaterial” i Bildsök.   

 

Plattform 

En ”plattform” definieras enligt Svenska datatermgruppen som en ”specifik dator-

utrustning, programvara eller kombination av dessa”.6 En ”plattform” är alltså ett 

operativsystem (OS), en processor eller datamiljö som fungerar som en bas för att 

använda tillämpliga mjukvaror.7  

 

Portal 

Gränsen mellan ”portal” och ”webbplats” är flytande. En ”portal” definieras enligt 

Svenska datatermgruppen som en ”webbsida eller webbsidor som huvudsakligen 

innehåller ingångar till ett större antal tjänster eller webbplatser med en gemen-

sam nämnare”.8 En ”portal” fungerar som en ingång, varifrån man genom sökning 

kan gå vidare till flera andra länkade webbplatser eller webbsidor. Portaler brukar 

ordnas enligt ett visst gemensamt tema eller ämne och flera jobbsökningsportaler 

och ämnesguider är exempel på detta. Syftet med en portal är alltså att samla ihop 

flera befintliga informationsresurser på ett och samma ställe efter relevant tema 

eller ämne så att användarna enkelt kan hitta och vägledas till den information 

som han/hon söker.9  

 

                                                 
6 Svenska datatermgruppens hemsida. URL: http://www.datatermgruppen.se. Start > Sökning på plattform. 

[2011-07-01]. 
7 E-Words: a glossary of computers and internets hemsida. URL: http://e-words.us. Start > Sökning på platt-

form. [2011-07-01]; Svenska datatermgruppens hemsida. Start > Sökning på plattform. [2011-07-01].  
8 Svenska datatermgruppens hemsida. Start > Sökning på portal. [2011-07-01].  
9 Svenska datatermgruppens hemsida. Start > Sökning på portal. [2011-07-01]. 
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Tidigare forskning  

Forskning om kart- och bildenheten, dess samling och arbete 

Så vitt personalen vid enheten samt uppsatsförfattaren känner till har enheten un-

dersökts och tagits upp i två akademiska uppsatser. Clifton Wennerström under-

sökte enhetens katalogiseringsarbete i sitt specialarbete vid Högskolan i Borås år 

1984 i Bildkatalogisering?: med anledning av KRS:s införande  – debatt – och 

forskningsöversikt samt exempel med särskild hänsyn till KB och Carolina Redi-

viva. Detta specialarbete syftade till att undersöka huruvida införandet av nya ka-

talogiseringsregler, KRS inneburit någon grundläggande förändring i bildkatalogi-

seringssystem vid Kart- & bildavdelningen vid Kungliga biblioteket (KB)10 re-

spektive Kart- och planschavdelningen vid UUB.11 Enligt Wennerström resulte-

rade införandet av KRS inte i någon märkbar förändring av tillvägagångssätt vid 

katalogisering av bildmaterial vid dessa enheter. I denna uppsats, utöver det nya 

katalogiseringssystemet, redogjordes även för Kart- och bildenhetens samling 

samt dess kataloger och förteckningar i bilagorna.12  

Vid ett senare tillfälle undersöktes enheten överskådligt med avseende på 

kunskapsorganisation av Ulrika Kjellman år 1998 i hennes magisteruppsats, Kons-

ten att finna en bild: om lagring och återvinning av bildmaterial på svenska 

forskningsbibliotek.13 I denna uppsats undersöktes Kart- och bildenheten som en 

av totalt fem fallstudier av forskningsbibliotek. Uppsatsen fokuserades på till-

gängliggörande av material genom digitalisering av samlingar vid Kart- och bild-

avdelningen14 samt Avdelning för kartor, bilder och musiktryck vid KB.15 I denna 

uppsats presenterades översiktlig information om enhetens samling och arbets-

rutiner såsom registrering och organisering av bildmaterial.16 

Åke Davidsson som tidigare tjänstgjort som chef vid Kart- och bildenheten ut-

förde en betydande undersökning av samlingens proveniens i samband med förfat-

tandet av enhetens kataloger och förteckningar. 17  Vidare redovisades enhetens 

                                                 
10 Enheten för handskrifter, kartor och bilder vid KB hette enligt Wennerström Kart- & bildavdelningen på 

den tiden. 
11 Kart- och bildenheten hette på den tiden Kart- och planschavdelningen. 
12 Wennerström, C. (1984), Bildkatalogisering?: med anledning av KRS:s införande – debatt – och  forsk-

ningsöversikt samt exempel med särskild hänsyn till KB och Carolina Rediviva. Specialarbete. Högskolan 

Borås: Institutionen bibliotekshögskolan, 1984:71, Bilaga 1:1-1:3. 
13 Kjellmans beskrivning av Kart- och bildenheten omfattar 6 sidor: Kjellman, U. (1998), Konsten att finna en 

bild: om lagring och återvinning av bildmaterial på svenska forskningsbibliotek. Magisteruppsats, Uppsala 

universitet: Institution för kultur- och biblioteksstudier, nr 29/98, s. 56-61. 
14 Kart- och bildenheten hette enligt Kjellman Kart- och bildavdelningen på den tiden. 
15 Enheten för handskrifter, kartor och bilder vid KB hette enligt Kjellman Avdelning för kartor, bilder och 

musiktryck på den tiden. 
16 Kjellman, U. (1998), s. 56-61. 
17 En omfattande beskrivning av denna återfinns i förord och inledning av Davidsson, Å. (1956), Handritade 

kartor över Sverige: i Uppsala universitetsbibliotek: katalog, Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, 

vol. X. Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek, förord, s. 11-25.  
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samling och verksamhet av nästkommande chef, Margareta Lindgren, i ett par 

artiklar.18 

Enhetens samling och arbete har analyserats i de ovannämnda dokumenten, 

men någon domänanalytisk undersökning av denna har inte genomförts. 

 

Organisering och återvinning av bildmaterial 

Det finns två olika riktningar för organisering av bildmaterial: ”Text-Based Image 

Retrieval” (textbaserat IR) samt ”Content-based Image Retrieval” (CBIR). Enligt 

Abby A. Goodrum, som genomförde en undersökning av tidigare forskning kring 

olika system för Information Retrieval (IR) för bildmaterial, är textbaserat system 

det vanligaste systemet för återvinning av bildmaterial. Textbaserat IR-system 

innebär sökning med hjälp av metadata (t.ex. upphovsman, titel, ort, årtal) 

och/eller klassifikationssystem. Goodrum hävdar att metadata och flera klassifi-

kationssystem har utvecklats i samband med textbaserat IR-system.19  

 

Textbaserat IR-system 

Corinne Jörgensen, assisterande professor vid Florida State University betonar i 

Image Retrieval: theory and research (2003) att kunskapsorganisering av bild-

material inte är något nytt utan att det alltid utförts inom ABM-sektorn och att ett 

flertal indexeringssystem utvecklats vid olika institutioner anpassade efter deras 

unika samlingar, behov och användare. Senare standardiserades metadatabeskriv-

ningar, kontrollerade termer, auktoritetsposter och tesaurus för att införa enhetlig-

het i olika institutioners kunskapsorganisatoriska praxis.20 Försök att anpassa sig 

efter universella indexeringssystem gjordes även i Sverige. Skapandet av Svenska 

ämnesord baserat på ”Library of Congress Subject Headings” (LCSH) samt 

Tesaurus för grafiskt material II (TGM II) som grundas på Library of Congress’ 

”Thesaurus for Graphic Materials II” är exempel på detta. Jörgensen hävdar att 

problematiken med textbaserat IR-system ligger i att användning av standardise-

rade format och kontrollerade termer begränsar utrymme och möjligheter till att 

                                                 
18 Kart- och bildenhetens samling och verksamhet presenterades i följande artiklar: Lindgren, M. (1995), 

”The Department of Maps and Prints: Looking at the Period 1979-1994 – and Sometimes a Bit Further 

Back”, i Serving the scholarly community: essays on tradition and change in research libraries presented to 

Thomas Tottie on July 3rd, 1995, red. Thomas Tottie, Sten Hedberg & Lennart Elmevik, Acta Bibliothecae R. 

Universitatis Upsaliensis, 33. Uppsala: Uppsala University, s. 259-270; Lindgren, M. (2002), ”Arkitektur-

ritningar i Uppsala universitetsbibliotek”, i Bibliotek och arkitektur: byggnader, rum, samlingar, red. Magda-

lena Gram, Arkitekturmuseet skriftserie publikation 9. Stockholm: Arkitekturmuseet, s. 230-237. 
19 Goodrum, A.A. (2000), ”Image Information Retrieval: an overview of current research”, i Informing Sci-

ence, vol. 3, no 2, s. 63.   
20 Jörgensen, C. (2003), Image Retrieval: theory and research. Lanham, Md.: Scarecrow, s. 69. 
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beskriva bildmaterial på ett detaljerat sätt och därmed riskerar dess unika och vär-

defulla egenskaper att förloras.21  

Frågeställningen gäller följaktligen vad som ska indexeras. Jörgensen 

refererar till Sara Shatford Laynes artikel ”Some Issues in the Indexing of Imag-

es” (1994). I denna artikel redogör Shatford Layne för vad som ska indexeras i 

bildmaterial och vad man vill uppnå genom indexeringen. I denna artikel kallar 

Shatford Layne olika metadata kategorier för attribut och presenterar dessa utifrån 

fyra kategorier: biografiskt attribut, ämnesattribut, exemplifierat attribut samt rela-

terat attribut. Biografiskt attribut innebär uppgifter såsom upphovsman, titel, pro-

veniens, tid och plats som materialet skapades. I Ämnesattribut redovisar Shatford 

Layne att bilder kan vara både of och about. Hon menar att “ […] an image of a 

person crying might be about sorrow”.22 Hon diskuterar vidare att en bild kan vara 

både generell (generic) och specifik (specific). En bild på t.ex. Brooklyn Bridge 

kan vara intressant för dem som specifikt söker sådana bilder, men även andra 

som generellt söker bilder på broar. Shatford Layne hävdar att ämnesattribut avser 

fyra kategorier, tid, plats, aktivitet/händelse och objekt, och att en bild är en gene-

rellt eller specifikt of eller about av dessa kategorier. Med exemplifierat attribut 

menar hon att ett bildmaterial utgör ett exempel av någonting. Med detta attribut 

anges materialtyp som t.ex. teckning, fotografi eller affisch. Slutligen beskrivs 

bildens relaterade attribut. Detta blir aktuellt vid katalogisering av t.ex. en bild 

som återfinns som en illustration i en bok eller en bild som ingår i ett album. En 

bild kan på så sätt relateras till en eller flera bilder/material. Shatford Layne påpe-

kar att det är viktigt att notera vilka bilder/material som är relaterade till varandra 

och även på vilket sätt de är relaterade. Shatford Layne resonerar utifrån dessa 

fyra attribut vad informationsspecialister bör ta hänsyn till vid organisering av 

bildmaterial. Hon hävdar att all kategorisering bör sträva efter att göra materialet 

så återvinningsbart som möjligt ur olika användarperspektiv.23  

 

CBIR 

Till skillnad från textbaserat IR-system söker man bilder med hjälp av bilder i 

CBIR. I detta system är bildmaterial indexerade enligt former, färger, strukturer 

och dess rumsliga lokalisering. Dessa är oftast hierarkiskt ordnade och användare 

kan bläddra i bilder genom att orientera sig i det hierarkiska systemet.24 Alternativt 

kan användare även genom att mata in ett nyckelord (t.ex. låda), en specifik form 

                                                 
21 Jörgensen, C. (2003), s. 97.  
22 Shatford Layne, S. (1994), “Some Issues in the Indexing of Images”, i Journal of the American Society for 

Information Science, 45(8), s. 584. 
23 Shatford Layne, S. (1994), s. 583-587. 
24 Nakazato, M., Manola, L. & Huang, T.S. (2003), ”ImageGrouper: a group-oriented user interface for con-

tent-based image retrieval and digital image arrangement”, i Journal of Visual Languages and Computing,  

nr 14, s. 2. 
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(t.ex. rektangulär), färg (t.ex. röd), struktur (t.ex. grov) eller rumslig lokalisering 

(t.ex. tvådimensionell) söka en bild som han/hon önskar. Ett stort antal CBIR har 

utvecklats och nyttjas inom det kommersiella området.
25 

 

Oavsett hur man organiserar material återstår problemet med katalogisering 

för att användarna ska kunna hitta materialet som han/hon söker på ett enkelt och 

effektivt sätt. Inom CBIR har det utvecklats ett nytt intressant sätt att indexera 

bildmaterial. Detta kallas för ”collaborative tagging” som låter användarna själva 

tagga bilder med kontrollerade eller okontrollerade nyckelord. George Macgregor 

och Emma McCulloch presenterar ”collaborative tagging” som en ny kunskapsor-

ganisatorisk metod och ett modernt fenomen i ”Digital Directions: collaborative 

tagging as a knowledge organization and resource discovery tool” (2006). 

Macgregor och McCulloch hävdar att denna metod är användbar för informations-

specialister som vill bekanta sig med hur användarnas konception uttrycks. Ut-

veckling av kontrollerade termer kan även vara möjlig genom att analysera an-

vändarnas språkbruk vid taggning.26  

Liknande forskning redovisas i ”ImageGrouper: a group-oriented user inter-

face for content-based user interface retrieval and digital image arrangement” 

(2003) av Munehiro Nakazato, Ljubomir Manola och Thomas S. Huang. I denna 

artikel undersöks funktionsdugligheten med ”collaborative tagging” genom att 

låta användare pröva ett nytt grupporienterat användargränssnitt som heter ”Ima-

geGrouper” för taggning och återvinning av bildmaterial. Resultatet blev att an-

vändning av ”collaborative tagging” ledde till effektivare återvinning av bilder.27 

”Collaborative tagging” framstår som en effektiv metod, men Macgregor och 

McCulloch påminner om att det finns nackdelar med denna. Problematiken ligger 

bl.a. i att bilder kan taggas med för ingående eller många nyckelord vid taggning 

av användare, och dessutom kan användning av okontrollerade termer leda till 

tvetydighet och ett ökat antal icke-relevanta träffar.28  

 

Digitalisering vid ABM-institutioner 

Digitalisering av bildmaterial vid kulturarvsinstitutioner genomförs ofta på egna 

initiativ men denna påverkas och regleras av nationella såväl som internationella 

bestämmelser över kulturpolitiken. I takt med den tekniska utvecklingen blev di-

gitalisering av material vid ABM-institutioner aktuellt. För att göra materialen 

                                                 
25 Jörgensen, C. (2003), s. 94; Kjellman, U. (2006), Från kungaporträtt till läsketikett: en domänanalytisk 

studie over Kungl. Bibliotekets bildsamling med särskild inriktning mot katalogiserings- och indexeringsfrå-

gor. Doktorsavhandling, Skrifter utgivna vid institutionen för ABM vid Uppsala universitet, vol. 2. Uppsala 

universitet: Institutionen för ABM, s. 28. 
26 Macgregor, G. & McCulloch, E. (2006), ” Digital Directions: Collaborative tagging as a knowledge organ-

ization and resource discovery tool”, i Library Review, vol. 55, no 5, s. 291-299. 
27 Nakazato, M., Manola, L. & Huang, T.S. (2003), s. 363-385. 
28 Macgregor, G. & McCulloch, E. (2006), s. 297-298. 
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mer lättillgängliga diskuterades skapandet av en nationell portal för varje enskilt 

land eller geografiskt område. Målet var att man ska kunna söka allt slags material 

som återfinns vid ABM-institutioner i Sverige på en och samma hemsida. 

I enlighet med den internationella tendensen att använda den nya informa-

tionstekniken för att främja kultur för medborgare gjordes en utredning för att 

skapa en nätbaserad portal för kultur som kallades för Kulturnät Sverige som 

sammanfattades i IT i kulturens tjänst (SOU 1997:14). I denna beskrivs att ”kultur 

har en strategisk betydelse för övergången från industrisamhälle till informations-

samhälle”.29 Kulturnät Sverige skulle bli en gemensam portal för sökning av kul-

tur- och kulturarvsmaterial och även fungera som en mötesplats för kulturupp-

levelser. Här framhävs betydelsen av att tillgängliggöra ABM-institutionernas 

samlingar digitalt för att ge alla medborgare möjlighet att ta del av och få känne-

dom om svensk kultur och kulturarv.30 Det poängteras att ”Informationsutbudet 

och kommunikationslösningarna måste utgå från användarnas önskemål och för-

utsättningar”.31  

I SOU 1997:14 föreslogs standardisering av metadata och införande av ge-

mensamma regler för samtliga ABM-institutioner kopplade till denna portal för att 

underlätta igenkänning och orientering i systemet ur ett användarperspektiv. 

Skapandet av standarder för katalogisering och digitalisering av material diskute-

rades vid ett projekt vid KB, Plattform för bilddatabaser (2000)32 och vidare i ett 

ABM-projekt, Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan: 

ett samverkansprojekt mellan Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikva-

rieämbetet och Riksarkivet 2001-200233. Diskussionen som följde härpå granska-

des i KB – ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket – Sveriges national-

bibliotek: verksamhet och visioner (SOU 2003:129) och resulterade i kritik av 

otillräckligt samarbete mellan ABM-institutioner. Det föreslogs att ett nationellt 

utvecklingsprogram för främjandet av samarbete och skapandet av en nationell 

portal bör byggas upp med statligt stöd.34 

Skapandet av en nationell portal för kulturarvsmaterial betraktades enligt 

Unescos Higher education in the 21st century: towards an Agenda 21 for higher 

                                                 
29 IT i kulturens tjänst (1997), Kulturnät Sveriges slutbetänkande, SOU 1997:14. Stockholm: Fritzes, s. 220. 
30 SOU 1997:14, s. 220-223. 
31 SOU 1997:14, s. 221. 
32 Plattform för bilddatabaser (2000), Kungl. biblioteket rapport nr 27, sammanställd av Magdalena Gram 

och Ulrika Kjellman. Stockholm: Kungl. biblioteket.  
33 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan: ett samverkansprojekt mellan Kungl. 

biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Riksarkivet 2001-2002. URL: http://abm.kb.se 

[2011-07-01]. 
34 KB – ett nav i kunskapssamhället: Kungl. biblioteket – Sveriges nationalbibliotek: verksamhet och visioner 

(2003), Betänkande från KB-utredningen, SOU 2003:129. Stockholm: Fritzes, s. 375. 
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education (1998) även som ett sätt att bevara och utveckla den statliga informa-

tionen för utbildning, forskning och livslångt lärande.35   

Försök till skapandet av en gemensam portal eller plattform för olika kultur-

arvsmaterial görs i olika utsträckning, t.ex. från en nationell ABM-nivå till en 

institutionell nivå. I ”The Knowledge Portal, or the vision of easy access to infor-

mation” (2009) presenterar Wolfram Neubauer och Arlette Piguet “Knowledge 

Portal”, en gemensam portal för sökning av alla elektroniska resurser vid Libraries 

of the Swiss Federal Institute of Technology (ETH Libraries). Det viktigaste är 

enligt Neubauer och Piguet att skapa ett enkelt och användarvänligt system som 

t.ex. liknar Google eller andra populära sökmotorer och möjliggör både enkel 

fritextsökning samt avancerad sökning för återvinning av allt material.36  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att utföra en domänanalys av Kart- och bildenheten 

vid UUB för att skapa en djupare förståelse kring dess verksamhet, samling och 

kunskapsorganisation. Som Sveriges äldsta forskningsbibliotek har UUB omfat-

tande och värdefulla samlingar av kulturarv. Denna uppsats syftar vidare till att 

genom analys av Kart- och bildenheten ge en aktuell och övergripande bild av 

digitalisering av kulturarvsmaterial vid UUB med särskilt fokus på dess bildsam-

ling. Undersökningen utgår från följande frågeställningar: 

 Hur ser Kart- och bildenhetens verksamhet ut? Vad har enheten för upp-

gift, målgrupper och etablerade samarbeten?  

 Vilka bildmaterial ingår i samlingen vid Kart- och bildenheten och hur har 

den tillkommit?  

 Vilka metadata katalogiseras i Bildsök? Varför behövs det skapas en sär-

skild databas för bildmaterial och varför dröjde etablerandet av en sådan? 

 

                                                 
35 World Conference on Higher Education: Towards an Agenda 21 for Higher Education: Challenges and 

tasks for the twenty-first century (1998). Paris: UNESCO, s. 9-11. 
36 Neubauer, W. & Piguet, A. (2009), ”The Knowledge Portal, or the vision of easy access to information”, i 

Library Hi Tech, vol. 27, no 4, s. 594-598. 
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Teoretiska och metodologiska utgångspunkter  

Domänanalys 

Allmänt beskrivs en domän som en grupp av något med något gemensamt. Det 

kan vara en grupp av skolelever, arbetslag vid ett företag eller kulturföreningar 

som förenas av samma intresse eller avdelningar vid en institution.37 Analys av en 

domän, s.k. domänanalys infördes av James Neighbors i sin avhandling Software 

Construction using Components vid University of California, Irvine år 1980. 

Neighbors definierade domänanalys som “the activity of identifying the objects 

and operations of a class of similar systems in a particular problem domain”.38 

Domänanalys av potentiella kunder på marknaden har sedan 80-talet bedrivits 

inom IT- och datavetenskap i syfte att utveckla mjukvaror efter deras behov.39 Det 

har utvecklats olika former av domänanalys inom detta akademiska område och 

därmed har varierande synsätt förklarats enligt det enskilda kunskapsområdets 

behov, tradition och praktik. 40  Inom biblioteks- och informationsvetenskap har 

domänanalys applicerats vanligen för att derivera specifika klassifikations-

system.41 

  

Birger Hjørlands socio-epistemologiska teori 

En informationsvetenskapligt anpassad domänanalys introducerades av Birger 

Hjørland och Hanne Albrechtsen i en artikel, ”Toward a new horizon in informa-

tion science: domain analysis”, år 1995. I denna artikel definieras domänanalys 

som en analys av en kunskapsbärande domän. Enligt Hjørland och Albrechtsen 

reflekteras en domäns arbete och dess roll i samhället i enlighet med sättet som 

den organiserar och strukturerar kunskaper på, liksom dess samarbete med andra 

närliggande institutioner, språk, kommunikationsformer samt informationssystem. 

Hjørland och Albrechtsen påstår att en domän måste betraktas som något som 

utgör en del av informationssamhället. Ett domänanalytiskt paradigm är således 

                                                 
37 Anteckningar från föreläsning i ”Domänanalys” av Christer Eld, Biblioteks- och informationsvetenskap år 

1, Humanistiskt centrum vid Uppsala universitet, 2010-04-26. 
38 Neighbors, J. (1980), Software Construction using Components, Technical Report 160. Department of 

Information and Computer Sciences: University of California, Irvine, s. 1. 
39 Prieto-Díaz, R. (1990), “Domain analysis: an introduction”, i Software Engineering Notes, vol.15, no 2, s. 

48: Prieto-Díaz refererar och redogör för R. McClain:s (1985) domänanalytiska kriterier från “A Product-

Oriented Paradigm”, i Proceedings of the 5th AIAA/ACM/NASA/IEEE Computers in Aerospace Conference, 

Long Beach, CA, October 21-23, s. 125-135. 
40 Hjørland, B. (2002:a), ”Domain analysis in information science: eleven approaches – traditional as well as 

innovative”, i Journal of Documentation, vol. 58, nr 4, s. 450. 
41 Prieto-Díaz, R. (1990), s. 50: Prieto-Díaz refererar till Vickery, B.C. (1960), Faceted Classification: A 

Guide to Construction and Use of Special Schemes. Aslib, 3 Belgrave Square, London. 
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ett samhälleligt paradigm och domänen bör därför studeras ur ett sociologiskt per-

spektiv.42  

Hjørland, professor vid Danmarks biblioteksskole, utvecklade vidare denna 

domänanalys eller s.k. sociologisk-epistemologisk paradigm.43  Det som är karak-

täristiskt med Hjørlands teori är att han betonar vikten av epistemologisk och hi-

storisk analys av domänen.  

What is important to realize is that even though the epistemological approach may seem diffi-
cult and problematic, it may be the only way forward. Epistemology is the interpretation and 
generalization of scientist’s own collective experience.44 

Epistemologi betecknar kunskap. Att undersöka en domän ur epistemologiska 

perspektiv innebär analys av bl.a. domänens kunskapsmaterial, -område, -tradition 

och -kommunikation. Inom filosofin finns fyra metoder för utförandet av episte-

mologisk analys: empirism, rationalism, historicism och pragmatism.45  Av dessa 

fyra metoder poängterar Hjørland betydelsen av den historiska analysmetoden. 

Hjørland påstår att inom varje kunskapsområde har man utvecklat olika sätt att 

anskaffa, hantera och utveckla kunskap. Sådana kunskapsparadigm kan åskådlig-

göras i respektive kunskapsområdens skrifter och kunskapskommunikationsstruk-

turer. Därför anses epistemologisk undersökning av domänen vara fundamental 

för att förstå dess intellektuella modell.46  

Vidare hävdar Hjørland att en sådan intellektuell modell i en domän skapas i 

ett historiskt och kulturellt sammanhang och bedöms som en social produkt. Den 

samlade kunskapen vid en kunskapsbärande domän bör ses som något samhälle-

ligt, och därför uppfattas dess kunskaper som något epistemologiskt och inte kog-

nitivt. Av den anledningen är det viktigt att analysera domänen ur ett socio-

kulturellt perspektiv för att skapa en ingående uppfattning av domänen som hel-

het.47  

  

Hjørlands domänanalytiska metod 

I sin artikel ”Domain analysis in information science: eleven approaches – tradit-

ional as well as innovative” redogör Hjørland för elva tillvägagångssätt vid utfö-

                                                 
42 Hjørland, B. & Albrechtsen, H. (1995), “Toward a new horizon in information science: domain analysis”, i 

Journal of the American Society for Information Science, vol. 46, no 6, s. 400. 
43 Hjørland kallar sin “domain analytic approach” för ”sociological-epistemological paradigm”: Hjørland, B. 

(1998), “Theory and Metatheory of Information Science: a new interpretation”, i Journal of Documentation, 

vol. 54, no 5, s. 611. 
44  Hjørland, B. (2002:b), ”Epistemology and the Socio-Cognitive Perspective in Information Science”, i 

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 53(4),  s. 263. 
45 Hjørland, B. (1998), s. 607; Hjørland, B. (2002:b), s. 259. 
46 Hjørland, B. (2002:a), s. 438 f. 
47 Hjørland, B. (2002:b), s. 267 f. 
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rande av domänanalys. Ifrån dessa elva presenterade tillvägagångssätt förespråkar 

Hjørland fyra väl etablerade metoder för insamlande och tolkning av kunskaper 

vid domänanalys: rationalistisk metod, empirisk metod, historisk metod och 

pragmatisk metod. 48 Med dessa som fundament teoretiserar Hjørland kring ut-

ökade och förbättrade informationsvetenskapliga tillvägagångssätt. Detta benäm-

ner han socio-epistemologisk paradigm och härifrån hämtar han idén till följande 

elva metodologiska tillvägagångsätt: 

1. Analys av referenser 

2. Analys av klassifikationssystem och tesaurus  

3. Indexering och återvinning 

4. Empirisk användarstudie 

5. Bibliometrisk analys 

6. Historisk analys 

7. Dokument- och genreanalys  

8. Epistemologisk analys 

9. Terminologisk analys 

10. Analys av vetenskaplig kommunikation 

11. Vetenskaplig kognition, expertkunskap och arbetsredskap 

Hjørland anser att dessa domänanalytiska tillvägagångssätt kan bistå informa-

tionsvetare att skapa ett socio-epistemologiskt mönster som klargör hur domänen 

behandlar kunskap.49 Dessa elva tillvägagångssätt utgör delar av en domänanalys 

och bör kombineras med varandra för att åstadkomma en bredare förståelse för 

domänen. Genom Hjørlands redogörelser kan man konkludera att de elva tillvä-

gagångssätten innebär olika infallsvinklar vid genomförande av en informations-

vetenskaplig domänanalys, men alla tillvägagångssätt behöver inte nödvändigtvis 

användas i analysen. 

Jag anser att Hjørlands domänanalys är mest lämpad som teori och metod för 

att utföra en kontextuell analys av Kart- och bildenheten och skapa en samman-

hängande bild över enhetens verksamhet, samling och kunskapsorganisation ur ett 

historiskt perspektiv. Bland de ovanstående tillvägagångssätten kommer huvud-

sakligen analys av referenser, indexering och återvinning, historisk analys, 

epistemologisk analys, analys av vetenskaplig kommunikation samt vetenskaplig 

                                                 
48 Hjørland, B. (2002:b), s. 259. 
49 Hjørland, B. (2002:a), s. 451. 
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kognition, expertkunskap och arbetsredskap att användas i analysen. Nedan redo-

görs i korthet för dessa tillvägagångssätts innebörd: 

 Analys av referenser 

Domänens fundamentala informationskällor undersöks och förtecknas. Här 

upprättas en lista över ett urval av domänens referensmaterial t.ex. littera-

tur, ordböcker, lexikon eller handböcker. Dessa informationskällor klassi-

ficeras och dess innehåll och funktioner beskrivs. Denna analys främjas 

särskilt av att kombineras med epistemologisk analys samt analys av ve-

tenskaplig kommunikation.50 

 

 Indexering och IR          

Indexering och informationsåtervinning (IR) är alltid domänspecifik, anser 

Hjørland. Olika domäner har oftast olika behov och krav på organisering 

och återvinning av information i systemet. Granskning av indexering och 

IR-system kan även utföras för att utvärdera det befintliga IR-systemet för 

att sedan kunna utveckla detta. Denna typ av analys kan bli effektivare ge-

nom att kombineras med epistemologisk analys.51  

 

 Historisk analys          

Historisk analys har länge betraktats som något perifert inom informa-

tionsvetenskap. Men Hjørland framhäver att historisk analys av domänens 

material, system, kunskaper eller organisation i sig hjälper informations-

specialister att skapa en djupare förståelse för domänen och kan därmed 

bistå med insyn i dess kontextuella informationsutveckling. Hjørland häv-

dar att detta tillvägagångssätt hjälper oss att skapa en enhetlig och levande 

bild av domänen.52 

 

 Epistemologisk analys  

        Epistemologisk analys innebär en filosofisk undersökning av kunskaper 

och epistemologi är en teori eller metod för att härleda kunskaper. Episte-

mologisk analys kan förklaras som tolkning eller en generalisering av do-

mänens gemensamma kunskaper. Hjørland hävdar att man kan identifiera 

                                                 
50 Hjørland, B. (2002:a), s. 423 ff. 
51 Hjørland, B. (2002:a), s. 425 ff. 
52 Hjørland, B. (2002:a), s. 436. 
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olika paradigm eller traditioner i skilda kunskapsområden. Detta tillväga-

gångssätt går således ut på att utreda domänens synliga och dolda kun-

skapsmässiga traditioner ur socio-historiskt perspektiv. Detta innebär ett 

åskådliggörande av domänens informationstyper och urval, organisering 

samt återvinning av kunskaper för att skapa en generaliserad bild av in-

formationsbehov, -användning, -hantering och -kommunikation vid domä-

nen. Hjørland påstår att epistemologisk analys utgör det viktigaste tillvä-

gagångssättet inom domänanalys och att övriga bör kompletteras med 

detta. Epistemologisk analys kan kombineras med historisk analys för ett 

effektivare resultat.53 

 

 Analys av vetenskaplig kommunikation         

Vid analys av vetenskaplig kommunikation studeras domänens interna och 

externa kommunikation. Här undersöks hur olika dokument, institutioner 

eller tjänster associeras med varandra. Exempel på områden som analyse-

ras är varifrån domänen inhämtar kunskap, vem/vilka producerar kunskap, 

vilka epistemologiska normer vägleder domänens urvalsprocess. Det som 

framstår som mest intressant är den icke-tillfälliga differensen som skiljer 

den aktuella domänen från andra domäner. Finns det några lokala eller nat-

ionella traditioner, kulturella normer eller ekonomiska faktorer som influe-

rar domänen? Kan orsaken till domänens informationsstruktur och inform-

ationskaraktär härledas? Detta hjälper oss att förstå funktioner av olika in-

formationskommunikationsmedel samt skapa en systematisk bild av do-

mänens särskilda kunskapskommunikation.54 

 

 Vetenskaplig kognition, expertkunskap och arbetsredskap        

Analys av vetenskaplig kognition (i betydelsen vetenskaplig tolkning), ex-

pertkunskap samt arbetsredskap såsom datorsystem och databaser hjälper 

oss att förstå domänens intellektuella struktur och hur expertsystem är ut-

formade och uppbyggda.55  

                                                 
53 Hjørland, B. (2002:a), s. 438 ff. 
54 Hjørland, B. (2002:a), s. 446 ff. 
55 Hjørland, B. (2002:a), s. 448 ff. 
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Material och metod  

Observation  

Jag valde att använda observation som metod då den är särskilt lämplig för att få 

inblick i den enskilda personalens arbete samt enhetens funktion och rutin. Genom 

observation ämnade jag undersöka Kart- och bildenhetens vardagssituation, dess 

sociala sammanhang såsom samspelet mellan personal och enhetens samarbete 

med andra enheter. Pål Repstad beskriver fördelen med observation på följande 

sätt: 

Observation är studier av människor i syfte att undersöka vilka situationer de naturligt möts i 
och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer. Det är som sagt ofta också aktuellt att gå in 
i samtal med aktörerna, bland annat för att få fatt i deras tolkningar och uppfattningar om de 
händelser som man som forskare har observerat.56 [---]  

Det värdefulla med observationer är att de ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel 
och sociala processer som intervjuundersökningar och textanalyser ofta bara kan ge indirekt 
och andrahandskunskap om. I sig är det sociala samspelet mellan människor – utbytet av ord 
och handlingar – av många betraktat som det mest centrala temat i sociologin. Om sociala re-
lationer alltså är en viktig del av frågeställningen, är detta ett starkt argument för att forskaren 
måste resa sig ifrån sitt skrivbord och gå ut i verkligheten och observera det autentiska sociala 
samspel som finns och när detta äger rum.57  

Observation användes för att iakttaga Kart- och bildenheten i dess kontextuella 

sammanhang, och därigenom få kännedom om dess verksamhet och försöka skapa 

en helhetsbild kring denna enhet både som en kunskapsbärande domän och som 

en levande arbetsplats. Detta kan inte åstadkommas enbart genom kvalitativa in-

tervjuer, därför användes observation som en kompletterande metod. 

Observation utfördes under loppet av de fem veckor som jag praktiserade vid 

enheten från vecka 40 till 44 under år 2010. Under perioden fick jag tillträde till 

samtliga lokaler vid Kart- och bildenheten. Då observation genomfördes i sam-

band med praktiken utfördes denna i form av en öppen och aktivt deltagande ob-

servation.58  

Under min praktik vid Kart- och bildenheten besökte jag ett flertal enheter 

som hade nära förbindelse med denna. Under en halvdags studiebesök vid Repro-

enheten vid UUB fick jag lära mig digitaliseringsmetoder för olika bildmaterialty-

per. Vid en heldags studiebesök vid Enheten för handskrifter, kartor och bilder vid 

KB fick jag rundvisning av personal från olika ansvarsområden för att lära mig 

om varierande arbetsrutiner. Dessutom ingick ett besök vid KB:s Reproenhet för 

att lära mig digitaliseringsprocessen av fotografer. Vid upprepade tillfällen be-

                                                 
56 Repstad, P. (2007), Närhet och distans: kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 4 uppl. Lund: Studentlit-

teratur, s. 33. 
57 Repstad, P. (2007), s. 34. 
58 För mer information om vad man menar med öppen och dold respektive aktiv och passiv observation läs 

Repstad, P. (2007), s. 41-46, s. 53-57. 
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sökte jag även Konserveringsenheten vid UUB för att lära mig hur man bevarar 

bildmaterial. Kontakt med och tillträde till dessa enheter fick jag genom Kart- och 

bildenheten. Observationerna som utfördes i samband med studiebesök gjordes i 

form av en öppen och passivt deltagande observation.   

Korta anteckningar gjordes under pågående observationer och informella 

samtal, och dessa renskrevs och sammanfattades vid senare tillfälle. Denna sam-

manfattning används som källmaterial i analysen. 

 

Komparativ metod 

Verksamheten vid Enheten för handskrifter, kartor och bilder vid KB undersöktes 

under en heldags studiebesök ur ett jämförande syfte. Val av en institution som 

referens gjordes efter resultatet i Kjellmans analys i dennes magisteruppsats. När 

Kjellman undersökte huruvida digitalisering av bildmaterial utfördes vid fem 

svenska forskningsbibliotek var det endast Kart- och bildenheten samt Enheten för 

handskrifter, kartor och bilder som hade gjort några sådana ansatser.59 Därför be-

dömde jag denna enhet som en passande institution för jämförelse med Kart- och 

bildenheten.60  

Komparativ metod används dessutom för en jämförelse mellan det nuvarande 

och kommande Bildsök. För en närmare redogörelse för hur Bildsök kommer att 

analyseras redovisas senare under rubriken ”Analys av Bildsök”.  

 

Kvalitativ intervju 

För att erhålla ett vidare perspektiv genomfördes kvalitativa intervjuer med perso-

nal vid enheten. Steinar Kvale beskriver kvalitativ intervju på följande sätt:  

Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå världen från undersökningspersonernas syn-
vinkel, utveckla mening ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de 
vetenskapliga förklaringarna.61  

Kvalitativ intervju föreföll vara den viktigaste metoden för att nå ingående kun-

skaper hos erfaren personal. Denna metod användes för att jag var intresserad av 

att diskutera Kart- och bildenhetens verksamhet, katalogiseringsarbete samt Bild-

sök för att få insikt i specialisters uppfattningar och perspektiv inom respektive 

ansvarsområde. 

                                                 
59 Se resultatet i Kjellman, U. (1998), s. 67 f.  
60 Repstad rekommenderar komparativ metod och påstår att den leder till bättre iakttagelser och tolkning av 

den aktuella miljön: Repstad. P. (2007), s. 38. 
61 Kvale, S. (2009), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, s. 17. 
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Urvalet av intervjupersoner gjordes enligt personalens ansvarsområden. Hi-

storiska, administrativa, ekonomiska samt verksamhetsinriktade frågor ställdes till 

Åsa Henningsson, chef vid Kart- och bildenheten, medan praktiska frågor om 

katalogisering och uppbyggandet av bilddatabasen ställdes till Carina Bromark 

som är väl orienterad i digitaliserings- och katalogiseringsfrågor vid enheten. Alla 

bibliotekarier vid enheten arbetar med katalogisering av bildmaterial i bilddataba-

sen, men eftersom Bromark tidigare arbetat aktivt med bilddatabasprojekt vid KB 

och anställdes vid Kart- och bildenheten i samband med uppbyggandet av Bildsök 

ansågs hon vara mest lämplig som respondent för intervjun.  

För att skapa djupare förståelse kring planeringen och uppbyggandet av Bild-

sök och Alvin intervjuades Stefan Andersson, chef vid Enheten för digital publi-

cering. Andersson är bibliotekarie och arbetar med informationsvetenskapliga och 

systemtekniska frågor som berör utveckling av Bildsök, därför ansågs han vara 

lämplig för intervju vid denna enhet.  

Alla intervjupersoner tillfrågades muntligt om de var intresserade av att ställa 

upp för en intervju för analys av Kart- och bildenheten samt Bildsök. Efter att jag 

mottagit samtycke till intervju skickades intervjufrågor via e-post till responden-

terna, därefter utfördes intervjuerna vid Carolina Rediviva. Intervjufrågorna 

skickades till ovannämnda personer i syfte att på förhand informera om vilka frå-

gor jag var intresserad av, och därigenom ge respondenterna möjlighet att förbe-

reda sig.  

I samtliga fall utfördes lågt standardiserade intervjuer med ostrukturerade frå-

gor. Detta innebär att intervjufrågorna togs i fri ordning med fria följdfrågor och 

öppna svarsmöjligheter. 62  Uppgifterna som framkom genom dessa samtal ned-

tecknades under intervjuernas gång och renskrevs och sammanfattades senare. 

Dessa sammanfattningar användes som källmaterial i analysen. 

 

Analys av textdokument 

Analys av textdokument om Kart- och bildenheten av Davidsson och Lindgren 

samt innehållet i UUB:s hemsida genomfördes. Denna kompletterar de omfat-

tande muntliga källorna till analysen. 

  

Analys av Bildsök 

Enhetens nuvarande och kommande Bildsök användes som analysmaterial. Både 

interna och externa gränssnitt av dessa två Bildsök undersöktes. Analys av Bild-

sök genomfördes huvudsakligen som ett steg i att utreda enhetens kunskapsorga-

                                                 
62 Trost, J. (2005), Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur, s. 19-21. 
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nisatoriska aspekter, därför utgick jag vid undersökningen från dess gränssnitt, 

katalogiseringsformulär samt funktioner. Bildsöks grafiska och estetiska design 

berör inte Kart- och bilds kunskapsorganisatoriska aspekter och ansågs därför inte 

relevant som analysmaterial för denna informationsvetenskapliga uppsats, och 

således granskades de inte i analysen. 

 

Domänanalys 

Domänanalys kommer, genom mina frågeställningar och intresseområden, utföras 

utifrån tre delar: Kart- och bildenhetens verksamhet, samling och kunskapsorgani-

sation. Under rubriken ”Verksamhet” analyseras enhetens historiska bakgrund, 

dess användare, samarbete, sociala nätverk samt dess uppgift och mål. Analys av 

Kart- och bildenhetens verksamhet utgår från Hjørlands historisk analys, episte-

mologisk analys samt analys av vetenskaplig kommunikation och baseras på an-

teckningar från intervjuer och observationer samt textdokument. 

Under rubriken ”Samling” analyseras Kart- och bildenhetens samling och 

dess historiska bakgrund, efterfrågan på bildmaterial samt nyförvärv genom do-

nation, inköp och pliktleveranser. Analys av enhetens samling utgår från Hjør-

lands historisk analys och baseras på anteckningar från intervjuer och observa-

tioner samt textdokument. 

Under ”Kunskapsorganisation” analyseras enhetens kunskapsorganisation 

med fokus på katalogisering och digitalisering av bildmaterial i Bildsök. Analys 

av enhetens kunskapsorganisation utgår från Hjørlands analys av referenser, in-

dexering och återvinning samt vetenskaplig kognition, expertkunskap och arbets-

redskap. Analysen baseras på anteckningar från intervjuer och observationer samt 

på enhetens bilddatabas. 

 

Avgränsningar 

Undersökningen kommer att koncentreras på Kart- och bildenheten vid UUB. 

Andra enheter och bibliotek och dess arbete kommer endast att redogöras i jämfö-

relse med Kart- och bildenheten.  

Analysen av bilddatabasen kommer att utgå från biblioteks- och informa-

tionsvetenskapliga perspektiv. Tekniska aspekter såsom bilddatabasens systematik 

och utförbarhet ligger utanför denna akademiska disciplins område, och därför 

kommer dessa inte att studeras i denna uppsats.  

Vid digitalisering av bildmaterial utförs själva digitaliseringsarbetet, d.v.s. 

processen att digitalt fotografera eller skanna in bilder för att senare läggas in i en 

bilddatabas, av fotografer vid Reproenheten vid UUB. Bibliotekarier vid Kart- 
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och bildenheten verkar endast i digitaliseringssammanhang genom urval av 

material samt kontroll av kvalitet. Digitaliseringsprocessen kommer att åskådlig-

göras i samband med en redogörelse av Bildsök, men någon utförlig eller detalje-

rad teknisk aspekt kommer inte att diskuteras här. 
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Analys 

Verksamhet 

Enhetens historiska bakgrund 

Åke Davidsson genomförde omfattande ansträngningar att söka fastställa exakt 

årtal för etablerandet av enheten i samband med nedtecknandet av kataloger och 

förteckningar, men det är fortfarande okänt när detta ägde rum.63 Det förmodas att 

enheten inrättades i samband med en stor donation av Jakob Westin (1810-1880) 

(den s.k. Westinska donationen). Jakob Westin var garvarålderman och testamen-

terade sin stora samling till UUB år 1877. Den Westinska samlingen innehöll för-

utom böcker, småskrifter, bokband och manuskript även omfattande bildmaterial 

bl.a. topografiskt material, porträtt, handteckningar, kartor, atlaser, planscher, ar-

kitekturritningar och gravyrer. När denna stora bildmaterialsamling överlämnades 

till biblioteket uppstod ett behov av att ordna en särskild lokal samt delegera per-

sonal för hantering av denna. Troligtvis var detta ursprunget till Kart- och bilden-

hetens inrättande. Den första accessionskatalogen av Kart- och bildenheten påbör-

jades år 1911, vilket innebär att enheten grundades någon gång mellan år 1877 

och år 1911.64 

Enhetens lokal anordnades i början av 1900-talet på nuvarande våning 5 i 

östra delen av Carolina Rediviva, d.v.s. på mezzaninvåningen ovanför nuvarande 

caféet och garderoben, där idag IT-enheten inryms. Inredningen av denna lokal 

utarbetades speciellt för förvaring av bildmaterial i samband med om- och till-

byggnad av huset under åren 1913-1917 av arkitekten Axel Anderberg (1860-

1937). Där rymdes enhetens samling, personalkontor samt läsesal för enhetens 

                                                 
63 Davidsson, Å. (1956), s. 11; Lindgren, M. (1995), s. 259-260; Lindgren, M. (2002), s. 230-231; Anteck-

ningar från intervju med Åsa Henningsson, Carolina Rediviva, Uppsala, 2011-05-13: Detta kan bero på att 

det inte har funnits en fast rutin att regelbundet och utförligt sammanställa det dagliga arbetet vid denna 

enhet.  Tidigare fanns det dock, under en begränsad period, rutiner att nedteckna en kortfattad verksamhets-

beskrivning avdelningsvis på regelbunden basis vid UUB:s enheter. Dessa verksamhetsbeskrivningar sam-

manställdes för kännedom. Men idag finns det ingen rutin för dokumentering av projekt eller pågående arbete 

vid flera av dessa enheter. Tidigare tryckta verksamhetsbeskrivningar återfinns i Uppsala universitetsbiblio-

teks årsberättelse: för räkenskapsåret (1912-1979), Skrifter rörande Uppsala universitet. D, Universitetsbib-

lioteks årsberättelse. Uppsala: Uppsala universitetsbibliotek. Verksamhetsberättelser fr.o.m. 1980 t.o.m. 1999 

redovisades för varje biblioteksgrupp. Dessa är inte publicerade men finns tillgängliga vid UUB:s arkiv.   
64 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Lindgren, M. (1995), s. 259-260; Lindgren, 

M. (2002), s. 230-231. 
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besökare. Kart- och bildenheten tillhörde under en period dåvarande Handskrifts-

avdelningen och lokalen delades med Dialekt- och folkminnesarkivet. Senare 

p.g.a. den växande samlingen fick enheten ytterligare magasin på vinden och i 

källaren. På 1990-talet moderniserades enhetens namn från ”Kart- och plansch-

avdelningen” till ”Kart- och bildavdelningen”, vilket på 2000-talet kom att ändras 

till dess nuvarande namn ”Kart- och bildenheten”.65 Enhetens samling fortsatte 

expandera och lokalen upplevdes som alltmer trång. Detta var en anledning till att 

flytta enheten till en ny lokal i källarplanet, nuvarande källarplan våning 3 år 

2005. Året därpå upptäcktes vattenskador och enheten flyttades tillfälligt till Lä-

sesal D tills problemet åtgärdats.66 I källarplanet inryms återigen enhetens arbets-

lokaler, magasin och läsesal, med öppettider tisdag till fredag mellan kl. 9:00 och 

12:00.67 

 

Personal 

Enligt Lindgren fanns det endast två och en halv ordinarie anställda som tjänst-

gjorde vid enheten år 1979 då hon tog över chefsrollen. Fram till år 1994 ökades 

personalstyrkan till tre tjänster.68 I samband med etablerandet av Bildsök anställ-

des ytterligare en bibliotekarie år 2006 med hjälp av Access-medel från Kulturrå-

det.69 

Idag består enheten av fem ordinarie personal, varav fyra bibliotekarier samt 

en biblioteksassistent. Samtliga bibliotekarier ansvarar för och arbetar i lika hög 

grad med bl.a. kundmottagning och kontakter via telefon och mejl, framtagning 

och uppsättning av material samt katalogisering av bildmaterial i Bildsök. Av 

dessa är en bibliotekarie ansvarig för bevakning av auktioner samt redovisning av 

den årliga statistiken, och en biblioteksassistent ansvarar för hantering av pliktle-

veranser, organisering och förtecknandet av material.70  

Samtliga bibliotekarier vid enheten har utbildning inom biblioteks- och in-

formationsvetenskap,71 dessutom har alla nuvarande anställda vid enheten studerat 

bl.a. konstvetenskap. Utbildning i konstvetenskap är inget krav vid rekrytering, 

men det kan vara naturligt att de som är intresserade av bilder i allmänhet söker 

sig till Kart- och bildenheten. Enhetens samling kräver utöver biblioteks- och in-

formationsrelaterad utbildning även breda allmänna kunskaper.72 Eftersom enhet-

                                                 
65 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Lindgren, M. (1995), s. 259-260. 
66 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
67 UUB:s hemsida. Start > Om biblioteket > Bibliotek och enheter > Kart- och bildenheten. [2011-04-10]. 
68 Lindgren, M. (1995), s. 260-262. 
69 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; UUB:s hemsida. Start > Sök > Bilder > 

Bildsök – Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas > Om Bildsök. [2011-04-10].  
70 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
71 Dock benämndes tidigare denna akademiska disciplin annorlunda då majoriteten av personalen utbildade 

sig.  
72 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
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ens samling till stor del består av unikt och ovärderligt material, varav en del är 

mycket gamla och/eller ömtåliga, kräver de särskilt varsam behandling. Därför är 

det värdefullt med ett genuint intresse och förståelse för bildmaterialhantering vid 

tjänstgöring.73   

 

Lokal och arbetsmiljö 

Kart- och bildenheten är belägen intill Enheten för äldre tryck och specialsam-

lingar och Reproenheten, nära Konserveringsenheten samt en våning under Hand-

skrifts- och musikenheten. Denna placering fungerar väl då dessa enheter har ett 

nära samarbete. Särskilt viktigt för Kart- och bildenheten är närheten till Reproen-

heten då enhetens bildmaterial digitaliseras vid externa beställningar samt för den 

löpande digitaliseringen för bilddatabasen.74  

Enhetens lokal är iordningställd som ett magasin, men däri inryms även per-

sonalens kontor. Intill denna lokal finns en mindre läsesal avsett för referenslitte-

ratur och besöksmottagning. Ytterligare ett magasin återfinns på samma plan vid 

enheten.75  

Avsaknaden av en komplett bilddatabas har medfört att Kart- och bildenhet-

ens verksamhet ständigt måste ligga i nära anknytning till sin samling. Vid be-

ställning av material behöver personalen gå igenom en del material i sökandet 

efter något som passar beställarens önskemål. Därför har, vid denna enhet, maga-

sin och arbetsrum av praktiska skäl placerats i en och samma lokal.76  

Samlingens mängd samt fysiska natur kräver en rymlig lokal för verksamhet-

en. Bildmaterial i stora format bl.a. kartografiskt material, affischer och ritningar 

fordrar mycket utrymme vid hantering och förvaring, därför har enheten ständigt 

bekymmer med tillräckligt förvaringsutrymme, inte minst med tanke på tillström-

ningen av nytt material via pliktleveranser. 

 

Ekonomiska resurser 

Under år 1999 omorganiserades UUB och dess enheter delades upp i olika grup-

per. Kart och bildenheten ingår i Kulturarvsgruppen tillsammans med Hand-

skrifts- och musikenheten, Konserveringsenheten, Kulturarvets informationsenhet 

samt Enheten för äldre tryck och specialsamlingar. Kulturarvsgruppens budget är 

ca 20 miljoner kronor per år. Den årliga förvärvsbudgeten för Kulturarvsgruppen 

                                                 
73 Anteckningar från studiebesök vid Konserveringsenheten, Carolina Rediviva, Uppsala, 2010-10-06 samt 

2010-10-21. 
74 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
75 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
76 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Anteckningar från praktik vid Kart- och 

bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
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är 150 000 kronor, varav Kart- och bildenheten disponerar 75 000 kronor, vilket, 

enligt enhetens förvärvsplaner, inte anses täcka behoven för inköp av nytt material 

eller referenslitteratur. Bilddatabasen finansieras med särskilda medel från Upp-

sala universitet (UU) t.o.m. år 2011.77  

 

Målgrupper och användare 

Som en enhet vid UUB följer Kart- och bildenheten Mål och strategier för Upp-

sala universitetsbibliotek. Där beskrivs UUB:s uppgift och målgrupp på följande 

sätt: 

Uppsala universitetsbiblioteks uppgift är att med ansvar för den vetenskapliga informations-
försörjningen vara en del av universitetets infrastruktur. Biblioteket skall även samverka med 
det omgivande samhället. Biblioteket skall förvärva, systematisera, bevara, tillhandahålla och 
informera om digitalt, tryckt, otryckt, och på annat sätt publicerat material av värde för forsk-
ning och utbildning på alla nivåer. Biblioteket skall bidra till forskning och utbildning genom 
informationssökning, användarutbildning och annan bibliografisk och biblioteksteknisk ser-
vice samt delta i informationstekniskt utvecklingsarbete.78 

Enligt denna redogörelse anses enhetens målgrupper primärt vara forskare, lärare, 

studenter och anställda vid UU samt vid andra lärosäten eller forskningsinstitu-

tioner. 79  Men även allmänheten, vilken innefattar bl.a. privatpersoner, företag, 

myndigheter, organisationer och institutioner vilka inte har någon tydlig koppling 

till forskning, utgör enhetens målgrupp.80 Denna uppgift, att betjäna allmänheten 

(den s.k. tredje uppgiften), är enligt Henningsson mer uttalad för Kulturarvs-

gruppen än för bruksbiblioteken. Dessa uppdelningar av målgrupper skall inte 

uppfattas som en prioriteringsordning. Henningsson betonar att enheten behandlar 

alla lika och ingen får förtur vid beställning av material.81  

Enhetens mest förekommande användare växlar ständigt beroende på vad som 

pågår och vad som är aktuellt för publicering. Enligt Henningsson har UU under 

de senaste två åren varit enhetens absolut största användare i samband med utgiv-

ningen av universitetets historia.82   

Enligt 2010 års statistik har antalet referensfrågor som inkommit via elektro-

nisk väg uppgått till 255 av det totala 484,5 stycken, vilket innebär att mer än 

                                                 
77 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; UUB:s hemsida. Start > Om biblioteket > 

Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek > Förvärvspolicy > Förvärvsplaner > Kart- och bilden-

heten. [2011-04-10].  
78 Göransson, U. (2010), Utkast till Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek. Uppsala: Carolina 

Rediviva, s. 1. 
79 Göransson, U. (2010), s. 1. 
80 Göransson, U. (2010), s. 1; UUB:s hemsida. Start > Om biblioteket > Mål och strategier för Uppsala uni-

versitetsbibliotek > Förvärvspolicy > Förvärvsplaner > Kart- och bildenheten. [2011-04-10]. 
81 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13.  
82 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
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hälften av förfrågningarna inkom via e-post.83 Vänligen notera att en referensfråga 

ibland kräver efterforskning och kan ta mycket tid i anspråk vilket innebär att 

handläggningstiden kan uppgå till ett par veckor för särskilda frågor. Dessutom 

kan en referensfråga innehålla multipla frågor.84  

 

Samarbete och kunskapskommunikation 

Kart- och bildenheten har ett nära samarbete med övriga enheter inom Kultur-

arvsgruppen. Detta är viktigt då bildmaterial återfinns i olika materialtyper och för 

att kunna erbjuda bästa möjliga service för användare måste samarbetet över en-

hetsgränserna fungera bra. Lokalisering av material kan ibland vara komplicerad. 

För det första kan materialet vara sammansatt av flera materialtyper, t.ex. kan en 

äldre skrift som innehåller flera illustrationer både lokaliseras vid Enheten för 

äldre tryck och specialsamlingar och Kart- och bildenheten. För det andra påver-

kar donatorns val av mottagande enhet till donationen huruvida materialet kan 

delas upp enligt materialtyper, d.v.s. om mottagande enhet är UUB kan materialet 

delas mellan relevanta enheter i efterhand, men om donationen däremot är adres-

serad till en specifik enhet kommer den bli placerad vid den enheten. Om t.ex. en 

donator skänker en samling till en viss författares personarkiv som omfattar flera 

materialtyper, såsom böcker, handskrifter, ritningar, fotografier och vykort, som 

har anknytning till författaren, då kommer bildmaterial som inkluderas i denna 

författares arkiv inte vara kända av personal vid Kart- och bildenheten. Därför 

behövs samarbetet inom Kulturarvsgruppen för bättre kännedom och service. En-

heten samarbetar med Konserveringsenheten gällande bevarande samt lagning av 

material. Enheter som ingår i Kulturarvsgruppen håller regelbundna möten och 

samarbetar även vid årliga utställningar som arrangeras i utställningssalen vid 

Carolina Rediviva.85  

Reproenheten och Kart- och bildenheten samarbetar kring digitalisering och 

publicering av bildmaterial i Bildsök. All typ av digitalisering vid UUB görs vid 

Reproenheten oavsett om det är kataloger, handskrifter, tryckt textmaterial eller 

bildmaterial. Kart- och bildenheten har därför tidigare, på försök, ombett fotogra-

ferna vid Reproenheten att rapportera till Kart- och bildenheten när bildmaterial 

förekommer i andra enheters samlingar, så att även dessa kan registreras i Bildsök 

och presenteras i UUB:s bildsamling.86 Men i nuläget finns inte resurser för att 

registrera och spara allt digitaliseringsarbete som utförs av Reproenheten. Bildsök 

                                                 
83 E-post från Gunilla Eklund till Kazuko Gustafsson, angående besöksstatistik år 2010 vid Kart- och bilden-

heten, 2011-06-20. 
84 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
85 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Anteckningar från praktik vid Kart- och 

bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
86 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Anteckningar från praktik vid Kart- och 

bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
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utvecklas i samarbete med Enheten för digital publicering. För närvarande hålls 

inga regelbundna möten med denna enhet, men vid behov tar personal enkelt kon-

takt med varandra.87 

Utanför UUB har enheten ett etablerat samarbete med Enheten för handskrif-

ter, kartor och bilder vid KB. Denna enhet ses enligt Henningsson som en ”syster-

avdelning” och enheterna möts årligen för att diskutera bl.a. katalogiseringsfrågor. 

Kart- och bildenheten har periodvis medverkat i olika projekt vid KB som t.ex. 

översättning av TGM-termer och Plattform för bilddatabaser. Enheterna hänvisar 

vid behov till varandras samlingar för att vägleda användare vid materialsökning.88 

 För kompetensutveckling deltar enheten i internationella konferenser bl.a. 

ICHC (International Conference on the History of Cartography) och LIBER (Li-

gue des Bibliothèques Européennes de Recherche). Därtill anordnar enheten stu-

diebesök vid andra ABM–institutioner för att bekanta sig med deras samlingar.89 

Enheten får regelbundet besök av studentgrupper vid UU för genomgång av 

relevant material i Kart- och bildenhetens samling eller i samband med undervis-

ning. Återkommande institutioner är bl.a. konstvetenskapliga, historiska och etno-

logiska institutioner, men dessa besök anses mer som visningar av samlingarna än 

samarbeten. Enligt Henningsson tas vanligen initiativen till visningarna av lärar-

na.90 

Att aktivt upprätta nya kontakter kräver tid och resurser. Kart- och bildenhet-

en arbetar för ett närmare samarbete med framförallt UU:s lärare och institutioner 

samt med övriga kulturarvsinstitutioner inom UU. Kart- och bildenheten har kon-

takter med bl.a. UU:s konstsamling och UU:s arkiv, men något formaliserat sam-

arbete med dessa finns för närvarande inte. Enligt Henningsson kan detta bl.a. 

bero på olika synsätt och praktiker inom ABM-institutioner. Ett närmare samar-

bete med UU:s konstsamling kring bilddatabaser och förvärvsfrågor skulle dock 

bidra till förbättrad service för användare.91  

 

Enhetens uppgift, mål och strategi  

Enligt Utkast till Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek fastställs 

enhetens uppgift, i överensstämmelse med UUB:s, att ”förvärva, systematisera, 

bevara, tillhandahålla och informera”92 om samlingen. I detta dokument beskrivs 

UUB:s strategier utifrån tre målområden: ”Samlingarnas bästa tillhandahållande, 

                                                 
87 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
88 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Anteckningar från praktik vid Kart- och 

bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
89 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Anteckningar från praktik vid Kart- och 

bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
90 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
91 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
92 Göransson, U. (2010), s. 1. 
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uppbyggnad och bevarande”, ”Utmärkt samverkan med användare och omvärld” 

samt ”Personalstrategi och en miljö i utveckling”.93 Till det första målområdet 

ingår ”vidareutveckling av informationsinstrument på webben”94 som ett delmål. 

Här beskrivs tydligt att UUB ska utveckla webbaserade informationsredskap för 

att underlätta för användare att söka UUB:s resurser på egen hand. Dessutom skall 

äldre och unikt material digitaliseras och tillgängliggöras på webben.95 Dessa be-

skrivningar överensstämmer med rekommendationerna i Statens offentliga utred-

ningar (SOU).96 

Utifrån dessa målsättningar försöker enheten skynda på den elektroniska kata-

logiseringen och digitaliseringen av samlingen i Bildsök. Med hjälp av Bildsök 

kan Kart- och bildenheten informera om och tillhandahålla sin samling på ett helt 

annat sätt än tidigare och användare får möjlighet att själva bläddra i samlingen. 

Det långsiktiga målet är att göra större delen av samlingen elektroniskt tillgänglig, 

men det är ett tids- och resurskrävande arbete. I dagsläget måste därför dels det 

mest efterfrågade och dels det unika och sköra materialet prioriteras. 97  Vilka 

material som är mest efterfrågade och således prioriteras för katalogisering i Bild-

sök kommer närmare att redogöras för under rubriken ”Urval vid katalogisering i 

Bildsök”. 

Utveckling av Bildsök följer uppgiften om bevarande i enlighet med Utkast 

till Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek. Om användare kan se det 

digitaliserade materialet direkt på webben behöver inte originalen tas fram i lika 

stor utsträckning och materialet slits mindre. Förutom detta skall enheten omhän-

derta donationer och förvärv samt kontrollera att samlingen förvaras på bästa 

sätt.98 Mer om förvaring kommer att analyseras under rubriken ”Förvaring och 

bevarande”. 

 

Samling 

Kart- och bildenhetens samling och dess förvärv 

Kart- och bildenheten har en omfattande och mångfacetterad samling som huvud-

sakligen består av porträtt, teckningar, kartor, affischer, fotografier, glasnegativ, 

                                                 
93 Dessa tre målområden är citerade ur: Göransson, U. (2010), s. 1-3. 
94 Göransson, U. (2010), s. 2. 
95 Göransson, U. (2010), s. 2. 
96 Detta beskrivs bl.a. i SOU 2003:129, s. 219, s. 231. 
97 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
98 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Göransson, U. (2010), s.1. 



 33 

vykort, gravyrer och litografier. I samlingen ingår även ett stort antal exlibris99, 

kistebrev100och enstaka oljemålningar, miniatyrmålningar, skulpturer, medaljonger 

och mynt.101 Samlingen växer ständigt genom pliktleveranser, donationer och för-

värv. 

Utplacering av bildmaterial görs dels enligt ämne och dels enligt materialtyp, 

själva uppdelningen av material sker på följande sätt: 

 Affischer 

 Album 

 Exlibris 

 Fotografier och fotoalbum 

 Glasnegativ 

 Gravyrer 

 Historiska händelser 

 Kartor 

 Litografier 

 Porträtt  

 Teckningar 

 Topografiska vyer 

 Vykort 

Utplacering görs efter en granskning av bildmotivet. En affisch som återger en 

individ betraktas och kategoriseras som porträtt. Vidare om en teckning återger en 

historisk händelse kategoriseras denna som historisk händelse. Därefter ordnas 

materialet ämnesvis i svenska respektive utländska motiv och sedan placeras 

materialet om möjligt efter de geografiska platser som materialet återger. I stället 

för placering efter geografiska platser ordnas porträtt enligt den avbildades namn, 

och exlibris efter ägarens namn i alfabetisk ordning. På samma sätt fördelas affi-

scher efter den landsvisa uppdelningen i kulturhistoriska respektive naturhisto-

riska kategorier, därefter sorteras dessa i underkategorier enligt dess motiv.102   

                                                 
99 Exlibris är bokägarmärken som stämplas på en bok som etikett. Exlibris började användas redan under 

medeltiden och innehåller oftast ägarens namn och symbol: Nationalencyklopedins (NE) hemsida. URL: 

http://www.ne.se Start > Sök på exlibris. [2011-07-03]. 
100 Kistebrev är träsnitt som traditionellt klistrades på kistlock i skyddande syfte. Senare användes detta som 

dekoration och ramades in och hängdes på vägg: NE:s hemsida. Start > Sök på kistebrev. [2011-07-03].  
101 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
102 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05; Wennerström, C. (1984), 

Bilaga 1:2. 
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Pliktleverans 

UUB är ett av de svenska pliktleveransbiblioteken och har sedan slutet av 1600-

talet även mottagit bildmaterial som tryckts i Sverige103 och det är Kart- och bild-

enheten som förvaltar dessa. Enligt Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter 

och ljud- och bildupptagningar samt Förordning (2008:1420) om pliktexemplar 

av dokument har UUB ingen skyldighet att bevara allt material som tas emot ge-

nom pliktleveranser.104 Dessa skildrar inte på ett utförligt sätt vad som skall be-

traktas som bildmaterial och därför sänds endast ett fåtal av alla egentliga och 

nytryckta bildmaterial till Kart- och bildenheten. Det levererade materialet består 

främst av affischer, reklamblad och kartor. Övrigt bildmaterial t.ex. dryckesetiket-

ter, digitalt bildmaterial och svenskt bildmaterial som är tryckta utomlands sänds 

inte via pliktleveranser.105  

Urval för bevarande av pliktlevererat bildmaterial görs efter en gallringsplan. 

Bilder som bedöms som intressanta för forskning bevaras, och dessa är bl.a. kar-

tor, porträtt av kända personer, ritningar, detaljerade eller konstnärliga bilder samt 

kulturhistoriska och naturvetenskapliga bilder.106 

 

Inköp till samling 

Den årliga budgeten för inköp till samlingen och referensbiblioteket är 75 000 

kronor av kulturarvsgruppens totala 150 000 kronor. I enhetens förvärvsplan kon-

stateras att med denna budget är det ”inte möjligt att genom köp bygga upp sam-

lingar eller göra stora ämnesprioriteringar.”107 Trots knappa resurser strävar enhet-

en efter att via auktioner köpa in och komplettera prioriterat bildmaterial såsom 

uppländska topografiska vyer, svenska porträtt och övriga bildmaterial som har 

anknytning till Uppsala och UU.108  Dessa urval för nya inköp görs i enlighet med 

efterfrågan av användare. Enligt Bromark brukar användare fråga efter svenska 

porträtt, bilder som föreställer särskilda byggnader eller städer i ett historiskt per-

                                                 
103 Pliktleverans startades år 1661: NE:s hemsida. Start > Sök på arkivbibliotek. [2011-07-03]; Kungliga 

Bibliotekets (KB) hemsida. URL: http://www.kb.se. Start > Pliktleverans. [2011-06-26].  
104 SFS nr: 1978:487. Lag (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar (1978), 

Sveriges riksdag: Utbildningsdepartementet; SFS nr: 2008:1420. Förordning (2008:1420) om pliktexemplar 

av dokument (2008), Sveriges riksdag: Utbildningsdepartementet. Tillgängliga via Riksdagens hemsida. 

URL: http://www.riksdagen.se. Start > Dokument > Lagar > Svensk författningssamling (SFS) > Bläddra i 

SFS. [2011-05-10]. 
105 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
106 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
107 UUB:s hemsida. Start > Om biblioteket > Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek > För-

värvspolicy > Förvärvsplaner > Kart- och bildenheten. [2011-04-10]. 
108 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05; UUB:s hemsida. Start > 

Om biblioteket > Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek > Förvärvspolicy > Förvärvsplaner > 

Kart- och bildenheten. [2011-04-10]. 
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spektiv och bilder som föreställer en specifik händelse.109 Som en ledande kultur-

arvsinstitution i Uppsala förväntas Kart- och bildenheten dessutom inneha bild-

material som berör Uppsala, dess miljö, kulturella och akademiska rörelser.   

 

Donation 

Som det redogörs för i Kart- och bildenhetens förvärvsplan är enhetens nyförvärv, 

p.g.a. den begränsade budgeten, beroende av donationer av material till samling-

en.110 Därför utgör dessa en stor och viktig del av samlingen. Omfattande samling-

ar av bildmaterial donerades under 1800-talet av bl.a. Jacob Westin samt Carl 

Hård af Segerstad (1768-1840).  

Jag undrade personligen om UUB:s bildsamling hade någon koppling till 

UU:s konstsamling. Genom besök vid Uppsala konstmuseum samt Universitets-

huset vilka förvarar UU:s konstsamling lade jag märke till att ett stort antal före-

mål donerades av Hård af Segerstad. Enligt Henningsson erfor jag att UUB och 

UU i princip betraktas som två skilda institutioner trots att UUB tillhör UU. Dessa 

två institutioner har traditionellt förvärvat sina samlingar var för sig. Dessutom 

brukar donatorer adressera donationen till en särskild institution eller enhet som 

de vill skänka sina bildmaterial till, d.v.s. allt bildmaterial som skänkts till Kart-

och bildenheten donerades direkt till denna enhet eller till UUB. Detta innebär att 

vad som doneras till UUB eller Kart- och bildenheten kommer att utgöra en del av 

dess bildsamling och donationer till UU kommer att ingå i dess konstsamling, 

därför kan man inte dra en slutsats kring vad som är bildmaterial respektive konst 

utifrån analys av ifrågakommande samlingar.  

Ett undantag är dock den mycket ansenliga donationen av Hård af Seger-

stad.111 Denne var generalmajor och en stor konstsamlare. Han testamenterade sin 

samling till UU och denna överlämnades år 1840 efter donatorns död.112 Hårds 

samling omfattade bl. a. ett stort antal oljemålningar och teckningar och skänktes 

med syfte att fungera som studieobjekt av äkta konstverk samt för att utgöra en 

grund för etablering av ett konstmuseum vid UU.113 Denna samling placerades i 

Museum Gustavianums södra sal som blev det dåvarande konstmuseets egen lo-

kal.114 Denna lokal fungerade utmärkt för att hänga upp tavlor, men inte för att 

                                                 
109 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, Carolina Rediviva, Uppsala, 2011-05-13. 
110 UUB:s hemsida. Start > Om biblioteket > Mål och strategier för Uppsala universitetsbibliotek > För-

värvspolicy > Förvärvsplaner > Kart- och bildenheten. [2011-04-10]. 
111 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
112  Nyblom, C.R. (1902), Uppsala universitets konstsamlingar: beskrivande förteckning. Uppsala: Akad-

emiska boktrycket, s. I. 
113 Uppsala University Art Collections: painting and sculpture (2001), ed. Thomas Heinemann. Uppsala: 

Uppsala universitet, s. 21: Uppgiften refereras till Hård af Segerstads testamente, daterat 1834-10-20, kopian 

finns vid UU:s konstsamlings arkiv.   
114 Nyblom, C.R. (1902), s. I. 
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förvara lösa pappersblad. Av det praktiska skälet flyttades följaktligen teckningar 

till UUB som var bättre anpassat för förvaring av lösa papper.115  

Ur historiskt perspektiv är det viktigt att utröna bildmaterialens ursprung och 

vilka donatorerna var. Ett sådant försök utfördes av Davidsson i samband med 

författandet av kataloger och förteckningar över en del av enhetens samlingar. 

Även ur användarperspektiv är det intressant att få kännedom om eventuella dona-

torer då man vid sökning av bildmaterial bekantar sig med dessa vilket kan väcka 

nyfikenhet hos användare. Därför redogörs härnedan i korthet för några viktiga 

donatorer/institutioner i alfabetisk ordning för att belysa enhetens donationshisto-

ria: 

 Ateljé Hagberg: Negativsamling av porträttfotografier från 1892 till 1960 i 

Uppsala.116 

 Carl Gustaf von Brinkman (1764-1847): von Brinkman var verksam som 

diplomat, författare och var en stor boksamlare. Hans donation omfattar ca 

20 000 gravyrer samt litografier.117 

 Fredrik Gyllenborg (1668-1759): Greve och politiker. Ett stort antal affi-

scher, ritningar, gravyrer och kartografiskt material, vilka ägdes och fram-

ställdes av hans far C.D. Gyllenborg skänktes år 1812.118 

 Per Kjellén: Uppsalafotograf. Hans samling omfattar ca 30 000 glasnega-

tiv. Kjellén fotograferade den akademiska sfären som sitt främsta motiv 

fram till ca år 1940.119  

 Henri Osti (1826-1914): Tyskfödd Uppsalafotograf. En fotografisamling 

som består av ca 16 000 glasnegativ. Ansvaret för Ostis glasnegativsam-

ling delas dock med Upplandsmuseet, som förvarar de topografiska moti-

ven medan Kart- och bildenheten ansvarar för porträtten.120 

 Johan Gustaf Renat (1682-1744): Karolin och kartograf. Renat deltog i 

kriget mellan Sverige och Ryssland i Karl XII:s armé och tillfångatogs vid 

slaget i Poltava. Under sin fångenskap sändes han av den ryska tsaren till 

Centralasien för att framställa kartor. Under en expedition till Dzungariet 

fängslades han omigen och kom att förbli i totalt 25 års fångenskap innan 

han kunde återvända till Sverige. Vid hemresan förde han bl.a. med sig två 

                                                 
115 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
116 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Fotografier > Negativsamlingar. [2011-04-10]. 
117 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Fotografier > Gravyrer och litografier. [2011-04-10]; NE:s 

hemsida. Start > Sök på Carl Gustaf von Brinkman. [2011-07-03]. 
118 Davidsson, Å. (1956), s. 14; NE:s hemsida. Start > Sök på Fredrik Gyllenborg. [2011-07-03]. 
119 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Fotografier > Negativsamlingar. [2011-04-10]. 
120 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Fotografier. [2011-04-10]; UUB:s hemsida. Start > Sam-

lingar > Bilder > Fotografier > Negativsamlingar. [2011-04-10]. 
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kalmuckiska kartor med mongolisk skrift över Dzungariet samt över östra 

delarna av Centralasien. Dessa kartor är högt aktade och hedras med en 

plats bredvid Silverbibeln.121 

 Carl Hård af Segerstad (1768-1840): Hårds samling omfattar över 4 000 

svenska samt ca 500 utländska handteckningar, ca 6 000 gravyrer och lito-

grafier.122  

 Gunnar Sundgren (1901-1970): Uppsalafotograf. En omfattande negativ-

samling bestående av porträtt samt topografiska motiv från Uppsala och 

Uppland. Samlingen delas med Upplandsmuseet.123  

 Jacob Westin (1810-1880): Den stora Westinska samlingen bestod av ”68 

portföljer ‹‹kartor, vyer och teckningar öfver Sverige››124 och 28 portföljer 

porträtt över svenskar”.125 

Kart- och bildenheten har en omfattande fotografi- och negativsamling. Utöver 

ovannämnda samlingar kan man foga Joel Andersson (1892-1930), Alfred Dahl-

gren (1861-1908) samt Ellen Claeson (1877-1961), vars fotoarkiv till olika delar 

överförts till UUB.126 

 

Materialens tillgänglighet, beställning och leverans  

I dagsläget är enhetens användare beroende av personal vid sökning och beställ-

ning av bildmaterial. Det finns dock ofullständiga tryckta förteckningar/kataloger 

som användarna kan bläddra i, men dessa omfattar endast en liten del av samling-

en. Kortkataloger över porträtt, litografier och gravyrer samt övriga förteckningar 

som endast är tillgängliga för enhetens personal är inte heller fullständigt förteck-

nade. I övrigt är majoriteten av samlingen okatalogiserad. Katalogisering i Bild-

sök pågår fortlöpande, men det är endast en mindre del av samlingen som har 

lagts in och ämnas läggas in i databasen, därför behöver användarna kontakta en-

hetens personal för att ta reda på huruvida bildmaterial som han/hon söker finns i 

Kart- och bildenhetens samling. På förfrågan tas relevant bildmaterial fram av 

personal. Användarna har inte tillträde till magasinen, men har under bevakning 

möjlighet att se och bedöma ifall det framtagna materialet är lämpligt i enhetens 

läsesal respektive Specialläsesal vid Handskrifts- och musikenheten. Detta görs 

                                                 
121 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Kartor > Kart- och bildenhetens kartsamling > Kartor över Dzunga-

riet. [2011-04-10]. 
122 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Teckningar. [2011-04-10]; UUB:s hemsida. Start > Sam-

lingar > Bilder > Fotografier > Gravyrer och litografier. [2011-04-10]. 
123 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Fotografier > Negativsamlingar. [2011-04-10]. 
124 Varifrån Davidsson citerar denna uppgift är okänd. 
125 Davidsson, Å. (1956), s. 18 f. 
126 UUB:s hemsida. Start > Samlingar > Bilder > Fotografier > Negativsamlingar. [2011-04-10]. 

http://www.ub.uu.se/sv/
http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/
http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Kartor/
http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Kartor/Kart--och-bildenheten/
http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Kartor/Kart--och-bildenheten/Kartor-over-Dzungariet/
http://www.ub.uu.se/sv/Samlingar/Kartor/Kart--och-bildenheten/Kartor-over-Dzungariet/
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för att säkerställa samlingen och det är endast ett fåtal personal vid UUB som har 

tillträde till enheten och dess magasin.127 

Framtagning av material är tidskrävande, därför förväntas besökaren boka tid 

i förväg så att personal hinner ta fram relevant material. Denna arbetsrutin till-

sammans med den begränsade personalstyrkan har medfört snäva öppettider så att 

dessa även skall få tid till övriga arbetsuppgifter.  

När man har funnit passande bildmaterial beställer man det via personal och 

erhåller en kopia levererat i önskat format. Det vanligast förekommande formatet 

är en digital bild av materialet sparad på CD-skiva som levereras via post. Det 

finns också möjlighet att beställa bilden i pappersform tryckt i olika format. Om 

den digitala bilden tar mindre plats än 10 MB och beställaren har tillgång till en 

tjänst som kallas för ”FTP-server” kan bilden skickas direkt till beställarens ser-

ver, men sådana önskemål förekommer mycket sällan enligt personal vid Repro-

enheten.128     

 

Förvaring och bevarande  

Bevarandet av samlingen är en av de viktigaste uppgifterna för enheten och detta 

görs i samarbete med Konserveringsenheten. Kart- och bildenhetens samling 

rymmer en stor mängd äldre material och en del är slitna och/eller ömtåliga p.g.a. 

materialets kvalité eller brister vid tidigare förvaring.  

Materialet utsätts för en nedbrytningsprocess vid all förvaring. Livslängden på 

materialet påverkas av hastigheten på den kemiska och biologiska processen. Den 

kemiska processen handlar om nedbrytning av kemikalier och är en långsam och 

naturlig process, medan den biologiska handlar om en mer akut process som t.ex. 

då materialet angrips av insekter eller bakterier och därmed förstörs. För att för-

dröja den kemiska processen och undvika den biologiska är det viktigt att säker-

ställa en bra förvaringsmiljö för samlingen. Materialen bör förvaras i en mörk och 

sval miljö med lämplig luftfuktighet och syrehalt. 129  Enheten har företrädesvis 

goda förvaringsmiljöer, tidvis kan dock luftfuktigheten stiga upp till 80 % i en av 

lokalerna och det bekräftas av enhetens personal att det då tydligt syns hur materi-

alens egenskaper påverkas av den höga luftfuktigheten.130  

Flera bildmaterial monteras i bevarande syfte på ark för att undvika slitage 

genom att personal och besökare direkt handhar materialet. Montering görs även 

av det praktiska skälet att kunna organisera flera små lösa blad på samma ställe 

och format.  

                                                 
127 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
128 Anteckningar från studiebesök vid Reproenheten, Carolina Rediviva, Uppsala, 2010-10-13. 
129 Anteckningar från studiebesök vid Konserveringsenheten, 2010-10-06 samt 2010-10-21. 
130 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
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Digitalisering av bildmaterial betraktas dessutom som en bevarande åtgärd ef-

tersom användare då kan se digitaliserade bildmaterial direkt på skärmen. Detta 

medför att användaren kan göra urval och bedömning av materialet på egen hand 

och originalen behöver därför inte tas fram lika ofta. Då dessa slits mindre för-

längs livslängden på materialen.131 Lars Björdal vid Konserveringsenheten påpekar 

dessutom att marknaden för hantverk ständigt krymper och det blir allt svårare att 

få tag på särskilda hantverksmässiga material såsom lim, papper och pergament 

för konservering av material. Digitalisering av material kan alltså ses som en ef-

fektiv insats för att hålla bildmaterialens hantverksmässiga egenskaper vid liv.132  

 

Kunskapsorganisation 

Tillgängliggörandet av en nätbaserad bilddatabas 

Fördelen med en nätbaserad bilddatabas 

Att skapa och utveckla en nätbaserad bilddatabas betonas vara en viktig arbets-

uppgift enligt regeringen.133 Det finns flera fördelar med en nätbaserad bilddatabas. 

De grundläggande motiven som tydligt uttalas bl.a. i SOU 1999:14, SOU 

2003:129 samt SOU 2009:15 är användarperspektiv, utbildningsperspektiv, beva-

randeperspektiv och demokratiskt perspektiv. Ur användarperspektiv och utbild-

ningsperspektiv är det viktigt att erbjuda en möjlighet för användare att kunna 

söka material på egen hand oberoende av tid och plats. Dagens biblioteksanvän-

dare förväntar sig god tillgång till alla biblioteksresurser på nätet med användar-

vänliga söktjänster och IR-system. För att erbjuda enkel informationssökning är 

det givet att det ska finnas möjlighet till både fritextsökning och avancerad sök-

ning.134 Ur utbildningsperspektiv betonas betydelsen av digitalt tillgängliggörande 

av material för skolverksamhet, studier, forskning samt för livslångt lärande.135  

Som jag tidigare nämnt under rubriken ”Förvaring och bevarande” betraktas 

tillgängliggörandet av biblioteksresurser på nätet som en bevarande åtgärd. Om 

användare kan söka och se information/bilder om vilka material som återfinns vid 

                                                 
131 Anteckningar från studiebesök vid Konserveringsenheten, 2010-10-06 samt 2010-10-21; SOU 2003:129, 

s. 220.  
132 Anteckningar från studiebesök vid Konserveringsenheten, 2010-10-06 samt 2010-10-21. 
133 Se bl.a. SOU 1997:14, SOU 2003:129 samt SOU 2009:15. 
134 SOU 2003:129, s. 177 f; Neubauer W. & Piguet A. (2009), s. 595; Svenonius, Elaine (2003), ”Design of 

Controlled Vocabularies”, i Encyclopedia of Library and Information science, ed. Miriam A. Drake, 2 uppl. 

New York, N.Y.: Dekker, s. 836 f. 
135 SOU 2003:129, s. 229; World Conference on Higher Education: Towards an Agenda 21 for Higher Edu-

cation: Challenges and tasks for the twenty-first century (1998), s. 9-11. 
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Kart- och bildenheten via nätet innebär detta att originalmaterialen inte behöver 

hanteras i lika stor utsträckning, vilket resulterar i mindre slitage.136  

Även ur ett verksamhetsmässigt perspektiv finns fördelar med användning av 

en bilddatabas. Kortkataloger och förteckningar som finns vid enheten har be-

gränsade sökingångar och dessa medger inte sökning av material med innehålls-

baserade sökord. Kortkataloger till porträttsamlingen är t.ex. ordnade efter de av-

bildades namn, vilket innebär att det inte finns möjlighet att söka med t.ex. konst-

närer, årtal, teknik eller ämne som sökord, vilket inte stämmer överens med da-

gens biblioteksstandard för söktjänster. Detta leder till att de material som inte är 

sökbara på nätet blir ”dolda resurser” och svårtillgängliga. Därför måste dessa 

läggas in vid digitalisering vilket är en arbetskrävande insats. Det är dessutom 

tidskrävande att vid varje beställning behöva gå till magasinen och leta fram rele-

vant material. Kunskapsöverföring till nyanställda gällande enhetens samling tar 

också mycket tid i anspråk.137 En bilddatabas är därför ett effektivt arbetsredskap 

för att kunna erbjuda snabb och fullständig service. 

Beträffande demokratiskt perspektiv kommer det närmare att diskuteras under 

rubriken ”Digitalisering av kulturarv”.  

 

Fördröjt etablerande av en bilddatabas 

Etablerandet av en bilddatabas vid Kart- och bildenheten kom att dröja fram till år 

2006. Målet att skapa en sådan hade funnits en längre tid, men kunde inte förverk-

ligas. En anledning till detta var att inga särskilda resurser satsades.138 Då man 

traditionellt utgår från textbaserat källmaterial vid vetenskaplig forskning förelåg 

det ett mindre behov för utveckling och organisering av en bilddatabas. Ytterli-

gare en anledning var brist på kompetent personal inom det tekniska området samt 

tekniskt stöd i huset. Tekniken fanns på marknaden och flera andra institutioner 

började försöka skapa bilddatabaser på 90-talet, men eftersom det inte fanns nå-

gon systemutvecklare vid UUB saknade enheten teknisk support.139 

 Trots detta genomfördes flera försök att ta en bilddatabas i bruk vid Kart- och 

bildenheten, nämligen katalogisering i en bilddatabas som togs fram på försök vid 

KB samt omkring år 1995/1996 då försök gjordes att lägga in digitaliserade bilder 

i LIBRIS. Men inga av dessa tidigare försök visade sig vara användbara eller håll-

bara utan tekniskt kunnig personal tillgänglig för verksamheten. År 2000 inrätta-

des Enheten för digital publicering och då hänvisades Kart- och bildenheten till 

                                                 
136 Anteckningar från studiebesök vid Konserveringsenheten, 2010-10-06 samt 2010-10-21; SOU 2003:129, 

s. 220.  
137 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
138 Att problematiken med skapandet av en bilddatabas berodde på brist på resurser dokumenterades av 

Kjellman, U. (1998), s. 58. 
139 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
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denna enhet gällande skapandet av en bilddatabas. Som ett resultat skapades 

UUB:s egen bilddatabas, Bildsök år 2006 i samarbete mellan dessa enheter och 

Kart- och bildenheten fick således tillgång till en fungerande bilddatabas och 

kompetent personal. Ett problem är att utvecklingen av Bildsök kan dröja då En-

heten för digital publicering sköter flera uppgifter parallellt.140 Under den senaste 

tiden har personalen vid Enheten för digital publicering varit upptagna med ett 

externt finansierat projekt och utvecklingen av en ny version av Bildsök har 

följaktligen fördröjts. Den skulle ha lanserats kring årsskiftet 2010/2011 men i 

dagsläget beräknas det fullbordas i december år 2011 med ett års fördröjning.141  

Som det framfördes i SOU 2003:129 är brist på resurser ett vanligt förekom-

mande hinder vid skapandet eller utveckling av bilddatabaser vid många kultur-

arvsinstitutioner. Även om det föreligger behov och vilja hos flera enheter kan 

dessa inte förverkliga tanken kring införandet av en bilddatabas utan tillräckligt 

finansiellt stöd.142 UUB planerade tidigt att resurser för Bildsök skulle inkluderas i 

de berörda enheternas budget, men det krävs ändå kontinuerligt stöd som är sär-

skilt avsett för utveckling av en sådan databas.143   

 

Referenser  

Härnedan presenteras ett urval av de mest använda referenserna vid Kart- och 

bildenheten: 

Regelverk 

 Katalogiseringsregler för svenska bibliotek (KRS): KRS är ett regelverk 

för katalogisering vid svenska bibliotek. 

 Lathund: Lathund skrevs av Bromark år 2006. Den är en kort instruktion 

för registrering av bildmaterial i Bildsök. Lathund bygger på reglerna och 

praxis som redogörs i KRS, Plattform för bilddatabaser och Bilddatabaser 

och digitalisering – plattform för ABM-samverkan.144  

   

Uppslagsverk 

 Sveriges ridderskap och adels kalender (1854-): Adelskalendern presente-

rar svenska adelsmän med dess personbestånd, ingresser samt vapensköl-

                                                 
140 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
141 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, Carolina Rediviva, Uppsala, 2011-05-30. 
142 Se bl.a. SOU 2003:129, s. 182. 
143 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; SOU 2003:129, s. 228. 
144 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
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dar. Den utkom första gången år 1845 och ges alltjämt ut vart tredje år.145 

Adelskalendern är användbar för att hitta information om personer.146 

 Allgemeines Künstlerlexikon Online (AKL): En nätbaserad version av 

Allgemeines Künstlerlexikon.  AKL är en världsledande databas som inne-

håller information om över 1 miljon konstnärer.147 AKL används i första 

hand för att söka information om konstnärers biografiska uppgifter och 

auktoriserade namn vid skapande av auktoritetsposter.148 Finns tillgänglig 

på tyska och engelska. 

 Katalogisatörens verktygslåda: Katalogisatörens verktygslåda är tillgäng-

lig via KB:s hemsida. Här finns viktiga referenser samlade för katalogise-

ringsarbetet bl.a. Svenska ämnesord och TGM II. 149 

 LIBRIS: LIBRIS är en nätbaserad nationell samkatalog för sökning av 

biblioteksresurser vid svenska forskningsbibliotek samt ett fåtal folkbiblio-

tek.150  LIBRIS används vid kontroll av auktoriserade namn för personer, 

orter, byggnader, institutioner m.fl. 

 Nationalencyklopedins hemsida (NE): En nätbaserad version av Nat-

ionalencyklopedin. Detta är Sveriges ledande uppslagsverk och alla artik-

lar i NE skrivs och granskas vetenskapligt av experter inom det aktuella 

området.151 NE används framför allt för att söka ortnamn.152 

 Svenskt konstnärslexikon: Svenskt konstnärslexikon finns som tryckta band 

och används främst vid upprättandet av auktoritetsposter.153 

 Wikipedias hemsida: Wikipedia är en nätbaserad kostnadsfri encyklopedi 

vars artiklar läggs in och uppdateras av användare. Detta innebär att vilken 

användare som helst kan skriva och redigera innehållet.154 Artiklarnas in-

nehåll granskas inte vetenskapligt, därför kan trovärdigheten av innehållet 

ifrågasättas. Wikipedia används inte direkt som referens vid katalogisering, 

                                                 
145 Riddarhusets hemsida. URL: http://www.riddarhuset.se. Start > Genealogi > Adelskalendern. [2011-07-

07]. 
146 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13. 
147 UUB:s hemsida. Start > Ämnesguider > Konstvetenskap > Konstnärslexikon > AKL Online. [2011-07-

07]. 
148 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
149 KB:s hemsida. Start > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens verktygslåda. 

[2011-07-07]. 
150 LIBRIS. URL: http://libris.kb.se. Start > Om LIBRIS. [2011-07-07].  
151 NE:s hemsida. Start > Om NE.se. > Uppslagsverk, Encyklopedi. [2011-07-07]. 
152 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13. 
153 Svenskt konstnärslexikon: tiotusen svenska konstnärers liv och verk (1952-1967), red. Roosval, Johnny, 

Lilja, Gösta & Andersson, Knut, band 1-5. Malmö: Allhem. 
154 Wikipedias hemsida. URL: http://sv.wikipedia.org. Start > Om Wikipedia. [2011-07-07]. 
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men är behjälplig för att initialt bekanta sig med ett nytt 

ämne/ort/person.155 

 

Katalog och förteckning 

Det finns flera olika kataloger och förteckningar för sökning av bildmaterial men 

de flesta är ofullständigt förtecknade. Dessutom är majoriteten handskrivna och 

vissa handstilar är slarviga och/eller svårtydda. Här nedan presenteras en del vik-

tiga kataloger och förteckningar. 

 Diverse kataloger för glasnegativ  

 Diverse förteckningar över donationer och mindre samlingar 

 Kortkataloger för litografer och gravörer (ofullständiga) 

 Kortkataloger för porträtt 

 Åke Davidssons kataloger och förteckningar för kartor och handteckningar 

(somliga ofullständiga) trycktes år 1956, 1957, 1958, 1985 och omfattar 

därmed inte senare års förvärv. 

 

Urval vid katalogisering i Bildsök  

I SOU 2003:129 föreslogs hur urval skulle göras vid digitalisering;  

Beträffande val av objekt framhålls sammanfattningsvis att det svåråtkomliga, mest efterfrå-
gade och skyddsvärda materialet bör prioriteras för digitalisering. I första hand bör svensk 
tryckproduktion, unika objekt i form av handskrifter och bilder i svenskt förvar komma i 
fråga – det handskrivna och äldsta först för att det alls ska bli tillgängligt. […] Mycket efter-
frågat material bör prioriteras eftersom de[t] löper risk att slitas ned eller komma bort, det är 
också intressant för många brukare […]156 

Kart- och bildenheten arbetar vid urval för digitalisering utefter detta förslag och i 

första hand läggs beställt bildmaterial in i Bildsök. Detta görs även av ett praktiskt 

skäl. Vid beställningen digitaliseras bildmaterialet för att leverera dess digitala 

bild till beställaren, samtidigt skapas en katalogpost i Bildsök som kopplas till den 

digitala bilden. Katalogisering av svenska handteckningar, vilken är den mest 

unika och skyddsvärda materialtypen vid enheten, sker fortlöpande. Dock sker 

digitalisering av icke beställt material i mån av tid. Reproenheten handhar all digi-

talisering i huset och detta håller personalen fullt sysselsatt. Därför prioriteras 

aktuella ärenden (d.v.s. hanteringen av beställt material) medan övrigt bildmateri-

                                                 
155 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13. 
156 SOU 2003:129, s. 219. 
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al som inte är lika brådskande för digitalisering handläggs efterhand. Därför åter-

finns poster i Bildsök som saknar digitaliserade bilder. Komplettering av posterna 

är betingad av hur mycket tid personalen vid Reproenheten har.157   

En intressant skillnad mellan Kart- och bildenheten och Enheten för hand-

skrifter, kartor och bilder vid KB är att vid den sistnämnda prioriteras, utöver de 

efterfrågade, ömtåliga och unika materialen, dessutom elektronisk katalogisering 

av nyförvärv genom inköp och pliktleveranser. I LIBRIS hittar man därför mycket 

samtida bildmaterial som förvärvats genom pliktleveranser.158 Kart- och bildenhet-

en katalogiserar inget pliktlevererat bildmaterial i Bildsök som inte beställs eller 

efterfrågas. Enheten har i dagsläget inte resurser att katalogisera allt material i 

Bildsök. Det skulle bli för kostsamt och tidskrävande att tillgängliggöra hela sam-

lingen digitalt, därför fokuserar enheten på dessa två kategorier tills vidare: be-

ställningsmaterial samt svenska handteckningar som det rekommenderas i SOU 

2003:129.159 

 

Katalogisering i Bildsök 

Vid Kart- och bildenheten görs katalogisering i ett särskilt nätbaserat formulär 

som skapades av Enheten för digital publicering, medan man vid Enheten för 

handskrifter, kartor och bilder vid KB använder LIBRIS för katalogisering av 

bildmaterial och dess MARC-format (Machine-Readable Cataloging) har genom 

åren prövats och anpassats till denna materialtyp vid ett flertal tillfällen.160 Man 

kan undra då varför Kart- och bildenheten inte valde att katalogisera i LIBRIS 

som det görs vid KB och huruvida det fanns ett behov av att skapa en särskild 

bilddatabas och formulär för katalogisering av samlingen. Dock förelåg det flera 

skäl till detta. MARC-formatet är från början skapat och utvecklat för katalogise-

ring av tryckt textmaterial, därför är flexibiliteten och beskrivningsmöjligheterna 

av metadata begränsade och ej anpassade för beskrivning av bildmaterial. 161 

LIBRIS är skapat för registrering av tryckt textmaterial men inte för att lagra digi-

tala bilder, detta innebär att IR i LIBRIS är textbaserad och inte anpassat för att 

söka bilder med bilder (d.v.s. CBIR). Återvinning av ett bildmaterial förutsätter 

att användarna kan ta del av information om materialets karaktär och innehåll ge-

nom både texter och bilder, därför fanns det ett starkt behov av att skapa en sär-

skild bilddatabas som är anpassad för att lagra digitala bilder.   

                                                 
157 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
158  Anteckningar från studiebesök vid Enheten för handskrifter, kartor och bilder, Kungliga biblioteket, 

Stockholm, 2010-10-11. 
159 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; SOU 2003:129, s. 219. 
160 Anteckningar från studiebesök vid Enheten för handskrifter, kartor och bilder, 2010-10-11; Plattform för 

bilddatabaser (2000), s. 23 f. 
161 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
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Tryckt textmaterial har enhetlighet, men bildmaterial består av olika typer av 

material. Eftersom bildmaterial ofta saknar titel, upphovsman eller årtal behövs 

det mer utrymme och olika fält för att kunna beskriva materialet. Dessutom krävs 

omfattande utbildning kring katalogisering i MARC-formatet för personalen. 

Detta medför att värdefull tid går åt till personalutbildning. Därutöver är material 

som är katalogiserade i LIBRIS inte sökbara i webbaserade kommersiella sök-

tjänster såsom Google som ofta används vid sökning av material. Därför fanns det 

ett behov av att skapa en webbaserad databas som var särskilt utvecklad för bild-

material, och Neubauer och Piguet skönjer en sådan tendens vid dagens ABM-

institutioner.162 Ett användarvänligt formulär underlättar, till skillnad från MARC-

formatet, katalogiseringsarbetet genom att erbjuda möjlighet till katalogisering av 

material med naturligt, okodat språk.  

Vid flera tidigare projekt, konferenser och utredningar diskuterades det vilka 

metadata som skulle utgöra standard och på vilken nivå beskrivningen skulle ske 

vid registrering av bildmaterial. Metadata i Bildsök följer arbetslinjen som har 

tillkommit vid de tidigare nationella projekten såsom Plattform för bilddatabaser 

samt Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan som ge-

nomfördes enligt internationell standard.163 Genom standardisering av metadata 

och användning av kontrollerade termer kan användarna ta del av information i 

samma utsträckning oberoende av institution, och dessutom kan kunskapsöverfö-

ring underlättas mellan institutioner. Dock varnar Jörgensen för att detta även 

medför en risk att materialens unika egenskaper som inte ryms i något fält eller 

kan beskrivas med ämnesord går förlorad, och därmed förblir materialen svåråt-

komliga.164 Dessutom kan standardisering medföra att uppgifter som traditionellt 

registrerats vid en enskild institution inte får plats i fälten och därmed går förlo-

rade. Därför behövs en tillräckligt flexibel bilddatabas som är anpassningsbar ef-

ter olika institutioners behov och tradition, och Bildsök är skapad med avseende 

på denna ovanstående problematik.165 

I Plattform för bilddatabaser diskuterades en metod för beskrivning av bild-

material, nämligen Erwin Panofskys ikonografi och ikonologi, men denna anses 

inte vara användbar vid Kart- och bildenheten då den är en konstvetenskaplig teori 

och metod och förutsätter vissa förkunskaper inom detta vetenskapsområde. 166 

Dessutom omfattar enhetens samling mångfaldigt material och även om dessa 

kallas för ”bildmaterial” kan alla inte betraktas som konst. En del utav bildsam-

lingen såsom fotografier med rasbiologiska motiv eller kartografiskt material kan 

inte tolkas med hjälp av konstvetenskaplig teori och metod. En annan del av 

                                                 
162 Neubauer, W. & Piguet, A. (2009), s. 597. 
163 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006, s. 3. 
164 Jörgensen, C. (2003), s. 97. 
165 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
166 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13; Anteckningar från intervju med Åsa Hen-

ningsson, 2011-05-13; Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
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materialet som återfinns vid Kart- och bildenheten kan förvisso betraktas som 

konst, men bibliotekarier som tjänstgör vid enheten ser på dessa som biblioteks-

resurser och forskningsmaterial. Som biblioteksenhet har Kart-och bild sina rötter 

i bibliotekstraditionen och följer dess perspektiv och principer. Därför anses 

biblioteks- och informationsvetenskapligt orienterade metoder tydligare klargöra 

beskrivningen av bildmaterial vid katalogiseringsarbetet. 

Som ett exempel kan Shatford Laynes metod anses vara användbar. Gällande 

beskrivning av bildmaterial förklarar hon olika beskrivningsmoment med hjälp av 

tre olika steg.167 Som ett exempel kan man tillämpa hennes metod för att beskriva 

Bataljscen (ID 9496) i Bildsök.168 Första steget innebär att en bild kan vara både of 

och about. Bilden föreställer en bataljscen (of), men denna bild kan även medföra 

en symbolisk betydelse såsom ”vrede”, ”ondska” och ”makt” (about). Vid andra 

steget analyseras bildens generic och specific. Bilden tolkas då generellt (generic) 

som en återgivning av en batalj, men den kan därtill föreställa någon specifik 

(specific) bataljscen som t.ex. ”Slaget i NN”. Tredje och sista steget handlar om 

att, om möjligt, klassificera bilden i följande fyra facetter: time, space, activities 

and events och objects. Bilden kan exempelvis tolkas som en pennteckning 

(objects) som avbildar Slaget i NN (activities and events) i Skåne (space) på 

1700-talet (time). Sammanfattningsvis kan bilden generellt beskrivas som ”En 

pennteckning föreställande en bataljscen” och specifikt skildras som ”En penn-

teckning återgivande Slaget i NN i Skåne på 1700-talet”. 

Gällande Shatford Laynes generic och specific problematiserar Jörgensen ris-

ken att alltför generella eller specifika beskrivningar kan resultera i för vida eller 

snäva träffar, och därmed att s.k. ”recall” minskar.169 Svårigheten vid katalogise-

ring av bildmaterial handlar idag huvudsakligen om på vilken nivå beskrivningen 

skall utföras. Detta kan erfaras t.ex. vid skapandet av auktoritetsposter. Auktori-

tetsposter innebär standardiserade namnformer bl.a. på personer, organisationer 

och geografiska platser. I en sådan återfinns bibliografiska uppgifter om t.ex. per-

sonens auktoriserade namn, alternativa namnformer och biografiska uppgifter så 

att man kan göra åtskillnad mellan individer med identiska namn.170 Hur noggrant 

beskrivningen skall ske kan bli ett problem då t.ex. en individ har flera alternativa 

namnformer. Som ett exempel kan man nämna en nederländsk konstnär, Anthonis 

Sallaert (ca 1580/1590-1657/1658) som avbildade Allegori över lyckans genius 

(ID 9273 i Bildsök).171 Konstnärens auktoriserade namn är enligt AKL ” Sallaert, 

Anthonis”, men som alternativa namnformer föreslås: ”Sallaerts, Anthonis”, 

                                                 
167 Shatford Layne. S. (1994), s. 584 f. 
168 Bataljscen (ID 9496) återfinns i Bildsök: UUB:s hemsida. Start > Sök > Bilder > Bildsök – Uppsala uni-

versitetsbiblioteks bilddatabas > Sök på Internt ID i Utökad sökning. [2011-04-10]. 
169 Jörgensen, C. (2003), s. 97 f. 
170 Jörgensen, C. (2003), s. 95. 
171 Allegori över lyckans genius (ID 9273) återfinns i Bildsök: UUB:s hemsida. Start > Sök > Bilder > Bild-

sök – Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas > Sök på Internt ID i Utökad sökning. [2011-04-10]. 
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”Sallarts, Anthonis”, ”Sallaert, Anthoni”, ”Sallaert, Anthonie”, ”Sallaert, Antoon” 

och ”Sallerts, Antonn”.172 I det här fallet kan man ifrågasätta om samtliga namn 

bör katalogiseras som alternativa namnformer så att användarna som inte känner 

till dennes auktoriserade namn kan hitta honom.  

Jörgensen citerar Mary W. Elings ord och föreslår att katalogisering ska ske 

på en ”reasonable level of access”173 men var gränsen går för vad som skall betrak-

tas som en rimlig nivå är fortfarande svårt att klargöra. Det är, som Shatford 

Layne hävdar, viktigt att katalogisatören reflekterar över olika individers behov 

och vanor vid informationssökning. Beskrivningen skall därför utföras på den 

nivå som möjliggör för användare, som söker både generellt och specifikt material, 

att i så hög grad som möjligt återvinna detta.174  

Till nuvarande och kommande Bildsök används liknande registreringsformu-

lär. Dessa rymmer huvudsakligen samma metadatafält, men det föreligger dock 

vissa skillnader, nämligen att det kommande Bildsök har bättre beskrivningsmöj-

ligheter. Den viktigaste skillnaden mellan det nuvarande och kommande Bildsök 

gäller hur metadata lagras. I det nuvarande sparas metadata i databasen och filerna 

i hårddisken. Därtill finns det inte någon versionshantering i det nuvarande Bild-

sök och vid uppdatering av posten försvinner äldre metadatauppgifter och endast 

den senaste ändringen sparas i databasen. I det kommande Bildsök sparas meta-

data och filer i ett program som heter Repository Software (Fedora Commons) 

som är anpassat för långtidsbevarande och -lagring. Det nya systemet kan, till 

skillnad från det nuvarande, hantera olika versioner av metadata, vilket löser det 

befintliga tekniska problemet med långtidsbevarande.175 Filer och registrerad in-

formation sparas dessutom i historiken, vilket innebär att alla ändringar som görs 

lagras och katalogisatören kan se när posterna skapades/ändrades och av vem. 

Denna funktion är behjälplig om katalogisatören t.ex. av misstag förväxlar olika 

poster och skriver över en post med felaktiga uppgifter, då kan han/hon hitta till-

baka de tidigare registrerade uppgifterna.176 

Här nedan redogörs i korthet för vilka uppgifter som katalogiseras i Bildsök. 

 Titel, alternativ titel 

                                                 
172 UUB:s hemsida. Start > Ämnesguider > Konstvetenskap > Konstnärslexikon > AKL Online > Sök på 

Sallaert, Anthonis. [2011-07-07]. 
173 Jörgensen citerar Elings, Mary W. (2000), ”Pictorial Archives and EAD: Indexing Collections for Online 

Access”, i Art Documentation, vol. 19, no 2, s. 13. 
174 Shatford Layne, S. (1994), s. 583-587. 
175 Teknik för långtidsbevarande har länge varit ett aktuellt problem vid skapandet av en bilddatabas. Se bl.a. 

Samuelsson, M.L. (1995), ”Utvärdering av CD-skivors beständighet”, i Digitalt kulturarv?: arkivkonferens i  

Göteborg den 17-18 maj 1995, arrangerad i samarbete mellan FALK (Föreningen arkivverksamma i lands-

ting och kommun) och Göteborgs stadsarkiv, red. Inger Johansson & Blanche Claeson, FALK-rapport, nr 18. 

Göteborg: Göteborgs stadsarkiv, s. 75-84.   
176 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
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      Materialets titel respektive alternativ titel katalogiseras. Stora och små bok-

stäver skall normaliseras. Om titeln stavas på ett gammaldags sätt bör den 

översättas till modernt språk i alternativ titel så att titeln blir sökbar i modernt 

språk, t.ex. ”Wår nåd driker Eders nåd til et gåt år” ska översättas till ”Vår 

nåd dricker eders nåd till ett gott år”.177 Står det ingen titel på materialet ska 

man skapa en titel som beskriver bildmotivet, t.ex. ”En stående man”, ”En sit-

tande kvinna”.178 I det kommande Bildsök finns det även möjlighet att notera 

med vilket språk titeln är skriven samt varifrån man har hämtat titelinforma-

tionen. 

 

 Resurstyper 

     Materialets resurstyp anges (t.ex. bild, affisch, fotografi). Här registreras dess-

sutom materialkategori (t.ex. teckning/målning) samt huruvida materialet in-

går i en samling.179  

   

 Person/anonym person/organisation 

      Personer eller organisationer som har anknytning till materialets uppkomst 

anges och relationsuppgifter noteras. Personer aktuella för registrering är bl.a. 

materialets upphovsman eller attribuerad upphovsman, avbildade, beställare, 

förläggare, tidigare ägare eller i de fall då materialet är en kopia det originella 

verkets upphovsman. I samband med upphovsmansuppgifter skapas auktori-

tetsposter vid behov.180  

 

 Tillkomstinformation 

       Information om när och var materialet skapades anges om möjligt. 

 

 Fysisk beskrivning  

Mått på bildyta/ark/underlägg, materialets fysiska beskrivning, teknik, materi-

al, skala, påskrift eller stämplar beskrivs om sådana finns.181 Materialets fysis-

ka beskrivning skildras i fritext, t.ex. ”1 blad”, ”12 fotografier”. 

 

                                                 
177 Dessa exempel på titeluppgifter är hämtade från posten, ID 4524 i Bildsök: UUB:s hemsida. Start > Sök > 

Bilder > Bildsök – Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas > Sök på Internt ID i Utökad sökning. [2011-

04-10]. 
178 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
179 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
180 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
181 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
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 Beskrivning 

    Beskrivning handlar om motivbeskrivning samt innehållsbeskrivning i fritext. 

I motivbeskrivning ska bilden på materialet skildras om titeln inte tillräckligt 

beskriver bilden. I motivbeskrivning kan bilden beskrivas objektivt precis 

som den upplevs,182 t.ex. ”Mytologiskt ämne”183. Om man vet säkert vad bilden 

föreställer kan bildens kontext beskrivas i fältet för innehållsbeskrivning, t.ex. 

” Mercurius överlämnar Amor till Venus”.184  

 

 Anmärkningar  

    Här anges externa/interna anmärkningar, information om eventuell utställ-

ning, förvärv, proveniens/historik. Allmän extern anmärkning är information 

som användare kan ta del av, t.ex. en beskrivning om bildmotivets historiska 

bakgrund eller en notis om proveniens. Allmän intern anmärkning visas end-

ast internt. Här kan man registrera information som kan vara viktigt internt. 

Om materialet visades på någon utställning anges information om utställning-

ens plats och tidsperiod. Under förvärv kan man välja mellan deposition, do-

nation, köp och pliktleverans. Under proveniens/historik kan t.ex. donatorns 

namn och hur denne erhållit materialet beskrivas.185  

 

 Ämnesord 

    Ämnesord hämtas från Svenska ämnesord samt TGM II för att beskriva bild-

motivet. Svenska ämnesord används för att bl.a. beskriva tidsperiod, geogra-

fiskt område, byggnader samt allmänna företeelser och objekt. TGM II omfat-

tar ca 650 genre- och formord för indexering av bildmaterial.186  

 

 Relaterade objekt (interna, externa) 

   I fall det finns relaterade interna eller externa objekt ska det noteras här. Detta 

förekommer oftast när materialet ingår i en serie/ett album eller ingår i en 

bok. Då skapas en huvudpost som övriga relaterade poster ansluts till.187 
 

                                                 
182 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
183 Detta exempel på titeluppgift är hämtat från posten, ID 9281 i Bildsök: UUB:s hemsida. Start > Sök > 

Bilder > Bildsök – Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas > Sök på Internt ID i Utökad sökning. [2011-

04-10]. 
184 Detta exempel på beskrivning är hämtat från posten, ID 9281 i Bildsök: UUB:s hemsida. Start > Sök > 

Bilder > Bildsök – Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas > Sök på Internt ID i Utökad sökning. [2011-

04-10]. 
185 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
186 KB:s hemsida. Start > Bibliotekssamverkan > Bibliografisk kontroll > Katalogisatörens verktygslåda > 

Svenska ämnesord > Genrer/Form > Grafiskt material. [2011-06-26].   
187 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
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 Uppgifter om posten 

   I det kommande Bildsök visas information om postens historik, d.v.s. när och 

vem som skapade/ändrade postens innehåll188. Om materialet är upphovsrätts-

ligt skyddat kan man ändra den digitaliserade bildens visningsalternativ till att 

endast synliggöras internt.189  

 

 Lokala identifikationer 

    Lokala identifikationer såsom inventarienummer och katalognummer (t.ex. 

Davidsson, Svensk handteckning 1766) anges. Davidsson beskriver att flerta-

let inventarienummer på bildmaterial inte överfördes till det nya montaget vid 

ommontering och detta försvårar arbetet med att ta reda på proveniensen.190 

Notering av lokala identifikationer anses därför viktigt för att kunna spåra till-

baka uppgifter om materialets historik. 

 

 Fysisk placering 

    Här beskrivs placering där materialet förvaras. Det finns även möjlighet att i 

ett särskilt tilläggsfält skriva in en underkategori för att specificera placering-

en (t.ex. Placering: Topografisk handteckning, Tillägg: Cederholm).   

 

 Tillgänglighet 

    Om materialet tillfälligt är utställt i huset eller utlånat till en annan institution 

för utställning eller inte är tillgänglig p.g.a. svår skada eller slitage ska in-

formationen anges här.191 

 

 Fotografisk avbildning 

    Om materialet är en fotografisk avbildning beskrivs vilken typ av fotografi det 

är (t.ex. diapositiv, glasnegativ, negativ, kopia).192 

 

 Ladda upp fil 

      Det finns möjlighet att ladda upp en fil. Filen kan vid behov väljas att endast 

visas internt.193  

                                                 
188 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
189 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
190 Davidsson, Å. (1956), s. 24. 
191 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
192 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
193 Lathund, skriven av Carina Bromark, 2006. 
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Digitalisering  

Digitalisering av bildmaterial utförs av fotografer vid Reproenheten. Vid KB foto-

graferas vanligen materialet med en kamera194 men vid Reproenheten vid UUB 

används Superscan, en fotokamera som skannar in bilden ovanifrån, för majoritet-

en av materialen vid digitalisering. Stora bildmaterial som inte får plats i Super-

scan fotograferas med en kamera. För inskanning av små bildmaterial såsom vy-

kort används en vanlig bordsskanner. Allt material, även svartvitt, skannas in i 

färg tillsammans med en ”color check” med en upplösning på 400 dpi. ”Color 

check” är en remsa med standardiserad färgskala som används vid referens för att 

kunna justera färgen vid behov. Beroende av vilken dator- eller skrivareutrustning 

man använder förändras färgerna, därför är det viktigt att ha en referens särskilt i 

publiceringssammanhang för att kunna närma sig originalfärgerna.195 

En digitaliserad bild lagras med ID-nummer i två olika filer, en bild med ”co-

lor check” sparas i Masterfil och en annan utan ”color check” sparas i TIFF-fil 

(Tagged Image File Format). Alla bilder som sparas i Masterfilen och TIFF-filen 

sparas i samma format, s.k. TIFF-format som är ett av de mest brukade formaten 

för att lagra digitala bilder vid skanning.196 Bilderna sparas med ID-nummer som 

materialet erhöll vid katalogisering i Bildsök. Bilder i TIFF-filen laddas automa-

tiskt och regelbundet upp i mindre JPEG-format (Joint Photographic Experts 

Group) och förs över till Bildsök och kopplas till posterna via ID-nummer. De 

digitala bilderna som är lagrade i Masterfil och TIFF-fil är lagrade med tillräckligt 

hög upplösning och är avsedda för leverans vid beställningar, medan JPEG bild-

erna är lagrade med lägre upplösning och är lämpliga för visning på webben.197 

    

Informationsåtervinning och gränssnitt 

Både i det nuvarande och kommande Bildsök finns möjlighet att söka material 

med hjälp av fritext, avancerad sökning samt ämnesord. Vid fritextsökning i nuva-

rande Bildsök är det endast titel/alternativ titel, person, ämnesord och beskrivning 

som är sökbara, medan i det kommande Bildsök blir alla fält sökbara i fritextsök-

ning.198 

Kart- och bildenheten använder, till skillnad från Enheten för handskrifter, 

kartor och bilder vid KB, inte klassifikationssystem för katalogisering och åter-

                                                 
194 Anteckningar från studiebesök vid Enheten för handskrifter, kartor och bilder, 2010-10-11. 
195 Anteckningar från studiebesök vid Reproenheten, 2010-10-13. 
196 Plattform för bilddatabaser (2000), s. 12, s. 46. 
197 Anteckningar från studiebesök vid Reproenheten, 2010-10-13. 
198 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
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vinning av material.199 Klassifikationssystem består av koder och kräver därmed 

förkunskaper vid användning av dessa till IR, och därför bedöms detta inte vara 

användarvänligt av Kart- och bildenheten. Klassificering framstår därtill som 

mindre viktigt då det i Bildsök finns möjlighet att utföra sökning med naturligt 

språk i fritextsökning.200 

Personal vid Kart- och bildenheten anser att möjligheten till fritextsökning är 

den betydelsefullaste funktionen i Bildsök. Henningsson berättar att sedan bilder-

na började publiceras på webben har förfrågningar och beställningar utvidgats 

geografiskt och detta är tack vare att samlingarna dyker upp på träfflistan vid sök-

ning i Google. 201  Enheten förutsätter att antalet internationella efterfrågningar 

kommer att fortsätta öka ju flera bilder som läggs in i Bildsök, därför anordnas i 

det kommande Bildsök även gränssnitt på engelska. Det innebär att rubrikerna 

kommer att visas på två olika språk men katalogiseringen kommer även fortsätt-

ningsvis att ske på svenska. Detta beror på att enheten anser att det blir tidskrä-

vande att registrera poster på två olika språk. Då man dessutom kan se vad bilden 

föreställer minskar behovet av en detaljerad beskrivning.202 Emellertid kommer IR 

genom fritextsökning på engelska fortsätta att vara mycket begränsad då materi-

alet beskrivs på svenska. Vidare är översättning av ämnesord till engelska pro-

blematiskt eftersom både Svenska ämnesord och TGM II är utvecklade och an-

passade efter svenskt behov och det finns en mängd ämnesord som inte har mot-

svarighet i de engelska ämnesorden.203 

Vid sökning visas eventuella träffar med posternas titel- och upphovsuppgifter 

samt dess digitala bilder. I både nuvarande och kommande Bildsök finns det sor-

teringsmöjligheter genom ”titel A–Ö /Ö–A”, ”person”, ”objektkategori” samt ”år–

nyaste/äldsta”. I det kommande Bildsök finns dessutom möjlighet att sortera ef-

ter ”relevans” samt en god zoomfunktion för att detaljgranska bilder. 

Det kommer även att finnas möjlighet att kommentera innehållet i posterna 

t.ex. gällande faktauppgifter. Vid Kart- och bildenheten undviker personal att 

tolka bildmotiv i detalj. De katalogiserar materialen till en nivå som uppfattas som 

säker och lämnar, genom kommentarfunktionen, djupgående analys eller tolkning 

till experter inom respektive område. På så sätt försöker Kart- och bildenheten 

undvika risken att sänka trovärdigheten för bilddatabasens innehåll genom att 

tolka och tagga innehållet p.g.a. bristfälliga kunskaper.204 Denna kommentarfunkt-

                                                 
199 Vid Enheten för handskrifter, kartor och bilder vid KB katalogiseras bildmaterial med SAB-system (Klas-

sifikationssystem för svenska bibliotek): Anteckningar från studiebesök vid Enheten för handskrifter, kartor 

och bilder, 2010-10-11. 
200 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13. 
201 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
202 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13. 
203 Anteckningar från intervju med Carina Bromark, 2011-05-13. 
204 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13; Anteckningar från intervju med Carina 

Bromark, 2011-05-13. 
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ion fungerar på liknande sätt som ”collaborative tagging” som presenteras i 

Macgregor & McCulloch samt Neubauer & Piguets artiklar.205 I dessa presenteras 

metoden att låta användarna tagga med fria ord (både kontrollerade och okontrol-

lerade) i syfte att öka återvinningsgraden (recall). Metoden ”collaborative tagg-

ing” inkluderar användaren i katalogiseringsarbetet och i detta avseende har denna 

metod likheter med kommentarfunktionen. Vid katalogisering krävs kreativitet 

hos katalogisatören med särskilt avseende på att försöka lista sökord som utifrån 

användarnas perspektiv gör materialen mer sökbara och träffbara. Detta arbete 

rationaliseras genom användarnas medverkan, d.v.s. ”collaborative tagging” och 

kommentarfunktion.206 Genom denna typ av funktion kan information till enheten 

förväntas berika och öka kunskapen kring registrerade material i Bildsök. Det kan 

vara en expert, t.ex. en konstvetare som kommenterar tolkningen av en allegorisk 

bild eller en privatperson som t.ex. kan identifiera en avbildad person på ett foto-

grafi och lämnar upplysning om individen, fotografiets proveniens eller kontext. 

Katalogisatören kan dessutom genom kommentarerna analysera användarnas ord-

val, och därigenom anpassa nyckelord för beskrivning av material för att under-

lätta användarnas sökning. Vidare kommer länkfunktion till bl.a. Facebook och 

Twitter att finnas i det kommande Bildsök.207 

Tänkbara funktioner som skulle kunna förbättra Bildsök är möjlighet att an-

vända trunkering vid sökning samt att ange sökordsförslag särskilt vid felstavning 

vilket är något flera sökmotorer och biblioteksdatabaser klarar av. Det är inte sä-

kert att användaren kan stava upphovsmannens namn rätt eller känner till dennes 

auktoriserade namn. Funktioner som trunkering, stavningsstöd eller sökordsför-

slag skulle underlätta sökning för både personal och användare. 

Vid ämnesordssökning finns det möjlighet att bläddra i en alfabetiskt ordnad 

ämnesordlista, alternativt kan ämnesord sökas genom att beskriva ämnesordet 

med text. Vid denna typ av textsökning skulle man förmodligen behöva en funk-

tion med sökordsförslag. I princip står i ämnesord i sin pluralform (undantag är 

t.ex. ortsnamn, personnamn och tidsperioder) men om man utan kännedom om 

detta gör en sökning med singularform får man inga träffar. Detta innebär att om 

man söker en bild med ämnesordet ”änglar” men använder singularformen ”ängel” 

vid sökning erhåller man inga träffar. Om man t.ex. istället letar efter en bild som 

avbildar en midsommarstång och söker med dess plural form ”midsommarstänger” 

får man inga träffar. I detta fall p.g.a. att det inte finns något ämnesord som he-

ter ”midsommarstänger” utan det ska beskrivas som ”majstänger” istället. Ordval 

vid sökning kan därigenom försvåra för användaren att återvinna material. 

En annan insats som kan underlätta sökningar är att skapa en möjlighet att hi-

erarkiskt söka material vid ämnesordssökning. Ämnesord är visserligen hierar-

                                                 
205 Macgregor G. & McCulloch E. (2006), s. 291-299; Neubauer W. & Piguet A. (2009), s. 594-601. 
206 Macgregor, G. & McCulloch, E. (2006), s. 295-299. 
207 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
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kiskt ordnat och genom textsökning har man möjlighet att söka delar av ämnes-

orden. Enligt instruktion på webbsidan ger sökning på ”byggnader” en lista över 

olika ämnesord som innehåller ”byggnader”, d.v.s. ”byggnader”, ”biblioteksbygg-

nader”, ”sjukhusbyggnader” o.s.v.208 Men vid bläddring i ämnesord har man möj-

lighet att se bilder som just katalogiserats med det ämnesordet. Detta innebär att 

om en bild på en biblioteksbyggnad katalogiseras med ämnesordet ”biblioteks-

byggnader” kommer denna vara sökbar genom bläddring i ämnesordet ”biblio-

teksbyggnader” men inte genom ”byggnader”. För att göra denna bild sökbar ge-

nom både ”biblioteksbyggnader” och ”byggnader” måste bilden taggas med dessa 

ämnesord. Detta innebär att ämnesordssystem är användbart för dem som vill spe-

cificera genre eller teknik vid sökning, men inte för dem som är ute efter en mer 

abstrakt bild utan hänsyn till genrer eller teknik.  

Genom att använda ämnesord kan man fördela material i olika kategorier efter 

dess gemensamma motiv eller egenskaper. Detta kallas av Shatford Layne 

för ”groupings” och anses som ett viktigt moment i katalogiseringsarbetet. I sin 

artikel beskriver Shatford Layne angelägenheten med ”groupings” på följande 

sätt:  

There are three reasons: first, in some disciplines, such as art history, the juxtaposing and 
comparing of images that share one or more characteristics are essential to the research pro-
cess (Brilliant, 1998); second, a searcher may not be able to verbalize all of the criteria for a 
desired image, and will therefore need to be able to look at a group of images that meet those 
criteria that can be verbalized in order to identify the precise image needed (Pacey, 1982); 
and third, a searcher may have highly specific criteria that can be more efficiently identified 
by a visual scan of a group of images than by extraordinarily detailed textual descriptions or 
indexing (Besser, 1990).209 

Genom att gruppera bildmaterial efter likartade karaktärer eller motiv skapas för-

bindelser mellan enskilda material med viss gemensam nämnare. Detta hjälper 

användarna att bekanta sig med olika ämnesords innebörd, och därmed precisera 

och effektivisera sökningen.210 Dessutom kan denne genom att titta på och jämföra 

olika bilder som ingår i en och samma kategori, närma sig den typ av mo-

tiv/material som han/hon är ute efter. Sökningen underlättas även när användaren 

letar efter en särskild bild som lättare kan identifieras genom att titta på en grupp 

av likartade bilder.  

Med tanke på ovanstående kan man lägga märke till att det finns en begränsad 

möjlighet att söka bilder med bilder i Bildsök. IR i Bildsök är visserligen textbase-

                                                 
208 UUB:s hemsida. Start > Sök > Bilder > Bildsök – Uppsala universitetsbiblioteks bilddatabas > Sök äm-

nesord. [2011-04-10]. 
209 Shatford Layne, S. (1994), s. 585: Shatford Layne refererar till följande artiklar: Besser, H. (1990), “Visu-

al access to visual images: The UC Berkeley image database project,” i Library Trends, 38, s. 787-798; Bril-

liant, R. (1998), “How an art historian connects art objects and information”, i Library Trends, 37, s. 120-

129; Pacey, P. (1982), ”How art students use libraries – if they do”, i Art Libraries Journal, nr 7, s. 33-38. 
210 Shatford Layne, S. (1994), s. 585. 
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rad, d.v.s. sökningen i denna bilddatabas görs genom att mata in texter i sökrutor 

eller bläddra i ämnesordslistan. Men eftersom man kan se digitaliserade bilder vid 

sökning har man en viss möjlighet att bedöma relevansen på dessa. Då det inte 

finns möjlighet att hierarkiskt kunna klicka sig fram mellan bilder kan man inte 

påstå att denna bilddatabas även möjliggör CBIR. Ett undantag är dock när en 

post är relaterad till annan post/andra poster. Möjligheten till CBIR skulle dock bli 

verklighet om hierarkiskt ordningssystem kunde införas vid ämnesordssökning. 

 

Digitalisering av kulturarv 

Vad är kulturarv? 

Kart- och bildenheten ingår i Kulturarvsgruppen vid UUB och utgör med sin 

unika samling en viktig kulturarvsinstitution i Sverige, men vad är egentligen kul-

turarv och kan enhetens samling betraktas som kulturarv i sin helhet?     

Enligt riksdagens proposition 1996/97:3 definieras kulturarvet på följande 

sätt: 

Kulturarvet är inte bara en omistlig utan också en ofrånkomlig del av vår kulturella helhet och 
identitet. Det speglar samhället och människors historia i en mångfald av uttrycksformer och 
spår. [---] I begreppet ”arv” ligger att det är något som redan finns och som vi som lever idag 
fått av tidigare generationer. Men kulturarvet har inte några bestämda tidsgränser och redan i 
vår livstid deltar vi i skapandet av både vårt eget och morgondagens kulturarv.211 

Vidare beskrivs det att vad som bedöms som kulturarv kommer an på tidens upp-

fattning. Därför omskapas definitionen av kulturarv ständigt beroende av vilken 

tid vi lever i.212 Ordet kultur definieras enligt NE som ”sammanfattning av allt som 

skapats av människor för att ge (högre) andliga upplevelser särsk. om konst, litte-

ratur, musik o.d.”.213 Med hjälp av dessa definitioner kan man sluta sig till att be-

greppet kulturarv är något som skapas av människor och som uttrycker tidsandan i 

det materiella och andliga i vårt samhälle över tid. Kulturarv är något som skapas 

av vår samtid men är också något som vi övertar genom arv från det förflutna. 

Oaktat att definitionen förändras fortsätter beteckningen kulturarv att gälla tills-

vidare.  

Medborgarna i landet delar en gemensam historia och kulturarvet kan använ-

das för att förstå sitt lands historia bättre, skapa en nationell identitet och förstärka 

gemenskapen. Trots att kulturarvet används och definieras i ett nationellt sam-

                                                 
211 Riksdagens hemsida. URL: http://www.riksdagen.se. Start > Dokument > Propositioner och skrivelser > 

Bläddra: 1996/97:3. [2011-05-10]. 
212 Riksdagens hemsida. Start > Dokument > Propositioner och skrivelser > Bläddra: 1996/97:3. [2011-05-10]. 
213 NE:s hemsida. Start > sök på kultur. [2011-07-03]. 
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manhang ska även utländsk kultur som influerat svensk kultur inkluderas i svenskt 

kulturarv i enlighet med Proposition 1996/97:3 samt SOU 2003:129.214 

Samlingen vid Kart- och bildenheten består således av material som redan är 

bestämt till kulturarv och som kan bli kulturarv. Ur ett annat perspektiv kan man 

hävda att allt material som hamnar vid Kart- och bildenheten blir kulturarv oavsett 

dess politiska och ideologiska värde. Stefan Bohman redogör för hur museali-

seringsprocessen sker i sin artikel, ”Kulturarv – ABM:s minsta gemensamma 

nämnare!”. Bohman gör gällande att det alltid finns grupper och institutioner som 

påverkar och formar definitionen gällande vad som betraktas som kulturellt värde-

fullt. Genom att identifiera och lokalisera material vid särskilda institutioner 

såsom ABM-institutioner erhåller detta ett symboliskt värde just p.g.a. att det åter-

finns vid en kulturarvsinstitution.215 Då allt material som bevaras vid Kart- och 

bildenheten har potential att utses till kulturarv i framtiden gallras inte den befint-

liga samlingen, däremot gallras den del av de nyinkomna pliktlevererade materi-

alet ut som inte anses intressant för framtida forskning.216 Därigenom påverkar 

Kart- och bildenheten, genom sitt val vid nyförvärv, den nutida uppfattningen av 

vad kulturarv är för något.  

 

Nationell plattform för Sveriges kulturarv 

Tillsammans med den ökande mängden elektroniska resurser har orientering av 

databaser och återvinning av material blivit alltmer invecklat och därför har det 

uppkommit behov av att skapa en gemensam nationell plattform som underlättar 

sökning av olika typer av material. Därtill har användarnas förväntan ökat vad 

gäller att kunna söka resurser vid kulturarvsinstitutioner via internet genom enkla 

och välbekanta söktjänster som t.ex. sökmotorn Google använder.217 Därför finns 

det en föreslagen målsättning enligt SOU att tillgodose behovet att tillgängliggöra 

kulturarvsresurser på webben samt skapa en nationell samordning som sätter 

”brukaren i centrum och underlätta[r] tillgängligheten till det svenska kulturarvet 

oberoende av medium och förvaringsplats”.218 Dagens diskussion handlar i högsta 

grad om att skapa gemensam metadata och struktur inom ABM-sektorn för att 

underlätta samarbete samt kunskapsöverföring mellan dessa institutioner. Skapan-

det av en nationell portal eller plattform för ABM-institutioners samlingar är ett 

                                                 
214 Riksdagens hemsida. Start > Dokument > Propositioner och skrivelser > Bläddra: 1996/97:3. [2011-05-

10]; SOU 2003:129, s. 231.  
215 Bohman, S. (2000), ”Kulturarv – ABM:s minsta gemensamma nämnare!”, i Kunskapens källor – om 

samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer, red. Peter Almerud. Nacka: DIK-förbundet, s. 37 f. 
216 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
217 Neubauer, W. & Piguet, A. (2009), s. 594 f. 
218 Se t.ex. SOU 2003:129, s. 212. 
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aktuellt problem och för att komma till rätta med detta har ett flertal olika projekt 

genomförts både nationellt och internationellt.219 

Det är särskilt motiverat att tillgängliggöra landets kulturarv digitalt på web-

ben i avseendet att främja demokratin. Kulturarvet betraktas som ”vårt kollektiva 

minne”220 vilket alla medborgare har rätt att få tillgå för att lära sig mer om sam-

hället och landets historia. Kulturarvet är något som ska användas för att hålla 

dessa gemensamma minnen levande. Men när det gäller det materiella kulturarvet 

som förvaras vid olika ABM-institutioner har allmän tillgång till detta varit ett 

kontroversiellt problem särskilt i fråga om äldre material som oftast är ömtåliga 

och kräver varsam hantering. Denna omstridda faktor ledde, även vid Kart- och 

bildenheten, till att äldre kulturarv som är oersättliga och/eller ömtåliga tillgäng-

liggjordes i en begränsad omfattning genom t.ex. att reducera åtkomsten till 

materialen.221 Sådant särskilt tillträde beviljades endast under en begränsad tid i en 

övervakad miljö. Denna försiktighetsåtgärd har lett till att majoriteten av Sveriges 

kulturarv som förvaras vid ABM-institutionerna har till en viss del undanhållits 

allmänheten och förblir alltjämt svåråtkomligt. Skapandet av en nationell webba-

serad plattform anses därför vara en lösning på detta och hjälper ABM-

institutionerna både att bevara och lättare tillgängliggöra kulturarvet för medbor-

garna. En sådan plattform möjliggör för kulturarvsinstitutionerna att åtkomliggöra 

sina samlingar för bl.a. funktionshindrade samt medborgare som bor långt ifrån en 

aktuell institution eller har svårighet att nå denna.222 

En internetbaserad plattform medför enklare och snabbare återvinning av 

material som till sin natur kan vara mindre känslig för tid- och rumsaspekten. 

Dessutom kan intresserade individer, genom kommande kommentarfunktion och 

länkfunktion, utbyta och förmedla kunskaper och åsikter. På så sätt kan en etable-

ring av en plattform bidra till en ny typ av kunskapskommunikation och veten-

skaplig, nationell och kulturell kunskapsöverföring.223  

Funktioner som såsom att dela poster med andra och länka till t.ex. Facebook 

eller Twitter hjälper kulturarvsinstitutionerna att marknadsföra sina samlingar och 

nå nya grupper som vanligtvis inte intresserar sig för kulturarv.  

Nyttjande av kulturarvet kommer dock även fortsättningsvis att vara begränsat. 

Tillhandahållandet av dessa samlingar har både kulturpolitisk och affärsmässig 

innebörd. Liksom Kart- och bildenheten behöver många institutioner den extra 

                                                 
219 Betydelsen och behovet av skapandet av en nationell portal eller plattform beskrivs bl.a. i SOU 1997:14, s. 

219 ff; SOU 2003:129, s. 212 ff; Kraftsamling – museisamverkan ger resultat: bilagor, betänkande från 

Museikoordination, SOU 2009:15. Stockholm: Fritzes, s. 83. 
220 Riksdagens hemsida. Start > Dokument > Propositioner och skrivelser > Bläddra: 1996/97:3. [2011-05-10]. 
221 SOU 2003:129, s. 229. 
222 SOU 2003:129, s. 229. 
223 Jag har hämtat inspiration från och tillämpat Zizi Papacharissis artikel som utreder hur internet används i 

ett politiskt och demokratiskt sammanhang för att förklara den kulturpolitik som uppmuntrar användning av 

internet i ett demokratiskt sammanhang: Papacharissi, Z. (2002), ”The virtual sphere: the internet as a public 

sphere”, i New Media & Society, vol. 4(1), s. 9-27.  
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inkomsten som de erhåller genom beställnings- och publiceringsavgifter för att 

finansiera sina verksamheter.224  

 

Alvin-projektet vid UUB 

Till följd av den nationella och internationella riktlinjen arbetar UUB med ett pro-

jekt för etablering av en plattform för sökning av olika kulturarvsmaterial vid 

UUB såsom bildmaterial, handskrifter och äldre tryck. Plattformen kallas för Al-

vin, där skall flera databaser som är aktuella vid UUB ingå.225 Detta projekt till-

kom för att det fanns behov av att skapa en gemensam plattform för sökning av 

olika kulturarvsmaterial vid UUB.226 

Det kommande Bildsök skall ingå som en av databaserna i denna plattform 

och är utvecklad för att användas vid flera olika bibliotek och det kommer även att 

finnas möjlighet att importera och exportera poster till/från andra databaser, bl.a. 

LIBRIS. Bildsök är en webbaserad bilddatabas och katalogisering görs via web-

baserat registreringsformulär. Att databasens alla tjänster är åtkomliga via internet 

anses, enligt Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan, 

vara ett viktigt element för att öka användningen och genomföra tänkbara samar-

beten.227  

Eftersom systemet inte är färdigbyggt har UUB inte gjort någon aktiv mark-

nadsföring av Alvin, men projektet har redan väckt intresse hos andra forsknings-

bibliotek och det finns potential att Alvin kommer att användas vid fler bibliotek. 

Idén att skapa en nationell plattform för Sveriges kulturarvsmaterial beskrivs i ett 

flertal dokument, bl.a. i SOU, men ansvaret för detta åligger dock KB i egenskap 

av nationalbibliotek, och därför har UUB för närvarande ingen vision angående 

Alvin som en tänkbar nationell plattform för kulturarvsmaterial.228 

 

                                                 
224 Anteckningar från intervju med Åsa Henningsson, 2011-05-13. 
225 UUB:s hemsida. Start > Aktuellt > Projekt > Digitalisering av kulturarvsmaterial. [2011-04-10]. 
226 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
227 Bilddatabaser och digitalisering – plattform för ABM-samverkan. Start > Rapport från seminarierummet 

den 18 februari 2003 > Personer och namnformer (pdf) > s. 23 i PDF-filen. [2011-07-01]. 
228 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30. 
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Slutdiskussion 

Kart- och bildenheten är en enhet vid Sveriges äldsta forskningsbibliotek och en 

av landets mest betydelsefulla kulturarvsinstitutioner. Enheten har en unik och 

värdefull samling och ett av dess pågående projekt, nämligen digitalt införande av 

enhetens bildmaterial i en webbaserad bilddatabas är intressant nog för doku-

mentation. Därför utfördes i denna uppsats en domänanalys av Kart- och bilden-

heten med fokus på dess verksamhet, samling samt kunskapsorganisation med 

hjälp av Hjørlands domänanalytiska metod och teori för att erhålla ett helhetsper-

spektiv. Analysen av Kart- och bildenheten utgår från de ontologiska, epistemolo-

giska och historiska aspekterna. Härnedan sammanfattas resultatet av analysen 

utifrån mina tre frågeställningar. 

 

Verksamhet  

Det råder oklarhet kring verksamhetens historiska bakgrund och etablerandet av 

denna p.g.a. avsaknaden av dokumentation. Dock antas det att Kart- och bilden-

heten inrättades i samband med en stor donation ur bildsamlingen tillhörande Ja-

kob Westin som skänktes efter dennes bortgång. Då uppstod det ett behov av att 

anordna en särskild enhet för organisering och hantering av denna. 

I verksamheten vid enheten ingår idag fyra bibliotekarier och en biblioteks-

assistent och de har som arbetsuppgift att organisera, tillhandahålla, bevara och 

förvärva samlingen. Dess målgrupper är framför allt forskare, lärare och studen-

ter, men även allmänheten. Som en universitetsbiblioteksenhet bistår Kart- och 

bildenheten forskning, studier och livslångt lärande, men skall även i egenskap av 

kulturarvsinstitution tillgängliggöra landets kulturarv för allmänheten. 

Enheten samarbetar med övriga enheter som ingår i Kulturarvsgruppen, samt 

med Konserveringsenheten gällande bevarande åtgärder. Digitalisering av bild-

material görs i samarbete med Reproenheten och utvecklingen av enhetens bild-

databas, Bildsök utarbetas tillsammans med Enheten för digital publicering. Utan-

för UUB har enheten etablerat samarbete med Enheten för handskrifter, kartor och 

bilder vid KB angående kunskapskommunikation med betoning på katalogise-

ringsfrågor. För kompetensutveckling deltar enhetens personal aktivt i nationella 
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och internationella konferenser och regelbundna studiebesök vid övriga ABM-

institutioner. 

Angående Kart- och bildenhetens verksamhet kan man sammanfattningsvis 

konstatera att dess arbetsuppgifter och målsättning styrs dels av bestämmelser från 

UUB som grundas på SOU och dels av arbetslinjer som överenskommits vid na-

tionella såväl som internationella projekt och konferenser. 

 

Samling  

Enheten inrymmer en omfattande och mångfaldig bildsamling som består av bl.a. 

porträtt, teckningar, kartor, affischer, fotografier, vykort, gravyrer, litografier och 

den har samlats in och växer alltjämt genom donationer, pliktleveranser och in-

köp. En stor del av samlingen har dock ackumulerats genom donationer. Som vik-

tiga och omfattande donatorer framstår bl.a. Carl Gustaf von Brinkman, Fredrik 

Gyllenborg, Carl Hård af Segerstad, Jacob Westin samt upplandsfotografer såsom 

Joel Andersson, Alfred Dahlgren, Ellen Claeson, Henri Osti, Per Kjellén, Gunnar 

Sundgren och upplands fotografistudio, Ateljé Hagberg.  

Då UUB är en del av UU kan man undra om Kart- och bildenheten – eller 

UUB – och UU samarbetar vid insamlandet av material. UUB:s bildsamling och 

UU:s konstsamling har etablerats separat med undantag av Hård af Segerstads 

samling som av förvaringsskäl delades upp mellan dessa institutioner. UUB:s 

bildsamling omfattas huvudsakligen av bilder på pappersark såsom teckningar, 

träsnitt, fotografier, affischer, kartor, medan majoriteten av UU:s konstsamling 

består av målningar, d.v.s. tavlor. Nya förvärv görs i enlighet med respektive 

ovannämnda materialval, men genom passiva förvärv, d.v.s. donationer, kan sam-

lingarna växa med material som ligger utanför dess ursprungliga materialval. Med 

detta i åtanke kan man inte konkludera angående respektive institutioners uppfatt-

ning av vad som är bildmaterial eller konst genom att analysera UUB:s bildsam-

ling och UU:s konstsamling. I stället för att överlägga kring skillnaden mellan 

konst och bildmaterial vill jag konstatera att dessa institutioners samlingar betrak-

tas som konst respektive bildmaterial genom musealiseringsprocessen, d.v.s. allt 

material som ingår i UU:s konstsamling blir och betraktas som konst, medan allt 

material i UUB:s bildsamling blir och betraktas som bildmaterial. 

 

Kunskapsorganisation 

Kart- och bildenheten sätter användarna i centrum och bistår deras efterfrågan. 

Denna inställning kom att påverka moderniseringen av dess kunskapsorganisation 
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och av detta följde lanserandet av en bilddatabas för att tillgängliggöra enhetens 

samling via internet. Idag har en stor del av befolkningen tillgång till internet och 

dess sökmöjligheter och tjänster utgör standard för oss. I enlighet med SOU prio-

riteras efterfrågade, unika och ömtåliga material för katalogiseringen i enhetens 

bilddatabas, Bildsök. Ur ett utbildningsperspektiv betraktas användning av en 

webbaserad bilddatabas som betydelsefull då en bilddatabas som kan nås överallt 

oberoende av tid och plats befrämjar sökning och nyttjandet av resurser i anknyt-

ning till skolverksamhet, studier och forskning. Digitalisering av bildmaterial be-

traktas dessutom som en värdefull insats ur ett bevarande perspektiv. Genom att 

synliggöra samlingen i bilddatabasen minskas behovet av hantering av original-

material vilket resulterar i att de slits mindre. I enlighet med enhetens uppgift att 

serva allmänheten och bistå vid livslångt lärande, är tillgängliggörandet av kultur-

arvet via internet värdefullt ur ett demokratiskt perspektiv. 

Till skillnad från textmaterial har bildmaterial och kulturarvsmaterial i all-

mänhet nedprioriterats vid införandet av den nya tekniken vid kunskapsorganise-

ring. Utveckling och etablerandet av en bilddatabas kom att dröja med anledning 

av att materialens oenhetliga natur krävde en annan typ av regler och principer för 

katalogisering. Bildmaterial saknar ofta biologiska attribut såsom upphovsman, 

titel och årtal. För att kunna återvinna sådana material behövdes flera fält och ut-

rymme utvecklas i en bilddatabas för att kunna beskriva materialen. Även om man 

beskrev materialen noggrant återstod fortfarande ett behov av att kunna se dessa 

för att bedöma dess relevans. Detta innebar att elektronisk katalogisering av bild-

material förutsatte ett system som möjliggjorde lagring av digitala bilder. Därför 

betraktades LIBRIS eller liknande typer av system som utvecklats för registrering 

av texter som olämpliga av Kart- och bildenheten och det fanns behov av att ut-

veckla en särskild databas som var anpassad för lagring av digitala bilder. Idag 

finns denna teknik tillgänglig på marknaden, men tidigare var den tekniska 

aspekten samt avsaknaden av personalkompetens inom det tekniska området be-

gränsande vid skapandet av en bilddatabas. Dessutom har brist på resurser varit ett 

problem. Digitalisering och katalogisering av material är mycket tidskrävande och 

kostsamt och det krävs att staten bistår med särskilda resurser för att främja ut-

vecklandet och underhållet av en sådan databas.  

Katalogiseringen i Bildsök görs via webbaserat registreringsformulär. Vid ka-

talogisering följer enheten KRS:s regler samt arbetslinjer som beslutats genom 

nationella projekt såsom Plattform för bilddatabaser och Bilddatabaser och digi-

talisering – plattform för ABM-samverkan. Metadatauppgifter som är aktuella för 

katalogisering handlar framför allt om materialets biografiska attribut, exemplifie-

rat attribut, relaterat attribut och ämnesattribut. Därtill används Svenska ämnesord 

samt TGM II som är baserade på internationella ämnesordssystem för skapandet 

av ämnesingångar. 
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Bildkatalogiseringen upplevs i princip mer som en objektiv registreringspro-

cess än en tolkningsprocess då personal vid Kart- och bild undviker tolkning och 

istället beskriver materialen till den nivå som anses säker för att undvika publice-

ring av missledande information. Enheten har återkommande gånger anlitat exper-

ter inom det aktuella området för datering av material och tolkning av dess mo-

tiv.229 Detta kommer förmodligen att genomföras på ett enklare sätt genom kom-

mentarfunktionen som inom kort introduceras i kommande Bildsök. Denna funk-

tion kommer att hjälpa enheten att samla in information om materialen från en 

bredare krets av användare. Dessutom kan analys av ordval i kommentarerna un-

derlätta katalogisatörens arbete med att anpassa sökorden för effektivare återvin-

ning av material. 

Problematiken vid bildkatalogisering handlar huvudsakligen om flexibilitet i 

metadatabeskrivningar. Jörgensen hävdar att användning av standardiserade meta-

data medför en risk att beskrivningen begränsas och styrs av metadata, och där-

med går materialets unika egenskaper och värdefull information som inte ryms i 

fälten förlorad. Standardisering av metadata medför dock flera fördelar såsom att 

kvalité och kvantitet på publicerad information likställs och i viss mån går att för-

utsäga, och därmed kan kunskapsöverföring mellan olika institutioner underlättas. 

Det som krävs är alltså flexibilitet i metadata som möjliggör beskrivning utöver 

standardiserad metadata.230 Problematiken gäller dessutom på vilken nivå beskriv-

ningen skall ske. Jörgensen föreslår att materialen skall beskrivas på en förnuftig 

nivå231 men vilken nivå som anses vara förnuftig styrs av individuella uppfattning-

ar. Vid bildkatalogisering behöver katalogisatören betänka i vilket sammanhang 

materialet kan användas och vilka sökord användarna skulle välja vid sökning, 

detta kräver en katalogisatör med stor erfarenhet.  

För närvarande är sökning i Bildsök möjlig genom fritextsökning, avancerad 

sökning och ämnesordssökning. Detta innebär att IR i Bildsök är textbaserad. 

Dock har man en begränsad möjlighet att söka bilder med bilder (CBIR) i och 

med att man kan bedöma materialets relevans genom att se de digitaliserade bilder 

som visas i träfflistan.  

I Bildsök används inte klassifikationskoder vid katalogisering. Detta beror på 

att klassifikationssystem inte anses vara tillräckligt användarvänligt då det förut-

sätter förkunskap för att kunna söka med hjälp av detta. Enheten betonar, i stället 

för klassifikationssystem, betydelsen av fritextsökning och att göra alla metadata-

fält sökbara via fritext så att användarna kan söka med hjälp av okodat, naturligt 

språk. I och med att Bildsök är webbaserad och posterna i denna synliggörs i stora 

och populära söktjänster som Google marknadsförs enhetens samling via internet 

                                                 
229 Anteckningar från praktik vid Kart- och bildenheten, 2010-10-04 – 2010-11-05. 
230 Jörgensen, C. (2003), s. 97. 
231 Jörgensen, C. (2003), s. 97. 
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över hela världen, och till följd av detta fortsätter antalet internationella förfråg-

ningar kring materialen att öka.  

Till följd av den snabba ökningen av mängden elektroniska resurser har orien-

tering av söksystem blivit svårare och det uppstår ett behov bland användarna att 

kunna söka och återvinna olika resurser oberoende av dess materialtyp och lokali-

sering genom en enkel söktjänst. Vid sidan av utvecklandet av en bilddatabas har 

skapandet av en gemensam plattform för kulturarvsmaterial både internationellt 

och nationellt varit ett aktuellt ämne. I Sverige beskrivs behovet och betydelsen av 

detta i flera SOU och ett flertal sådana försök och projekt har genomförts inom 

ABM-sektorn. 

Vid UUB pågår ett projekt att etablera en plattform för UUB:s kulturarvsre-

surser. En förbättrad version av Bildsök som är anpassad för denna plattform hål-

ler idag på att utvecklas vid Enheten för digital publicering. Plattformen kallas för 

Alvin och till denna kommer flera databaser för kulturarvsmaterial såsom hand-

skrifter, äldre tryck och bildmaterial att kopplas. Alvin-projektet ligger i linje med 

den nationella och internationella strävan av att skapa en plattform, men UUB har, 

till skillnad från nationalbiblioteket, ingen skyldighet att stå för ett sådant nation-

ellt projekt. Alvin-projektet startades med hänsyn till ett behov bland UUB:s an-

vändare och UUB har i nuläget ingen ambition att göra Alvin till en eventuell nat-

ionell plattform. Dock kan man konstatera att Alvin-projektet, utan tvekan, kom-

mer att betraktas som en givande insats och bidra till forskning i anknytning till 

skapandet av en eventuell nationell plattform. 

 

Sammanfattande ord 

Med hjälp av Hjørland:s teori kan man konkludera att Kart- och bildenhetens – 

eller UUB:s – kunskapsparadigm influeras av nationella såväl som internationella 

bestämmelser, riktlinjer och behov och präglas av biblioteks- och informationsve-

tenskapligt orienterade traditioner, perspektiv och principer. Som en ledande kul-

turarvsinstitution i Sverige påverkar Kart- och bildenheten uppfattningen vad be-

träffar definitionen av kulturarv. Det innebär att bildmaterial som ingår i enhetens 

samling, genom musealiseringsprocessen, blir betraktade som värdefulla och/eller 

potentiella kulturarvsresurser, och följaktligen har enheten en betydelsefull roll i 

samhället och bidrar vidare till formandet av Sveriges kulturhistoria i ett interna-

tionellt sammanhang. 

Ett flertal intressanta projekt har tidigare genomförts vid UUB och även idag 

pågår en handfull projekt av stort intresse ur forskningsperspektiv. Oaktat vad 

som har gjorts och vilka resultat som åstadkommits har dokumentering ett mycket 

stort egenvärde i synnerhet för att erhålla kännedom om institutionens arbete över 

tid. Dock finns det för närvarande, sorgligt nog, ingen etablerad dokumentations-
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vana vid UUB. Vad som har redogjorts i denna uppsats, beträffande katalogise-

ringsprojektet vid Kart- och bildenheten och Alvin-projektet vid Enheten för digi-

tal publicering, har inte sammanställts skriftligt av de respektive enheterna.232 Som 

ett ledande forskningsbibliotek och kulturarvsinstitution anses UUB vara intres-

sant ur ett forskningsperspektiv inom flera akademiska områden. Därför tycker 

jag att det är synd att kunskaper och erfarenheter som framkommer genom intres-

santa projekt vid denna institution går förlorade p.g.a. avsaknaden av dokumente-

ringsvana. Det vore värdefullt om enheterna vid UUB kunde inrätta en beständig 

tradition av att utförligt dokumentera sin verksamhet och arbete för UUB:s histo-

ria och framtida forskning. 

 

                                                 
232 Anteckningar från intervju med Stefan Andersson, 2011-05-30; Anteckningar från intervju med Åsa Hen-

ningsson, 2011-05-13. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att utföra en domänanalys av Kart- och bildenheten 

vid UUB med fokus på dess verksamhet, samling och kunskapsorganisation. Den 

syftade vidare till att genom analys av denna enhet ge en aktuell och övergripande 

bild av digitalisering av kulturarvsmaterial vid UUB med särskilt fokus på dess 

bildsamling. 

Till skillnad från textmaterial dröjde införandet av en databas för övriga kul-

turarvsresurser såsom kartor, bilder, handskrifter och äldre tryck. Det var först år 

2006 som enhetens webbaserade bilddatabas, Bildsök lanserades och katalogise-

randet i denna inleddes. Idag pågår dessutom ytterligare ett projekt för att skapa 

en gemensam plattform, som benämns Alvin, för sökning och lagring av kultur-

arvsmaterial som återfinns vid UUB. Dessa projekt ligger i linje med den tidsen-

liga internationella tendensen och är intressant för dokumentering. Därför genom-

fördes en domänanalys av Kart- och bildenheten med hjälp av Birger Hjørlands 

socio-epistemologiska domänanalytiska paradigm. Hjørland betraktar en domän 

som en del av informationssamhället och dess kunskapsparadigm som en samhäl-

lelig produkt. Därför bör analys av en domän genomföras ur ett socio-kulturellt 

sammanhang.  

Mina frågeställningar gällde Kart- och bildenhetens verksamhetsmässiga, ma-

teriella och kunskapsorganisatoriska aspekter. För att besvara frågeställningarna 

användes anteckningar från kvalitativa intervjuer, observationer och studiebesök 

vid de aktuella enheterna. Därtill nyttjades textdokument som berör enheten som 

källmaterial samt Bildsök som studieobjekt. Metoder såsom observation, kompa-

rativ metod, kvalitativ intervju, analys av textdokument och domänanalytisk ana-

lysmetod användes vid insamlandet av källmaterial samt genomförandet av ana-

lysen.  

Resultatet påvisade att Kart- och bildenhetens kunskapsparadigm präglas av 

bibliotekstraditionen som utgår från biblioteksperspektiv och biblioteksprinciper i 

arbetet och influeras av internationella och nationella bestämmelser, riktlinjer och 

behov. Därför görs katalogisering och digitalisering av material i enlighet med 

internationella standarder. Enheten – UUB – äger, som en av Sveriges ledande 

kulturarvsinstitutioner, unika och mångfaldiga kulturarvsresurser och att tillgäng-

liggöra dessa material via internet anses vara en värdefull insats för att främja an-

vändarvänlighet, utbildning, bevarande och demokrati. 
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