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Abstract: 
 

This bachelor thesis is a study about the change of the classificationsystems in Swedish libraries. The 

empirical data was collected through four qualitative interviews with both research and public libraries. 

The data was analyzed by the use of organizational theory based upon Joacim Hanssons book Libraries 

and identity: the role of institutional self-image and identity in emergence of new types of libraries. The 

empirical result points to a major change in how libraries and librarians look and work with their 

collections, it can also be said that the librarians do not seem to think that the users will be affected at all. 

The analysis was based on these issues: 

 

 What positive and negative effects introducing DDC will there be on research- reflective public 

libraries? 

 What will be the effects on the librarysector introducing the new classification system DDC? 

 What will be the effects on the users introducing the new classification system DDC? 
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1. Inledning 
 

Diskussionen om att byta klassifikationssystem kom till ytan åter igen efter att KB (Kungliga 

biblioteket) 2008 framställt en delstudie som skulle utröna ifall de svenska biblioteken var i 

behov av ett byte eller inte. Resultatet blev att KB ansåg att de svenska biblioteken, främst 

forskningsbiblioteken, var i behov av ett nytt klassifikationssystem eftersom SAB (Sveriges 

Allmänna Biblioteksförening), det system som infördes 1917 efter en snarlik diskussion som 

idag - att Sverige var i behov av ett nationellt klassifikationssystem - inte längre var effektivt. 

KB menade att DDC (Dewey Decimal Clasification) var utåt sett ett mer anpassat och 

internationellt klassifikationssystem med flera möjligheter till underhåll och ändringar, något 

som var svårt med SAB. KB är väl medvetna om att själva processen kommer att ta olika lång tid 

beroende var i landet som biblioteket finns, därför finns det heller inget krav som säger att de 

svenska biblioteken måste byta, men KB slår ändå fast att de helst ser att forskningsbiblioteken 

byter och ser över sina bestånd och deras förhoppning är att folkbiblioteken i slutändan även 

kommer att byta. Målet med bytet är inte bara att öka kvaliteten med arbetet av klassifikation 

utan också öka samarbetet internationellt. 

 

Den här uppsatsen har som syfte att se på om det finns negativa samt positiva sidor med ett 

införande av ett nytt klassifikationssystem och om bibliotekssektorn själva kommer att påverkas 

och om de tror att det finns en möjlighet att användarna kommer att påverkas nämnvärt. 
 

1.1 Bakgrund 

1907 började de svenska biblioteken att diskutera ifall det var nödvändigt att införa ett nytt 

gemensamt klassifikationssystem. Det var något som tidigare inte hade funnits i Sverige, 

biblioteken arbetade istället med egna klassifikationssystem baserade på alfabetisk sortering. De 

kom fram till att för de svenska biblioteken var det bäst att fortsätta att arbeta med ett 

klassifikationssystem baserat på alfabetisk notation. Dock fanns det redan diskussioner för att 

införa DDC i Sverige och det berodde på att Danmark och Norge redan använde sig av DDC fast 

på olika sätt (Hansson 1999, s.122). 

 

Under denna tid var inte utbytet mellan internationella bibliotek en realitet och var därför inte 

lika uppenbart. Därför ansågs det viktigaste för ett nationellt klassifikationssystem att det var väl 

anpassat till Sverige och dess förhållanden. DDC ansågs vara komplicerat med sina långa 

numeriska koder som inte efterliknade Sveriges dåvarande alfabetiska traditioner (Svanberg 

2006, s.5). 

 

KB genomförde år 2005 en utbildning riktad till svenska bibliotek med syftet att introducera 

DDC för dem. De svenska bibliotek som deltog i denna utbildning var mycket positiva till att 

fortsätta och se vad en övergång till DDC skulle innebära för de svenska biblioteken. Denna 

konferens medförde en vidare undersökning som kallades katalogutredningen (Svanberg 2006, 

s.3). 

 

Katalogutredningen fokuserade på att se hur libris-biblioteken kunde effektiviseras och hur 

kommunikationen mellan de olika biblioteken kunde förbättras. Den var uppdelad i tre olika 

delstudier där den tredje studien handlade om vad en övergång till DDC skulle innebära. 
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KB var inte ensamma om att genomföra en studie kring ett byte av klassifikationssystem. Svensk 

biblioteksförening genomförde år 2008 en studie vid namn Dewey som Klassifikationssystem- 

varför bör vi byta ut SAB? I sin studie kom Svensk biblioteksförening fram till att på lång sikt 

skulle ett byte till DDC gynna Sveriges biblioteksväsende. Det skulle hjälpa till att sprida svensk 

litteratur och svensk forskning. De kom även fram till att det skulle vara ekonomiskt gynnsamt. 

KB började 2008 att genomföra sin övergång från SAB till DDC. Efter detta har även andra 

bibliotek valt att påbörja en övergång (Svanberg, 2006 s. 22). 

KB:s mål med övergången var 

 

 Internationalisering 

 Rationalisering av arbetet med klassifikation 

 Kvalitetshöjning 

 

Med DDC skulle Sverige bli mer internationellt eftersom det är det mest spridda 

klassifikationssystemet och det används i mer än 135 länder. På de svenska bibliotekens 

utländska samlingar är ca 80 % utgivna i länder där DDC är standarden, vilket skulle innebära en 

signifikant reducering ekonomiskt för biblioteken eftersom de inte skulle behöva lägga resurser 

på katalogisering. Kvalitativt är DDC ett väl underhållet klassifikationssystem med 

välutvecklade hierarkiska strukturer (Svanberg, 2006 s. 22). 
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

Dagens bibliotek är i ständig förändring på många plan. Det har blivit allt viktigare för främst 

forskningsbiblioteken att hitta ett smidigt sätt att klassificera sitt bestånd på. Ett byte av system 

kräver en del av biblioteken på alla plan när det gäller att klassificera om sitt bestånd, avvara 

personal, etikettera om, samtidigt kommer även biblioteken få tänka om när det gäller 

hyllplacering och det är kanske det som behövs för att dem ska tänka nytt. 

 

Uppsatsen är avsedd att undersöka hur de svenska biblioteken ställer sig till bytet av 

klassifikationssystem. Historiskt sett har de svenska biblioteken alltid använt sig av ett 

alfabetiskt klassifikationssystem, medan flera av de skandinaviska grannländerna använt sig av 

ett numeriskt klassifikationssystem. Syftet med denna uppsats är att se på hur biblioteken som 

organisation, men också ur ett användarperspektiv, påverkas av införandet av DDC på de 

svenska biblioteken. 

 

Syftet mynnar ut i uppsatsens frågeställningar som är: 

 Vilka positiva och negativa sidor finns det med ett införande av DDC på forsknings- 

respektive folkbibliotek? 

 Hur kommer införandet att påverka bibliotekssektorn? 

 Hur kommer införandet påverka användarna? 
 

1.3 Presentation av SAB 

Den svenska allmänna biblioteksföreningen fick i uppdrag 1917 att utarbeta, ett för folk- och 

skolbibliotek samt andra med dem jämförliga bibliotek, lämpligt katalogsystem, innefattande 

anvisningar såväl för boktitlars förtecknande som för arbetarnas klassificering (Berntsson 1997, 

s. 2). Följden, i och med införandet av SAB, blev att Sverige valde ett klassifikationssystem som 

de var och är ensamma i världen att använda (Berntsson 1997, s. 2).  Nu nästan hundra år senare 
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tog KB upp diskussionen igen om Sverige skulle byta klassifikationssystem och de sattes igång 

en utredning. KB kom fram till att det främst var de svenska forskningsbiblioteken som skulle 

byta till DDC, medan de svenska folkbiblioteken fick välja. Några år senare tog KB även beslut 

om att de svenska folkbiblioteken skulle byta för att få ett enat klassifikationssystem. 

 

SAB har kommit ut i åtta upplagor. Den första upplagan publicerades 1921 och sedan dess har de 

kommit ut 1943, 1950, 1956, 1963, 1984, 1997 och 2006. 

 

1.4 Presentation av DDC 

Melvin Dewey arbetade som biblioteksassistent vid Amherst College i Massachusetts. Det han 

gjorde var att utarbeta och utveckla ett nytt klassifikationssystem som var mer anpassat till 

bibliotekens behov och viljan var att dela in all mänsklig kunskap i en decimalstruktur (Benito 

2001, s. 189). Deweys indelning var ingen innovation på något sätt utan den byggde på ett annat 

system av W.T. Harris, som i sin tur byggde på Francis Bacons tre huvudindelningar: Historia, 

Poesi och Filosofi (Benito 2001, s. 189). Det nyskapande hos Deweys klassifikationssystem var 

att ämnenas koder inte skulle ange placeringen i hyllorna, utan ämnenas inbördes relationer. 

 

Den första upplagan kom anonymt 1876 under titeln A classification and subject Index form 

Cataloguing and Arranging the Books and Pamphlets of a Library. Det fanns 921 kategorier som 

var indelade i tio huvudklasser från 000 till 999 (Benito 2001, s. 189). Det har sedan dess 

publicerats 22 upplagor. Den största brytpunkten för Dewey blev den sextonde upplagan, där 

balansen mellan förändring och stabilitet blev mycket bättre och i de följande upplagorna kom 

det att kompletteras med tilläggstabeller där det fanns möjlighet att bygga vidare med egna 

koder. I och med att biblioteken ser annorlunda ut och har olika volymomfattningar finns det 

både en förkortad och fullständig utgåva. Den förkortade utgåvan är för de bibliotek som har 

färre än 20000 titlar, som till exempel filialbibliotek. Den fullständiga består av fyra volymer, 

där den första volymen innehåller introduktion och ordlistor, den andra och tredje volymen är 

själva huvudschemat och den fjärde volymen är själva indexet (Svanberg 2006, s. 7-8).     
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2. Översikt av tidigare forskning och artiklar 
 

Joacim Hansson har skrivit både en avhandling och en hel del artiklar om klassifikationssystem i 

allmänhet men också om diskussionen som fördes under 1920-talet. Varför valde inte Sverige att 

införa DDC redan på 1920 talet? Den frågan ställer Hansson i sin artikel från (1997) “Why 

public libraries in Sweden did not choose Dewey”. I början av 1900-talet fanns det en diskussion 

och ett behov av ett fungerande klassifikationssystem och de svenska biblioteken använde sig av 

Heimdal och Verdandi, där den förstnämnde var mest populär, och låg till grund för SAB. Att 

DDC var ett alternativ berodde på de internationella influenser som hade dragit in över både 

Danmark och Norge vars bibliotek hade bytt till just DDC, dock på två olika sätt (Hansson 1997, 

s. 147). 

 

Under 1920-talet fanns det två grupper: Förespråkarna som menade att det skulle bli 

internationellt lättare att samarbeta med andra bibliotek. Ett annat argument var att DDC ansågs 

vara ett bra sätt att ta till sig tanken kring de fria biblioteken, men också att systemet var väl 

anpassat till de öppna hyllorna eftersom det redan användes av Norge och Danmark. 

Motståndarna menade att DDC inte var internationellt som alla hade förespråkat, eftersom 

Danmarks sätt att anpassa DDC inte passade med USA:s ursprungliga system (Hansson 1997, s. 

150).  Det största argumentet mot DDC var att i stora delar av Sverige användes redan 

alfabetiska notationssystem i olika former och det ansågs att biblioteken var gagnade av ett eget 

klassifikationssystem (Hansson 1997, s. 150). 

 

En annan artikel av Hansson från (1995) “Den svenska hållningen till Deweysystemet vid tiden 

för utarbetandet av klassifikationssystem för svenska bibliotek” ger mer inblick i hur 

diskussionen fördes i andra länder till exempel Norge gällande införandet av DDC systemet 

under 1920-talet. Hansson nämner en norsk författare vid namn Stenberg som menar att DDC 

skapade problem för de norska biblioteken med långa och otympliga notationer (Hansson 1995, 

s. 347). Jämfört med Norge valde Danmark att göra omfattande förändringar för att DDC enklare 

skulle passa in i deras bibliotek (Hansson 1995, s. 346).  

 

Den diskussion som fördes under 20-talet bytte riktning 2008 när KB valde att införa DDC, 

främst på de svenska forskningsbiblioteken. Under 20-talet var det en viss skepsis hos 

forskningsbiblioteken om att införa DDC, nu är det tvärtom. Svanberg (2006) skrev “Övergång 

till Dewey Decimal Classification. Vad skulle det innebära?” som ger en tydligare bild över hur 

själva processen skulle gå till och vilka självklara hinder som de kunde stöta på. Främst var det 

en delstudie om för- och nackdelar med införandet av DDC. Hon hade valt att dela in den i två 

stycken: “Vad skulle en övergång till DDC innebära för svenska bibliotek?” och “Vilka insatser 

skulle krävas vid en övergång till DDC?”Svanberg ställde de båda systemen mot varandra och 

jämförde hur lång tid vartdera systemet tog att klassificera, hur bra de anpassades till andra 

länders klassifikationssystem och hur mycket varje system kostade att underhålla (s. 15-21). 

”Om det finns ett brett intresse för en övergång till DDC bland LIBRIS-biblioteken bör detta 

eventuellt bli en fråga för det LIBRIS-råd som föreslås av delstudie 2. Frågan har då karaktären 

av en gemensam LIBRIS-fråga.” (Svanberg 2006, s. 44). Det hon skriver visar en förståelse för 

att en sådan process inte görs i en handvändning, men att det finns ett klart samarbete mellan 

institutionerna. Svanberg fortsätter: 
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Oavsett hur det fortsatta arbetet organiseras bör en expertgrupp som har hand om 

mer specifika frågor bildas när ett eventuellt beslut om en övergång har fattats. 

Expertgruppens uppgift blir bl.a. att planera och förbereda projektet samt att 

kartlägga vilka avdelningar i DDC som fungerar dåligt för svenska förhållanden. 

Arbetet kan resultera i att förändringar i DDC föreslås och att avdelningar där 

svenska utbyggnader är ett alternativ identifieras. Tyskland organiserade sitt 

arbete på detta sätt och hade fått igenom vissa förändringar i DDC redan när det 

egentliga översättningsarbetet påbörjades. (Svanberg 2006, s. 44-45) 

 

Cynthia Bauer skriver 2010 magisteruppsatsen Den svenska bibliotekssektorns synsätt på en 

övergång till SAB-systemet och DDC: En diskursanalys, där hon kartlägger det som Svanberg en 

aning förbiser – bibliotekssektorns syn på införandet av DDC. Eftersom Svanbergs delstudie är 

skriven 2006 och KB tog beslut om att införa DDC 2008 måste det finnas ett visst överseende, 

men det är värt att nämna. Bauers slutsats blir, som hon skriver i sin sammanfattning, att vid 

övergången dominerades SAB av tre ståndpunkter: det okritiska synsättet, det nationella 

synsättet och det rationella synsättet. Hennes slutsats blir att själva tillkomsten av SAB 

fokuserade på de två första synsätten som var av betydelse vid uppkomsten, men att det 

rationella synsättet bidrog till att föra fram frågan om ett gemensamt klassifikationssystem i hela 

Sverige, som sedan skulle leda till ett bättre samarbete mellan biblioteken. 

 

Jakob Svedberg (2012, s. 34) inriktar sig mer på den debatt som har figurerat i media och hans 

slutsats blir att det förekommer vissa argument för- och nackdelar med att införa DDC och att 

Svanberg är den som har fört debatten vidare och varit den drivande kraften till att DDC 

infördes. Han menar också att debatten inte har förändrats och säger: 
 

Så vad kan man då dra för slutsatser från den debatt som har förts? 

Forskningsbiblioteken är de som har drivit på frågan och de är även de som är de 

stora vinnarna på en övergång till DDC, medan folkbiblioteken inte har lika 

mycket att vinna. Det behövs som jag har nämnt ovan mer forskning om hur en 

övergång till DDC skulle påverka folkbiblioteken och framförallt hur man kan 

lösa de problem som skulle uppstå för folkbiblioteken vid en övergång till DDC. 

(Svedberg 2012, s. 34) 

 

Artikeln av Svanberg (2008) “Mapping two Classification schemes DDC and SAB” är en studie gällande 

hur Sverige har lyckats med att samköra två klassifikationssystem, men även argument varför ett 

införande av DDC var ett lönsamt byte. Hon menar att först måste DDC appliceras på de svenska 

biblioteken. En omarbetning skedde snabbt, samtidigt som SAB användes parallellt. Men det som 

behövdes var pengar och engagemang.  

 

The most important argument is that a switch would save money. About 80 % of 

the foreign literature bought by Swedish libraries is published in countries where 

the national bibliography uses DDC […] The other main argument is that on 

whole DDC Is a more developed , more up-to-date classification scheme than 

SAB. Many research libraries are no longer satisfied with SAB (Svanberg 2008, 

s. 41). 

 

Shorten, Seikel och Ahrberg (2005) ”Why do you still use Dewey” fortsätter på Svanbergs bana 

när gäller de enorma resurser, både mänskliga och ekonomiska, som krävs för att kunna 

omklassificera sitt bestånd. Artikeln ger oss en förhandsvisning om en serveyundersökning som 



 

6 
 

gjordes i USA och Canada där ett antal olika forskningsbibliotek fick svara på olika frågor 

gällande att byta till ett annat system. Det visade sig att 25 % av forskningsbiblioteken använde 

sig av DDC, medan 95 % av de allmänna biblioteken och skolor använde sig av DDC. 

Slutsatserna blir att biblioteken använder DDC för att det visar sig att LC (Library of Congress) 

är mycket svårare att lära sig än DDC. Men de menar att det inte bevisar något, om användare 

visar ett större intresse för att använda LC eller DDC. 

 

Översikten visar på ett antal olika artiklar och magisteruppsatser som tar upp frågan ur olika 

synvinklar av bytet till ett nytt klassifikationssystem. 

Nästa del av uppsatsen är metoden och där kommer fokus ligga på metodval, urval och 

tillvägagångssätt och hur tankarna har gått kring de val som gjorts. 
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3. Metod 

 

3.1 Metodval 
Metoden som används i den här uppsatsen är samtalsintervju. Samtalsintervjuerna kommer att 

innehålla inslag från både informant- och respondentundersökningar. 

Denna metod valdes för att i en samtalsintervju finns det enligt Esaiasson m.fl.(2007, s. 283) 

stora möjligheter för uppföljningsfrågor; att kunna ställa ytterligare frågor om intervjupersonen 

tar upp något oväntat som kan ses som intressant för uppsatsen. De inslag från de två olika 

undersökningssätten som tidigare nämnts är att i en informantundersökning används 

intervjupersonen som en informant för hur en organisation fungerar i verkligheten, medan 

respondentundersökningar tar reda på hur intervjupersonen själv ser på ämnet. I den här 

uppsatsen används öppna tematiska frågor med syfte att skapa en diskussion med 

intervjupersonen. Tematiska frågor beskrivs av Esaiasson m.fl. (2007, s. 298) som frågor med 

syfte att få intervjupersonen att öppna upp och utveckla vad hon eller han anser som centrum för 

undersökningen. 

 

Intervjuerna spelades in efter samtycke från samtliga intervjupersoner. Det kan uppstå vissa 

problem med andra metoder, som till exempel skrivna anteckningar. Vid användandet av dessa 

metoder kan intervjupersonen uppleva en viss distraktion när forskaren lägger mer fokus på sina 

anteckningar än vad som sägs under intervjun (Bryman 2002, s. 428).  Dock anser Esaiasson 

m.fl. (2007, s. 302) att det även är bra, om det finns möjlighet, att anteckna under intervjun för 

att kunna ge tid åt reflektion och eftertanke: "Med en penna i hand kan man se upptagen ut utan 

att tystnaden känns besvärande". Esaiasson m.fl. (2007, s. 302) rekommenderar även 

användandet av inspelning vid genomförandet av en intervju. En av anledningarna till detta är att 

forskaren då kan gå tillbaka och lyssna på det som har sagt under själva intervjun.  

 

Efter genomförda intervjuer transkriberades de noga. Syftet med detta var att få fram exakt vad 

de intervjuade personerna sa i sina intervjuer. Bryman (2002, s. 428) påpekar att när intervjuerna 

transkriberats kommer svaren fram ordagrant och gör det lättare att fortsätta arbeta med dem och 

underlättar för analysering inför resultat och diskussion. 
 

3.2 Urval 

För den här uppsatsen var det relevant att välja både forskningsbibliotek samt folkbibliotek för 

att se deras olika perspektiv på klassifikationsbytet. På grund av detta blev urvalet ett 

forskningsbibliotek samt tre folkbibliotek. Valet var intressant för uppsatsen dels för att se hur 

långt organisationerna har kommit och för att organisationerna har olika behov, vilket påverkar 

hur bibliotekarierna ser på bytet. 

Respondenterna på de utvalda biblioteken skulle dels vara involverade i deras egna Dewey-

projekt och helst leda utvecklingen på deras bibliotek. 
 

3.3 Tillvägagångssätt 

När intervjuerna skulle genomföras fanns det två tillvägagångssätt. Det första var att genomföra 

intervjun. Vid dessa tillfällen gäller det att vara väl förberedd, att ha med utskrivna kopior på 

intervjufrågorna, samt en fungerande inspelningskälla (vid detta tillfälle en mobiltelefon). Det 

togs även med kollegieblock för anteckningar som Esaiasson m.fl. (2007, s. 302) säger att det är 
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viktigt. Inspelningen gör det avsevärt lättare vid transkriberingen av intervjun jämfört med enbart 

användandet av anteckningar som gör det lätt att missa information som kommit fram under 

intervjun (Bryman 2002, s. 420).  

 

För att få det fokus som var nödvändigt genomfördes intervjuer åtskilt vilket resulterade i en 

högre koncentration kring intervjufrågorna. Respondenterna informerades, innan intervjun, att 

det skulle ta cirka en halvtimme, men intervjuerna som genomfördes på plats tog dock lite längre 

tid, runt 45 min. Vid intervjuerna fick respondenterna ta god tid på sig för att svara, svaren 

följdes sedan upp med följdfrågor när det ansågs behövas. 

 

Det andra sättet som användes vid genomförandet av intervjuerna var att intervjua över telefon. 

Intervjuerna i sig genomfördes i princip likadant som de som gjordes på plats. Det viktigaste vid 

de här tillfällena var att teknologin, att spela in över telefon, fanns. 
  

Genom att välja att göra kvalitativa forskningsintervjuer i denna uppsats blev intervjuerna mer 

öppna och flexibla. Detta gör att det blir en större bredd än intervjuer som styrs helt av den som 

intervjuar. 

 

Efter intervjuerna hade genomförts började jobbet med transkriberingen. Transkriberingen 

utfördes direkt efter varje intervju eftersom det var lättare att komma ihåg vad som sades och 

därefter även lättare att förstå sina anteckningar. När resultat och analys skulle skrivas sågs 

transkriberingarna över för att få en helhetsbild över intervjuerna Uppsatsen försökte hitta olika 

skillnader och likheter som respondenterna hade gett i sina olika intervjuer, samt att vi försökte 

hitta olika tema i intervjuerna som tycktes vara relevanta. Efter detta gicks intervjuerna igenom 

en sista gång för att få klarhet ifall allt var korrekt och inte missvisande. 

 

I nästa del av uppsatsen kommer den valda teorin att diskuteras och utgångspunkten kommer att 

ligga på begreppet organisationsteori, något Hansson diskuterar i sin bok Libraries and identity: 

the role of institutional self-image and identity in the emergence of new types of libraries från 

2010.  

 

Den definition av organisationsteori den här uppsatsen kommer att utgå ifrån är hur institutioner 

och organisationer är uppbyggda och hur de förändras. 
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4. Teori 

 

4.1 Bibliotek som institution 

Enligt Hansson (2010, s. 4) är den vanliga definitionen av bibliotek en samling av fysiska och 

digitala dokument som är katalogiserade och klassificerade in i ett system. Han anser dock inte 

att den definition är tillräcklig för att förstå hur ett bibliotek är uppbyggt. Han fortsätter och delar 

in folkbiblioteket i tre olika fack: folkbibliotek som sociala institutioner, folkbibliotek som 

institutionella agenter, folkbibliotek som reflekterar sociala normer och värderingar. 

 

Folkbiblioteken som sociala institutioner växte fram i USA under det förra sekelskiftet och de 

blev med detta världsledande. De svenska folkbiblioteken inspirerades kraftigt av de 

amerikanska och tog ganska snart efter dem. När det talas allmänt om moderna folkbibliotek 

skiljer sig det mycket ifrån de gamla folkbiblioteken. Det de kallade folkbibliotek är idag i 

allmän mening akademiska bibliotek, ett exempel på detta är Gabriel Naudes bibliotek i 

Frankrike ”Bibliothèque Mazarine” (Hansson 2010, s. 5). Den viktigaste förändringen som 

gjordes under den här tiden i USA var att biblioteken öppnades upp för personer som tidigare 

inte hade haft tillgång till dem, speciellt för barn. Det är just denna öppning som gör det möjligt 

att kalla dem för sociala institutioner. 

 

Folkbiblioteken som institutionella agenter handlar om att institutionen i sig skulle kunna liknas 

med till exempel ett land som har tre grundstenar där dessa tre skulle kunna vara bröllop, lagar 

och kunskap. Institutionen är sammansatt av normer och värderingar där varje agent uppehåller 

institutionens värderingar. Inom detta synsätt är inte bibliotekens olika typer (universitets- 

folkbibliotek) viktigt utan deras helhet och upprätthållandet av dessa värderingar (Hansson, 2010 

s. 6) 

 

Synen på folkbibliotek som institutionella agenter har dock enligt Hansson (2010, s. 7) ersatts 

mer och mer av synen på bibliotek som reflekterar sociala normer och värderingar. Dessa ser ett 

bibliotek som en reflektion på vissa av de sociala åsikter och normer som finns i ett samhälle. 

Han går även vidare och säger att bibliotek är en förutsättning för att bilda en demokrati. Ett 

exempel på det här är den utveckling som fördes under första hälften av 1900-talet i Sverige då 

arbetarklassen byggde upp det vi idag kallar för ett folkbibliotek som baseras på demokratiska 

värderingar, mer känd som den demokratiska välfärdsstaten (Hansson, 2010 s. 7-8) 

 

Dessa resonemang kommer vi att återkoppla till i uppsatsens analys. Vi är intresserade av att se 

hur intervjuresultatet kommer att spegla teorin kring uppbyggnad och förändring inom 

biblioteksinstitutioner. Ett intresse finns även att se om linjerna mellan de olika bibliotekstyperna 

håller på att suddas ut och om klassifikationsbytet kommer att vara en av orsakerna till detta? 

Framförallt om de värderingar och normer som satt en prägel på SAB kommer att försvinna helt 

från biblioteket i och med bytet av klassifikationssystem? 

 

4.2 Utveckling av biblioteket 

Folkbiblioteken som organisation har alltid varit utsatta för förändringar, ett exempel på det är 

den enorma utveckling som hänt de senaste hundra åren med byte av klassifikationssystem, den 
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digitala explosionen och framväxten av nya typer av bibliotek (Hansson, 2010 s. 11). Trots detta 

har aspekterna i bibliotekskapet varit stabilt en längre tid. I och med den här utvecklingen har 

biblioteken återigen kommit i kontakt med de fundamentaliska problem de haft genom sin 

existens; organisera fysiska och intellektuella samlingar, visning och distribution av dokument 

till användare och preservation av dokument (Hansson, 2010 s. 13). Ser vi på utvecklandet av 

nya verktyg till biblioteken kommer alltid dessa problem upp och de skulle kunna ses som en 

grunddefinition till vad bibliotek är. Om vi vidare ska se på hur bibliotek utvecklas skriver han: 
 

The development of libraries is dependent on many contextual factors such as 

democratic development, economic growth, the political environment, cultural 

policy, user behavior and technological innovation (Hansson 2010 s. 11). 

 

Faktorerna kan se annorlunda ut beroende på var biblioteket är placerat, men de är alltid 

närvarande för att påverka hur det arbetas med de tre grundläggande problemen. 

 

Under 1800-talet fanns det ett mål att samla all akademisk kunskap under samma tak, det 

problem som uppstod i och med detta var att organisera dessa samlingar eftersom de under den 

här tiden hade exploderat i storlek. Därför föreslog Antonio Panizzi att införa en internationell 

standard för att organisera samlingar. Under den här tiden var det något helt nytt eftersom de 

samlingar som fanns var organiserade lokalt och Panizzi blev direkt ifrågasatt eftersom många 

inte kunde förstå eller var redo för hur detta skulle genomföras (Hansson 2010. s. 11). 

 

Ett tiotal år senare fortsätter Melvin Dewey på den bana som Panizzi började på och 

kompletterar hans arbete och framställer ett eget klassifikationssystem, med fokus på bibliotekets 

samlingar, där systemet i framtiden skulle kunna expandera och utvecklas. Melvin Dewey ville 

ha ett system där bibliotekarierna inte behövde skapa något eget för varje ny generation utan 

kunde använda sig av det system som deras företrädare skapat. Det var inte bara praktiskt utan 

ekonomiskt. 
 

Practical utility and economy are the keynotes of the entire system and no 

theoretical refinement has been allowed to modify the scheme if it would detract 

from its usefulness or add to its costs (Hansson 2010, s. 16) 

 

Efter att USA hade infört DDC på sina folkbibliotek och därefter öppnat upp dem för 

allmänheten fördes detta nya tankesätt hem till Sverige med Valfrid Palmgren som besökt USA 

1911 (Hansson, 2010 s. 21). Hon skrev en artikel där hon menade på att de svenska 

folkbiblioteken var tvungna att ändra sig och öppna sina portar för allmänheten. Kritiken mot 

detta var stor inom hela bibliotekssektorn, men som vi idag kan se togs tillslut detta till hjärtat. 

Det startade en kedjereaktion som medförde att nya dörrar öppnades. 

 

Här visar det att nya redskap medför förändring i en institution. Vi kommer att återkoppla detta 

genom att visa att i och med införandet av DDC blir de svenska bibliotekarierna blir svenska 

bibliotekarier utsatta för nya idéer och tankar kring hur samlingar kan organiseras. Men att 

institutionen i helhet förändras med tanke på ekonomiska faktorer och genom att ta in ett 

klassifikationssystem som i grund och botten inte är uppbyggt runt ett svenskt perspektiv. 
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4.3 Ett användarperspektiv 

En svensk serveyundersökning visar på att folkbiblioteken har det största förtroendet av alla 

offentliga institutioner i Sverige. I samma studie visade det sig att den traditionella servicen 

också var den populäraste, medan nya tjänster inte används lika flitigt. Ny teknologi har för det 

mesta en tendens att skapa debatt och diskussion inom bibliotekssektorn, vilket användarna, när 

teknologin väl tar sig till dem, inte får ta del av (Hansson, 2010 s. 79-80). Det användarna anser 

vara ett bibliotek överensstämmer inte alls med vad bibliotekarierna ser som bibliotek. Enligt 

Hansson (2010, s. 81) använder användarna biblioteket till det som de alltid har gjort eller för att 

lösa ett konkret problem inom någon sorts studie. När bibliotekarierna hanterar olika 

organisatoriska problem, går det förbi användarna så länge de får vad de söker efter. Hansson 

(2010, s. 81) beskriver detta i det här citat: 
 

The fact is we know very well what the public wants – a stable: well working library. 

Innovations are excepted if they met the needs of the user and are made to fit into the 

already existing services in a non-obtrusive way. There is no desire for revolution in 

libraries as far as the average user is concerned. 

 

Det här stycket visar på hur användarna ter sig till institutionen och hur de använder sig av den. 

Den återkopplingen som kommer att göras till det här stycket handlar om hur bibliotekarierna 

tror att bytet kommer att påverka användarna och se om det överensstämmer med den valda 

teorin. 
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5. Empiri 
 

5.1 Presentation av respondenter 
I detta stycke presenteras intervjupersonerna och en överblick på de personer som har intervjuats 

ges. Syftet med detta är att få en bakgrund och kontext på det resultatet som framkommer. 

 

Person 1 jobbar för tillfället på ett folkbibliotek, men har jobbat i bibliotekssektorn sedan 1978. 

Hen började som assistent och utbildade sig sedan till bibliotekarie på 90-talet. Hen jobbar på 

fack och specialavdelningen och har precis blivit katalogansvarig. Hen har även jobbat med 

inköp på fack och specialavdelningen. De har inget dewey-projekt just nu, men hen har alltid 

varit intresserad av katalog och tycker det här är jättespännande och utmanande. 

 

Person 2 jobbar på ett folkbibliotek och har jobbat på bibliotek i 20 år. Hen innehar positionen 

som förstebibliotekarie och det innebär att hen köper in böcker, har ansvar för katalog och 

datasystem. Hen hamnade i dewey-projektet i och med att de har ett gemensamt bibliotek med ett 

forskningsbibliotek (som i den här uppsatsen kallas för sambibliotek 1) där de delar hyllor och 

katalog med varandra. 

 

Person 3 jobbar på ett forskningsbibliotek. Hen har varit verksam inom bibliotekssektorn sedan 

1978 och kom till hens nuvarande arbetsplats 1989. Hen jobbar just nu som katalogansvarig och 

det var på grund av detta som hen kom i kontakt med dewey-projektet som de tog beslut att börja 

med 2009. 

 

Person 4 och Person 5 jobbar på ett folkbibliotek och var de sista att intervjuas. Person 4 har 

varit i branschen sedan 1970, och arbetar just nu som bibliotekschef i sin kommun och Person 5 

jobbar som verksamhetschef på sitt bibliotek. De har på biblioteket diskuterat dewey-projektet 

när de jobbat med sina medieplaner och Person 4 har tyckt att ett byte skulle ha varit bra ända 

sedan 1975 när hen gick på bibliotekshögskolan. 
 

5.2 Resultat 

Under den här rubriken kommer det faktiska resultatet att presenteras genom referat från själva 

intervjuerna och i fokus ligger att få en övergripande bild av hur läget ser ut på de valda 

biblioteken när det gäller införandet av DDC. 

 

5.2.1 Intervju med Person 1 

Inför intervjun hade det inte framkommit hur långt Person 1:s bibliotek hade kommit i processen 

med att byta klassifikationssystem 

Person 1 får frågan ”Vilken fas befinner ni er just nu?” och hen svarade: 

 
Knappt fas överhuvudtaget. JA. Ja, vi vet som alla andra att det har tagits ett beslut 

och att alla ska övergå och att våra chefer vill att vi ska vara i framkant och vi hoppas 

komma igång mer i höst. Vi har bytt positioner. Jag har en kollega som jobbar med 

katalogen. Och vi ska ut och kolla på andra som har påbörjat och kommit igång med 

arbetet och vi ska göra besök på ett närliggande forskningsbibliotek. Vi hoppas på att 

vi ska kunna åka till Sigtuna. Vi har haft besök av Harriet Agaard som jobbar på 
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Stockholms stadsbibliotek men som också har jobbat på KB. Hon har varit och 

föreläst. Där är vi kan man säga. 

 

5.2.2 Intervju med Person 2 

Intervjun med Person 2 utfördes via telefon. Person 2 hamnade i dewey-projektet genom att det 

bibliotek hen jobbar på bestämde sig för att införa DDC. Hen menade på att de är tidigare än 

andra att införa DDC i och med detta ställdes frågan: ”Som Sigtuna då?”, men hen sa: ”Vi var 

före dem och Sigtuna har även projektpengar.” Person 2 berättade att de inte för en så lång tid 

sedan bytte lokaler och ytan minskade med 1000 m2 och i samma veva passade dem på att byta 

till DDC. 
 

”Vi flyttade nästan om allt till Dewey förutom skönlitteratur och andra medier som 

inte riktigt passade med Dewey och X hyllan där vi satte nödlappar och när de sedan 

kommer tillbaka så överför vi till Dewey. Det var någon snäll människa på 

konferensen som räknade ut att jag hade två år kvar av medier innan jag var klar med 

införandet av Dewey. Jag trodde att jag hade fem år. Jag tycker att det går undan. I 

början dränktes jag av böcker, men det har blivit mindre. Det är inte så farligt. Om det 

finns böcker som aldrig blir utlånade gallrar vi dem istället.” 

 

5.2.3 Intervju med Person 3 

Beslutet om övergång kom 2009 och Person 3:s bibliotek tjuvstartade med sin övergång 2010. 

De valde att gå över efter en jämförelse mellan de två olika klassifikationssystemen (där det inte 

gick att säga vilket system som var bäst). De har sedan gått vidare och nu är all ny eller nyinköpt 

gammal litteratur från och med 2010 DDC klassad. Biblioteket har dock inte tagit något beslut 

om barn och skönlitteratur än, detta på grund av att DDC klassningen på barn och skönlitteratur 

skiljde sig så pass mycket åt. De har valt att avvakta med detta tills BTJ skapar en hyllista och då 

följer de nog den. De har i och med införandet av DDC haft en del utbildning för personalen. 

Person 3 gick 2009 en utbildning i Borås på 7.5 poäng som handlade om DDC-klassifikation. 

Personalen fick också en introduktion av DDC av KB som kom på besök och gjorde den på plats, 

sedan har även en del personal gått en veckoutbildning hos KB. Det har också genomförts 

internutbildning för den personal som ville. Inför bytet hade katalogavdelningen 

kompetensutbildning, där de till exempel diskuterade och gick igenom DDC.  Påverkan av 

samlingen verkar vara att DDC skjuter undan den andra samlingen när det gallras och byts ut. 

Person 3 stödjer detta med att säga: 

  
”Så det påverkar samlingarna genom att man ändrar placering av böcker och planering 

av uppställning. Man måste bereda plats och skylta var böckerna står.” 

 

 

5.2.4 Intervju med Person 4 och Person 5 

Person 4 och Person 5:s bibliotek är ledande bibliotek för införandet av DDC i Sverige och 

Person 4 säger att de är i fas 1.1 av bytet. I deras inledande fas gick de på möten och tog del av 

den information som var tillgänglig. I januari 2012 inledde de bytet, och de började med lite 

grundläggande utbildning för all personal på biblioteket med Harriet Aagaard och sedan djupare 

utbildning för de som kommer att arbete med klassifikationssystemet. De har även haft ett 

betydande samarbete med BTJ och Axiell som har försett dem med bland annat hyllista. 
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Person 4: [...] jag också tycker är väldigt roligt är att vara med att samverka med 

Axiell och BTJ. Därför det här är ju ett samverkansprojekt och om inte de hade varit 

med på tåget hade vi fått hoppa av. 

 

De började sitt byte med att DDC-klassifiera alla böcker utgivna 2012 och framåt. De har även 

valt att lägga sin skönlitteratur tillsammans med biografierna som DDC gör i dagsläget. Utländsk 

skönlitteratur kommer vara samlad tillsammans och skiljd med klartext som säger vilket språk 

det är och denna klartext kommer vara på svenska såväl som det egna språket. 

 

Metoden som biblioteket har valt för att genomföra bytet är att göra det successivt. 
 

Person 4: Vi har ju valt den modellen att börja successivt, vi gör det organiskt. Och 

det är ju faktiskt så att annars skulle vi inte klarat det och det finns massor med 

folkbibliotek där. Det här ligger mig väldigt varmt om hjärtat att försöka få sprida. Det 

är detta som gör att folkbibliotek slår sig ifrån detta med händer och fötter, man tror 

sig att man måste byta hela systemet på en gång. 

 

Efter den här successiva starten där de börjar med böcker från 2012 och sedan när de gallrar och 

ersätter med nya böcker kommer de vara DDC klassade vilket gör att SAB klassifikationen aktivt 

kommer att gallra ut sig själv. Person 4 tror också att när beståndet består av cirka 60 % DDC 

kommer de att byta ut resten på en gång. De säger att visst en del vill jobba med det och ersätta 

allt på en gång. Men de anser att det är bättre att jobba lugnt med det och införliva det i 

biblioteket. De tror att många bibliotek avvaktar för att se vilka problem som bytet kan medföra 

och eftersom de är pilotbibliotek gör de gärna alla misstagen för att senare redovisa dem. 

 

Sammanfattningsvis kan det ses att det handlar om fyra bibliotek som är på olika nivåer i bytet 

av klassifikationssystem. Ett av biblioteken har inte börjat, medan ett annat är redan klar.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

15 
 

6. Analys 
 

I den här delen kommer vi att se ifall det resultat vi kommit fram till genom våra intervjuer och 

koppla samman detta med den teoretiska utgångspunkten samt vår översikt över tidigare 

forskning och artiklar. Syftet med uppsatsen är att se på hur biblioteken samt användarna 

påverkas av bytet av klassifikationssystem och för att göra detta har vi använt oss av följande 

frågeställningar: 

 

 Vilka positiva och negativa sidor finns det med ett införande av DDC på forsknings- 

respektive folkbibliotek? 

 Hur kommer införandet påverka bibliotekssektorn? 

 Hur kommer införandet påverka användarna? 

 

Analysen är strukturerad utefter de frågeställningar som ställts eftersom det ger analysen en 

tydlighet. 

 

6.1 Positiva och negativa sidor 

Efter genomförda intervjuer har vi sett det verkar finnas ett stort intresse av att införa DDC, dock 

ser vi en viss trend att folkbiblioteken ser mer av den negativa sidan av införandet eftersom 

behovet inte är detsamma på ett folkbibliotek som på ett forskningsbibliotek. 

 

Målen med bytet av klassifikationssystem är enligt KB att internationalisera, rationalisera och 

kvalitetshöja. Person 3 menar att DDC klassningen inte överensstämmer med den svenska 

klassningen, speciellt inte när det gäller skön- och barnlitteratur. Hen säger också att i DDC 

skiljs inte skönlitteratur ifrån biografier utan de står tillsammans. De väntar nu på hyllistor ifrån 

BTJ för att kunna placera skön- och barnlitteratur för att kunna genomföra bytet även på dessa 

genrer. En liknande tendens finns hos Person 2:s bibliotek som fullständigt genomförde bytet till 

DDC när de flyttade till en ny lokal, men även de fick vänta att gå över med barnlitteratur. 

Medan Person 4 och 5:s bibliotek har valt att använda sig av den existerande DDC 

klassifikationen där både skönlitteratur på alla språk slagits samman med biografier, den enda 

ändringen de tänkt sig är att dela upp hyllan i olika språkgrupper. 

 

Det här bryter mot vad Hansson (2010) tar upp om Melvin Deweys grundläggande tankar kring 

uppbyggnaden av hans klassifikationssystem där det är mening att bibliotekarierna ska kunna stå 

på sina företrädares axlar. Hansson går dock vidare och tar upp att DDC var menat att kunna 

expandera och utvecklas. Däremot skriver Svanberg i sin artikel Mapping two Classification 

schemes DDC från 2008 att 80 % av den utländska litteraturen som köps in till 

forskningsbiblioteken kommer från länder där DDC redan används, men även att DDC är mer 

utvecklad och uppdaterad än SAB (s.). Person 2 förstår det här argumentet när det gäller 

forskningsbibliotek eftersom de köper in mycket utländsk litteratur, men fortsätter med att säga 

att för folkbiblioteken är situationen inte den samma. 

 

Person 4 och 5 fick frågan hur bytet av klassifikationssystem kommer ett påverka deras jobb med 

samlingen och de svarar att på vissa ställen i samlingen kommer det att se ungefär likadant ut 

som innan, vissa avdelningar bryts ut och de menar på att det är väldigt viktigt att fortsätta skylta 
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med böckerna utåt mot låntagaren för att samlingen ska fortsätta vara attraktiv. Person 2 håller 

med om att skylta och bereda plats för böckerna är väldigt viktigt. Hen fortsätter med att säga att 

de påverkar även samlingen genom att gallra och byta ut till DDC, detta medför att DDC skjuter 

undan SAB samlingen. Detta kan återkopplas till den teoridel som handlar om bibliotekets 

fundamentala problem, vilka är: organisering av fysiska och intellektuella samlingar, visning och 

distribution av dokument till användarna och preservation av dokument. 
 

6.2 Bibliotekssektorn 

Det är inte bara en fråga om en tidskrävande faktor att byta klassifikationssystem utan också en 

ekonomisk fråga, speciellt för bibliotek med mindre resurser. Artikeln “Why do you still use 

Dewey” från 2005 har som utgångspunkt att se på de amerikanska universitetsbiblioteken, men 

tar ändå upp problem som bibliotek runt om i världen delar, exempel på detta är den mänskliga 

faktorn som innefattar att det saknas personal till att klassificera. Detta kan Person 2 själv se som 

ett problem, att omklassificeringen av alla böcker är ett tidskrävande jobb och något som 

kommer att ta väldigt många timmar. Person 3 menar på att om biblioteket har möjligheter att 

klassificera om allt på en gång kan det vara en fördel, men även hon poängterar att det är en 

ekonomisk fråga, medan Person 1 ser det mer som Person 4 och 5 att en övergångsperiod är 

nödvändig och att klassificera hela beståndet på en gång blir ohållbart. Här kan en parallell dras 

till Hansson (2010 s. 11) som skriver att utvecklandet av ett bibliotek beror på många faktorer, 

därav en av dessa faktorer är ekonomisk tillväxt. 

 

Våra respondenter menar även att det inte bara är biblioteken som påverkas och behöver göra 

omstruktureringar, utan det är också de organisationer som ligger till grund för bibliotekens 

kataloginformation, BTJ och den nationella sökdatabasen LIBRIS. De menar också att hur likt än 

DDC är SAB finns det enorma olikheter, där till att DDC har mer utrymme för att kunna både ta 

bort och lägga till ämnen. Genom detta kan systemet expanderas och utvecklas utefter Melvin 

Deweys önskemål kring sitt klassifikationssystem (Hansson 2010 s. 15-16).   

 

När vi frågade respondenterna om argumenten som KB har lagt fram för införandet av DDC 

(internationalisera, rationalisera och kvalitetshöja), fanns det delade meningar om hur dessa 

argument skulle passa in på folkbiblioteken. Person 1 menar att argumenten kanske inte är dåliga 

men att de först och främst är fokuserade till forskningsbiblioteken. Hen fortsätter dock med att 

säga att nu när KB har tagit beslutet måste alla bibliotek byta för att få en sammanhållande 

bibliotekssektor. Även Person 2 inser att ett byte för forskningsbiblioteken är av stor vikt när det 

kommer till att internationalisera och rationalisera men att det inte är av lika stor vikt för 

folkbiblioteken. Hen menar också att med bytet förlorar vi en SAB ryggrad. Person 3 är positiv 

till de två första punkterna, hen anser att det är väldigt viktigt med internationalisering men också 

att rationaliseringen känns aktuell. Hen kunde inte uttala sig om kvalitetshöjningen, men 

påpekade att KB:s rapport ansåg att DDC hade högre kvalitet. Dock menar hen i slutändan att 

alla argument håller för införandet av DDC. De intervjusvar vi har fått fram gällande KB:s 

argument sammanfaller med det Jakob Svedberg säger i sin magisteruppsats att 

forskningsbiblioteken är de som har drivit debatten om ett nytt klassifikationssystem och det är 

också de som är de stora vinnarna. Han säger också att det behövs genomföras mer forskning 

kring hur bytet kommer att påverka folkbiblioteken. Person 4 motsätter sig dessa argument och 

menar att det är på tiden för ett byte. Hen har väntat på ett internationellt klassifikationssystem. 

Hen säger sig även ha väntat på att få ett gemensamt system på folk- och forskningsbibliotek och 
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en gemensam databas där BURK och Libris går samman till ett system. Enligt teorin är de 

svenska biblioteken uppbyggda kring sociala normer och värderingar som finns i samhället och 

när DDC införs försvinner en del av dessa för att klassifikationssystemet är uppbyggt kring 

amerikanska normer och värderingar (Hansson 2010, s. 7-8).   
 

 

6.3 Användarna 

Det Hansson skriver om användarna är att de söker efter är ett välfungerande bibliotek, där nya 

innovationer välkomnas så länge de inte stör användarnas behov. 

Respondenterna är relativt eniga om att byta klassifikationssystem inte nämnvärt kommer att 

påverka användarna. Respondenterna som jobbar på folkbibliotek tror inte det kommer vara 

någon skillnad alls utan det viktigaste för deras användare är att snabbt och smidigt kunna hitta 

den information de söker efter. Person 3 som jobbar på ett forskningsbibliotek tror inte heller att 

det kommer vara någon större skillnad, hen har till och med fått beröm av utbytesstudenter som 

menar att de känner igen sig och hittar lättare i de DDC klassade hyllorna. Det enda problem hen 

kan se är att det finns böcker inom samma ämne på två olika hyllor medan de genomför bytet av 

klassifikationssystem. Respondenterna är enhälliga i att de som kommer att ha problem med 

bytet är de som jobbar med det, bibliotekarierna. En likhet som finns genom hela det här stycket 

och som återfinns i den valda teorin är det Hansson (2010) påpekar om den tendens som finns för 

att skapa debatt och diskussioner kring ny teknologi inom bibliotekssektorn i slutändan inte når 

användarna (s. ).     

 

En svensk serveyundersökning visar på att biblioteken har det största förtroendet av alla 

offentliga institutioner i Sverige. I samma studie visade det sig att den traditionella servicen 

också var den populäraste, medan nya tjänster inte används lika flitigt. Ny teknologi har för det 

mesta en tendens att skapa debatt och diskussion inom bibliotekssektorn, vilket användarna, när 

teknologin väl tar sig till dem, inte får ta del av (Hansson 2010 s. 79-80). Det användarna anser 

vara ett bibliotek överensstämmer inte alls med vad bibliotekarierna ser som bibliotek. Enligt 

Hansson använder användarna biblioteket till det som de alltid har gjort eller lösa ett konkret 

problem inom någon sorts studie. När bibliotekarierna hanterar olika organisatoriska problem, 

går det förbi användarna så länge de får vad dem söker efter. Hansson (2010) beskriver detta 

inom det här citat: 

 
The fact is we know very well what the public wants – a stable: well working library. 

Innovations are excepted if they met the needs of the user and are made to fit into the 

already existing services in a non-obtrusive way. There is no desire for revolution in 

libraries as far as the average user is concerned (s. 81). 

 

Meningen med uppsatsen är att se till hur bibliotek ställer sig till bytet av klassifikationssystem, 

det största intresset ligger i att se på hur både biblioteken och användarna påverkas av det nya 

klassifikationssystemet. Sverige har i över ett sekel utgått ifrån ett alfabetiskt notationssystem 

och kommer nu att ändra till ett system med numerisk notation. 
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7. Avslutande diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
Inför uppsatsen genomfördes fyra stycken kvalitativa forskningsintervjuer, detta ansågs vara den 

metod som passade uppsatsen bäst. Genom att göra kvalitativa intervjuer blir svaren djupare och 

längre, jämfört med enkätundersökning där svaren skulle bli kortfattade och inte ge möjlighet till 

följdfrågor. Samtidigt har intervjupersonen en möjlighet att föra intervjun framåt på eget bevåg. 

Innan intervjun genomfördes sammanställdes en intervjuguide som var väl förberedd, där 

frågorna baserades utefter de frågeställningar som uppsatsen skulle besvara. När intervjuerna 

genomfördes följdes intervjuguiden, men samtidigt flöt vissa av respondenterna in på saker som 

inte hade tagits upp i intervjuguiden. Detta var både bra och dåligt eftersom vissa av dessa saker 

var irrelevanta medan annat var av värde. I och med valet av kvalitativa forskningsintervjuer 

blev svaren breda, men när informationen som uppkom inte var tillfredställande kunde följfrågor 

ställas för att få ett djupare tankesätt. 

 

De fyra bibliotekarierna som gick med på att bli intervjuade kom ifrån olika delar av landet, med 

olika erfarenheter och positioner. Uppsatsen grundtanke var att undersöka två 

forskningsbibliotek och två folkbibliotek, men det förhöll sig att i slutändan enbart blev ett 

forskningsbibliotek och tre folkbibliotek, varav ett av folkbiblioteken var ett sambibliotek. Nu i 

efterhand hade resultatet varit mer intressant om den ursprungliga planen med två av varje 

bibliotekstyp efterföljts. Två av biblioteken intervjuades på plats, medan två intervjuades över 

telefon. Det ultimata hade varit om intervjuerna genomförts på plats, men på grund av avstånd 

och tid fanns det inget utrymme för detta, vilket är beklagligt. Ett av folkbiblioteken hade inte 

börjat genomföra bytet av klassifikationssystemet, i och med detta kan resultatet bli en aning 

missvisande. 

 

När intervjuerna genomfördes var det viktigt att låta respondenterna svara utförligt för att efteråt 

ställa följdfrågor om sådant som var relevant. Genom intervjuerna följdes intervjufrågorna till 

den grad det var möjligt, men i vissa av intervjuerna valdes det att hoppa över frågor som 

tidigare i intervjun redan besvarats. Något som skulle ha kunnat göras var att utföra någon eller 

några pilotintervjuer, genom dessa skulle det framkomma om de valda interfrågorna passade och 

vad som behövdes koncentreras på i intervjuerna. För i vissa fall kändes det som att 

intervjufrågorna inte var tillräckligt utförliga och i andra fall kändes det som om 

intervjupersonerna kanske inte förstod vad som menades. I och med en pilotintervju skulle även 

mer information om vilka sorts följdfrågor som hade varit relevanta framkommit. 
 

7.2 Resultatdiskussion 

Förra delen handlade om den metod vi har använt, även om det vi gjorde bra och de problem 

som uppstod med vårt arbetssätt. Denna del kommer mer koncentrera sig på resultat, analysen 

och de slutsatser som kan dras ifrån dem 

 

Det som kan ses som positivt med bytet av klassifikationssystem är de tre punkter som KB 

ställde: Internationalisera, rationalisera och kvalitetshöja. Respondenterna är överens om att 

DDC klassningen kommer innebära en stor förändring för bibliotekens tankesätt kring 

klassifikation. DDC i sig representerar inte i fullo de normer och värderingar svenska bibliotek 
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har haft en väldigt lång tid. Ett exempel på detta är att DDC inte har en egen kategori för 

barnlitteratur, det gäller även för skönlitteraturen. Detta kan kopplas till teoridelen där Hansson 

(2010) säger att en av de största orsakerna till den ändring som medförde att biblioteken blev till 

sociala institutioner var att de öppnades upp för allmänheten, men speciellt till barn. En fråga 

som kan ställas i och med detta påstående är om DDC verkligen är det rätta alternativet för 

folkbiblioteken. Men det som talar för ett byte är det Svanberg (2008) talar om i sin artikel, där 

hon poängterar att 80 % av den utländska litteraturen som köps in på forskningsbibliotek är DDC 

klassad. Frågan är om det skulle gynna bibliotekstyperna att ha skilda klassifikationssystem som 

passar deras eget bestånd bäst. Person 1 som jobbar på ett folkbibliotek menar dock att en 

sammanhållande bibliotekssektor är något att sträva efter. Slutsatsen med detta är att om DDC 

medför en icke sammanhållande bibliotekssektor fallerar hela idén med ett byte av 

klassifikationssystem. 

 

En negativ konsekvens av bytet är att varje biblioteks samling kommer att se annorlunda ut. 

Detta medför en svårighet genom att biblioteken måste bryta ut vissa avdelningar och skylta med 

böckerna på ett attraktivt sätt för låntagarna. En av respondenterna menar också att det kräver 

många arbetstimmar med att gallra och byta boketiketter, vilket kan medföra att DDC skjuter 

undan SAB samlingen. En slutsats av detta kan bli att bibliotek kommer ha två 

klassifikationssystem en längre tid, vilket gör det svårare och mer förvirrat för användarna att 

hitta det de söker efter i biblioteken. 

 

Det är även en ekonomisk fråga när det kommer till att byta klassifikationssystem. Ett av de 

biblioteken som intervjuats hade dock inte det här problemet eftersom de fått bidrag ifrån staten 

för att genomföra och undersöka hur bytet kommer att påverka ett folkbibliotek. Medan ett av 

biblioteken genomförde bytet i och med ett lokalbyte. Samtidigt menade de övriga biblioteken att 

en övergångsperiod var nödvändig eftersom det för dem var omöjligt att göra en omedelbar 

övergång. En slutsats som kan dras här är att övergången kommer att vara tidskrävande för 

biblioteken, många arbetstimmar kommer att gå åt och som vi alla vet är tid pengar. 

Respondenterna tog upp några av dessa arbetsuppgifter som kommer att krävas vilka till exempel 

skulle vara: planering, skapa ny hylluppsättning, utbildning av personal, gallra och etikettera om 

alla böcker till DDC. 

 

Begreppen internationalisera, rationalisera och kvalitetshöja har varit den grund som KB har valt 

att genomföra bytet med. Dessa begrepp delar respondenterna i olika grad, det finns dock en 

skillnad att dra utifrån intervjuerna, att bibliotekarierna från folkbiblioteken inte ser lika positivt 

på dem som bibliotekarien från forskningsbiblioteket, speciellt när det kommer till punkten att 

rationalisera. Det ser de som en punkt som nästan enbart är till för forskningsbiblioteken som tar 

in en högre mängd utländsk litteratur än folkbiblioteken. Tre av respondenterna kunde inte uttala 

sig om kvalitetshöjningspunkten, de hänvisade till KB som sagt att DDC hade mer kvalitet 

eftersom det var mer spritt och därför hade mer resurser. Det fjärde biblioteket var positivt 

inställd till även den här punkten och menade att SAB är ett uråldrat system vilket kommer ifrån 

en svensk storhetsera och att det inte passar in i den moderna bibliotekssektorn. En fråga som 

kunde ställas utefter detta är om biblioteken i helhet ser en mening med att byta 

klassifikationssystem eller om det är KB som har drivit frågan. Till exempel svarade Person 3 

som jobbar på ett forskningsbibliotek att hon inte riktigt förstod varför DDC skulle kvatlitetshöja 

biblioteken eftersom hon inte kan se en användning av till exempel långa koder och otympliga 
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koder. En sista slutsats gällande dessa tre argument för ett byte är dock att biblioteken rent 

generellt är överens om att ett byte kommer att gynna bibliotekssektorn i helhet, men framförallt 

forskningsbiblioteken. Argumenten fungerar även för folkbiblioteken men eftersom de inte har 

samma behov är inte argumenten lika slagkraftiga. Det går även att dra en slutsats att det finns en 

osäkerhet i hur DDC i längden kommer att påverka biblioteken. Det finns egentligen bara ett av 

de intervjuade biblioteken som är osäkra på själva införandet. Den osäkerheten kan ändras när de 

har fått mer information och hjälp från de bibliotek som redan har infört DDC. Dock har det i 

resultatet visat sig finnas en motvilja till införandet av DDC bland övrig personal som inte jobbar 

i direkt kontakt med själva systemet. Person 4 menar på att de som motsätter sig ett byte är de 

bibliotekarier som vill se en utredning så att de själva ska slippa ett byte innan de går i pension. 

 

Respondenterna är eniga när de pratar om att användarna inte kommer att påverkas nämnvärt. De 

går till och med så långt att säga att användarna inte kommer att påverkas alls, utan att det enda 

användarna bryr sig om är att hitta den informationen snabbt och smidigt. Hansson (2010) 

stödjer detta genom att säga att användarna enbart är intresserade av att ha ett väl fungerande 

bibliotek. Det finns till och med argument ifrån det intervjuade forskningsbiblioteket att det är 

lättare för dess utbytesstudenter att hitta information. Det argument som alla fyra respondenter är 

eniga om är att det enbart är bibliotekarierna som kommer att påverkas är en slutsats som även 

denna uppsats drar. Undantag kommer givetvis att finnas där användare som är vana och 

använder sig av SAB kommer att känna sig förvirrade. Därför är det viktigt för bibliotekssektorn 

att vara väl insatt i det nya klassifikationssystem och kunna ge handledning. 

 

Som det påpekades i teorin är de svenska biblioteken väldigt väl ansedda och ligger i topp av de 

svenska offentliga institutioner som allmänheten har förtroende för, något som kan förändras om 

bytet medför att de tjänster som användarna besöker biblioteket för inte kommer att vara 

tillgängliga under den period som bytet pågår. Hansson stödjer detta med att säga att användarna 

inte märker organisatoriska ändringar så länge de får vad de söker efter. 
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Sammanfattning 
Uppsatsen cirkulerade kring bytet av klassifikationssystem som Sverige genomgår just nu och 

som påbörjades 2008 när KB tog beslutet att byta klassifikationssystem ifrån SAB till DDC. 

Genom att KB tog beslutet att gå över till DDC valde många andra bibliotek, främst 

forskningsbibliotek, att följa KB och byta själva. Det finns inget beslut om att folkbibliotek 

måste byta klassifikationssystem men det kommer att bli svårt för bibliotek att fortsätta med att 

använda SAB. Detta på grund av att de inte kommer få tillgång till de resurser som behövs för att 

hålla SAB uppdaterat. 

 

När uppsatsens frågeställningar skulle besvaras användes den teoretiska utgångspunkt som 

härstammade ifrån Joakim Hanssons bok Libraries and identity: the role of institutional self-

image and identity in the emergence of new types of libraries från 2010. I stora drag handlar 

teorin om hur en institution och organisation är uppbyggd och hur den utvecklas, med andra ord 

skulle den kunna kallas organisationsteori. Dessa frågeställningar var: 

 

 Vilka positiva och negativa sidor finns det med ett införande av DDC på forsknings- 

respektive folkbibliotek? 

 Hur kommer införandet påverka bibliotekssektorn? 

 Hur kommer införandet påverka användarna? 

 

För att vidare hjälpa besvara dessa frågeställningar gjordes fyra kvalitativa forskningsintervjuer 

med personal som jobbade med införandet av DDC på deras respektive bibliotek. Intervjuerna 

uppgav en djupare insikt i hur bytet genomförs och men även hur det påverkar och kommer att 

påverka olika svenska bibliotek och bibliotekstyper. Uppsatsen säger sig inte generalisera i 

någon större utsträckning eftersom antalet intervjuer är begränsade. 

 

Uppsatsens syfte var att se ur flera perspektiv hur ett bibliotek påverkas av ett 

klassifikationsbyte. Generellt var alla positiva till ett byte av klassifikationssystem, men de som 

var mer positiva såg att DDC kunde medföra en hjälp både när det kommer till tid och ekonomi 

gällande omklassificering av litteratur och dokument. Medan de som var något mindre positiva 

ansåg att detta till största del enbart hjälpte forskningsbiblioteken. KB:s främsta argument för ett 

byte av klassifikationssystem var internationalisering, rationalisering och kvalitetshöjning, vilket 

respondenterna var eniga om att det funkade, men det fanns vissa argument emot detta. Till 

exempel att barn och skönlitteratur inte fick egna klassifikationer som de hade i SAB. Det kan 

ses som om vi förlorar en SAB ryggrad som en av respondenterna sa. 
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Empiriska källor: 

Intervjuerna med respondenterna (gjorda mellan 2012-04-15 och 2012-05-02) finns som ljudupptagningar 

och finns i författarnas ägor. 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du jobbat inom bibliotekssektorn? 

3. Vad är din nuvarande position? 

4. Hur hamnade du i Dewey-projektet?  

 

5. Vilken fas befinner ni er i just nu? Följdfråga: Hur långt skulle ni vilja vara i fasen? 

6. Hur ser ni på införandet av DDC? 

7. Hur kommer det påverka er organisation? 

8. Vilka ”förberedelser” kommer ni vidta för införandet av DDC? T.ex. Utbildning av personal, utbildning 

för användare. 

9. Hur tror du användarna kommer att ta till sig införandet av ett nytt klassifikationssystem? Följdfråga: 

Används klassifikationssystemet av användarna eller är det bara bibliotekarierna? 

10.Hur länge tror ni att ni kommer att använda er av SAB parallellt med DDC? Följdfråga: Behövs det en 

övergångsperiod? 

11.Kommer den annorlunda klassifikationen påverka hur ni jobbar med er samling och i så fall hur? 

12.KB menar på att införandet handlade om internationalisera, rationalisera och kvalitetshöja. Hur ser du på 

de argumenten? Ser du andra argument för eller emot? 

13.Hur tror ni bytet kommer att påverka bibliotekssektorn/professionen? 

14.Behövs det ett nytt klassifikationssystem? Följdfråga: Skulle man kunna använda sig av ämnesord? 

15.Är Dewey införandet en positiv utveckling för de svenska biblioteken som kan hjälp dem in i den nya 

bibliotekseran? 

16.Har du något övrigt att tillägga som du tror kan vara av betydelse? 
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