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Abstract 
 
Many libraries in Sweden have since 2008 started to switch their classification system from 
SAB (The Swedish classification system) to Dewey (Dewey decimal classification system). 
Kungliga Biblioteket (National Library of Sweden) decided to switch classification system 
from SAB to DDC in 2008 and recommend that all libraries in Sweden should also follow. In 
recent years, a number of public libraries have started the transition to DDC. Our thesis  
focuses on the public libraries and the librarians view on the matter. The discussed questions 
of the thesis are: 
1. How do the public libraries see a possible transition to DDC? 
2. Why have some of the public libraries changed their library system to DDC and others have 
not? 
The empirical material of the thesis consists of 47 questionnaire responses that where 
thereafter analyzed. Five of the public libraries that answered our questionnaire had began the 
transition process to the DDC, thirty-nine of them only used SAB, although more than half of 
them where open to make the transition at some point in the future. Some of the public  
libraries didn’t want to change to DDC because they considered it a system that would not suit 
the Swedish conditions very well and therefore preferred the Swedish system (SAB) more. 
Librarians are divided between those who are positive towards a transition to DDC and those 
who are not. We tried to analyze the librarians’ views from a psychological view based on a 
theory on individual´s reactions towards organizational change. However, what we could 
interpret from the answers on our questionnaire, many of the librarians' considerations and 
thoughts regarding DDC are somewhat similar to earlier discussions about Dewey, which lead 
us to believe that there has not been made huge progress on the matter. 
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Disposition 

Uppsatsen börjar med en inledning där vi beskriver problemet vi valt samt våra 
frågeställningar, syfte och avgränsning. 
I avsnitt 2 (Bakgrund) går vi igenom om hur DDK och SAB kom till och beskriver kortfattat 
deras, samt de svenska folkbibliotekens, historia. Vi inkluderar även införandet av Dewey i 
andra länder som Tyskland och USA. 
I avsnitt 3 (Teori) fortsätter vi med att presentera teorin vi har använt oss av i uppsatsen. Där 
diskuteras även orsaker till motstånd och acceptans av organisationsförändringar. 
I avsnitt 4 (Tidigare forskning) tar vi upp tidigare forskning som berör DDK i Sverige. Vi 
beskriver om vad som har diskuterats vid undersökningar och diskussioner i Sverige angående 
SAB och DDK, t.ex. KB:s delstudieundersökning och Utvecklingsrådets utlåtande. Vi anser  
att det är betydelsefullt att känna till lite av DDK:s historia på både svenska folkbibliotek och 
hur det har gått till i några andra länder. Vi presenterar därför vilka folkbibliotek som har  
börjat övergå till Dewey i Sverige och även materialet vi har hittat som handlar om 
organisationsförändringar från personalens perspektiv. 
I avsnitt 5 (Dewey i andra länder) presenteras hur det har gått med Dewey-övergången i andra 
länder och hur det är idag. 
I avsnitt 6 (Metod) beskrivs metoden som vi valde att använda, hur vi gick tillväga under 
datainsamlingen och urvalet. 
I avsnitt 7 (Analys och resultat) redovisas resultaten och analyseras. 
I avsnitt 8 (Resurser) beskriver vi de olika uppfattningar som finns angående resurser som 
krävs för de två olika klassifikationssystemen. 
I avsnitt 9 (Diskussion) diskuterar vi analysresultaten och uppsatsens frågeställningar. 
I avsnitt 10 (Kunskapsanspråk) beskriver vi vår avsikt med uppsatsen. 
I avsnitt 11 (förslag på fortsatt forskning) presenteras olika förslag på hur och vad man kan 
fortsätta forska om inom vårt ämne, därefter avslutas uppsatsen med en sammanfattning. 
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1 Inledning 
Svenska bibliotek har använt SAB (Sveriges Allmänna Biblioteksförening) 
klassifikationssystem sedan 1921 men under de senaste åren har det skett en förändring, många 
bibliotek byter ut SAB-systemet mot DDK (Dewey Decimalklassifikation). DDK används idag 
av många bibliotek i mer än 135 länder och antalet ökar ständigt. DDK frågan i Sverige blev 
aktuell nyligen igen eftersom många forskningsbibliotek var missnöjda med SAB-systemet 
samtidigt som forskningsbibliotek som redan använde DDK, önskade bättre katalogservice från 
Kungliga Biblioteket (Svanberg, 2013). 

 
Under 2006 påbörjades en utredning som bl.a. innehöll en förstudie (Delstudie 3) över vad en 
övergång till DDK skulle innebära för Kungliga Biblioteket (KB) och de övriga svenska 
biblioteken. Trots svårigheten att kunna bedöma ett klassifikationssystems kvalité, kom 
utredningen fram till att det fanns många som ansåg att DDK hade fler fördelar än SAB. 
Svenska Biblioteksföreningen genomförde en egen utredning på detta och kom  fram  till 
samma resultat. Därefter tog KB beslutet år 2008 att det skulle vara bättre för biblioteken i 
Sverige att gå över till DDK (Kungliga Biblioteket, 2007a). Beslutet fattades av 
riksbibliotekarien eftersom den Nationella referensgruppen såg positivt på en övergång till 
DDK (Kungliga Biblioteket, 2009a). Det är dock endast ett förslag ifrån KB:s sida, varje 
bibliotek får slutligen själv ta beslutet huruvida de vill byta klassifikationssystem eller inte. 

 
Förutom fördelarna som många ansåg med att alla använder samma system, anger KB tre större 
anledningar för att övergå till DDK: internationalisering, rationalisering och höjd kvalitet på 
klassifikationsområdet (Kungliga Biblioteket, 2014a). Svenska Biblioteksföreningen föreslår 
också dessa tre anledningar som fördelar för en övergång, de beskrivs utförligare i Hallnäs och 
Lekselius rapport för Dewey-projektet. ”Internationaliseringen” bidrar till att svenska verk blir 
mer synliga för omvärlden genom användandet av ett internationellt klassifikationssystem, 
samtidigt som svenska verk blir sökbara. ”Rationaliseringen” hjälper bibliotekens 
klassifikationsarbete att rationaliseras eftersom internationella katalogposter i Dewey kan 
återanvändas. ”Kvalitetsäkerhet” uppnås alltså genom att använda ett underhållet system, vilket 
ger säkrare kvalité på klassifikationsarbetet. (Hallnäs & Lekselius, 2013; Svensk 
biblioteksförening, 2008). 

 
Från 2008 fram till idag är det främst forskningsbibliotek som hittills har övergått till Dewey. 
Från folkbibliotekens sida har det inte hänt så mycket ännu mot en sådan övergång, men många 
är på gång. Vid den tidpunkten då denna uppsats skrevs var det åtta folkbibliotek som hade 
övergått till DDK samt nio som planerade att övergå under 2015. Ytterligare 54 folkbibliotek 
planerade att genomföra en övergång senare (Kungliga Biblioteket, 2014b). Exakt när “senare” 
infaller vet vi inte riktigt då det inte fanns någon information om detta. Det har pågått många 
diskussioner om för- och nackdelar med att byta system från SAB till Dewey i Sverige. Det 
anses finnas fler fördelar att byta för forskningsbiblioteken men inte lika många fördelar för 
folkbiblioteken. Vi vet inte om det verkligen är så men det är kanske en anledning till att inte 
många folkbibliotek har bytt och det skulle vara intressant att få reda på folkbibliotekariernas 
åsikter om en övergång till DDK och om inställningen har förändrats något. Det finns många 
olika uppfattningar och åsikter kring Dewey-införandet i Sverige och vi ville gärna undersöka 
varför det är så. 

 
Många anser, liksom KB, att det är bättre om man kan undvika två olika klassificeringssystem i 
Sverige. De menar att om de flesta forskningsbibliotek använder DDK emedan folkbiblioteken 
använder SAB kommer problem att uppstå. Exempelvis så kommer SAB- 
klassifikationssystemets underhåll att påverkas och ett samarbete vid klassificering kommer  
inte att vara möjligt. Om det finns två olika klassificeringssystem kommer de flesta bibliotek att 
behöva  ha  olika  system  och  hylluppställningar.  Det  kommer  eventuellt  att  bli  svårt     för 
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biblioteken att underhålla två klassifikationssystem och det kommer även att finnas behov av 
verktyg för samsökning av poster med båda klassifikationssystemen (Kungliga Biblioteket, 
2014c). 

 
Eftersom DDK frågan blev aktuell igen och bibliotek i Sverige redan har börjat övergå till 
detta, valde vi att skriva om det ämne. Vi behåller ett källkritiskt förhållande i denna uppsats 
och försöker utifrån de källor vi har hittat att begränsa oss och få fram information angående 
övergången av DDK på folkbiblioteken i Sverige. Vi tar inte någon ställning eller behandlar 
frågor om vilket klassifikationssystem som kan vara bättre än det andra. Fokus ligger på de 
olika folkbibliotekariernas inställningar och åsikter om övergången från SAB till DDK samt 
deras reaktioner mot en sådan organisationsförändring, vilka vi anser är viktiga att få fram. 

 
1.1 Problemformulering 
Kungliga Biblioteket föreslår att samtliga bibliotek i landet använder ett och samma 
klassifikationssystem, alltså DDK, men beslutet om en övergång till Dewey tas av varje enskilt 
bibliotek. Eftersom många forskningsbibliotek redan har påbörjat övergången till DDK är det 
många som anser att det är bra om även folkbiblioteken gör det. En fördel med detta såsom 
Boukhchana tar upp i sin masteruppsats om DDK, där han bl.a. studerar Dewey och dess för- 
och nackdelar för Sverige (2014), är att Sverige kan då också bli ”del i ett internationellt 
bibliografiskt sammanhang”. Att övergå till DDK är givetvis en process som kräver både 
mycket tid och resurser vilket gör att vissa folkbibliotek inte är helt positivt inställda till detta. 
Man kan säga att folkbiblioteken visar ett slags motstånd mot denna förändring och vi hoppas 
genom att använda en teori som utgår från en psykologisk aspekt, som berör 
organisationsförändringar att kunna få en inblick i varför det är så. Eftersom vi fokuserar på 
bibliotekariernas åsikter i denna uppsats, bestämde vi att använda en teori som fokuserar på 
anställdas reaktioner på organisationsförändringar för att försöka förstå det hela bättre. Många 
för- och nackdelar har alltså diskuterats och diskuteras ännu om övergången från SAB till  
DDK i Sverige. Vi är intresserade av att få reda på hur det ser ut idag på folkbiblioteken och 
vilken inställning bibliotekarierna har gentemot en övergång till DDK. Undersökningen till 
denna uppsats lägger alltså fokus på bibliotekariernas syn på klassifikationssystemen och 
övergången till Dewey. Vi undersöker också några av de folkbibliotek som inte har bytt system, 
planerar de en  övergång eller inte och om inte, i så fall varför? 

 
Bibliotekariernas perspektiv 
Vi valde att undersöka övergången till DDK utifrån folkbibliotekens perspektiv dvs. 
bibliotekarierna som arbetar på folkbibliotek eftersom vi vill få reda på vilka upplevelser av 
Dewey-systemet de har och vilka reaktioner de har mot en övergång. När en 
organisationsförändring såsom ett systembyte sker är det viktigt att ta hänsyn till personalens 
åsikter. Med hjälp av en teori som grundas på organisationsförändringar och individers 
reaktioner mot dessa, hoppas vi få fram intressanta aspekter på folkbibliotekariernas 
inställningar gentemot Dewey. Vi är intresserade av att få reda på varför vissa verkar acceptera 
en klassifikationsförändring från SAB till DDK och andra inte. Även hur och varför de olika 
reaktionerna mot förändringen skapas bland folkbibliotekarierna. En förändring, såsom ett nytt 
klassifikationssystem, kan ha stor eller mindre påverkan på bibliotekarierna, beroende på varje 
bibliotekaries erfarenheter, kunskaper, personlighet m.m. 

 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Som det framgår av inledningen och problemformuleringen är denna uppsats syfte att få en 
inblick på folkbibliotekariernas inställning till ett klassifikationssystemsbyte och om det finns 
olika syn och åsikter mellan de bibliotekarier på de folkbibliotek som redan har bytt till DDK 
och de som inte har gjort det. Med hjälp av en organisationsförändringsteori och perspektiv på 
reaktioner mot förändringar, försöker vi få en inblick i folkbibliotekariernas tankar kring det 
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hela. Vi försöker förstå varför det finns motstånd eller acceptans mot en övergång och  
fokuserar på följande frågeställningar: 
1. Hur ser folkbibliotekarierna på en möjlig övergång till DDK? 
2. Varför övergår några folkbibliotek till DKK och andra inte? 
Vi vill förtydliga att när vi nämner “SAB-bibliotek” menar vi de folkbibliotek som använder 
endast SAB klassifikationssystem, medan med “DDK-bibliotek” menas de folkbibliotek som 
har tagit beslut att byta till DDK och har påbörjat övergångsprocessen, även om de fortfarande 
använder SAB alltså båda klassifikationssystemen. 

 
1.3 Avgränsning 
Denna uppsats handlar inte generellt om bytet från SAB till DDK på bibliotek i Sverige, 
eftersom det redan finns ett flertal tidigare undersökningar kring detta och speciellt då gällande 
forskningsbibliotek. Vi bestämde därför att avgränsa vår studie och lägga fokus endast på 
folkbiblioteken och speciellt på folkbibliotekariernas inställning mot DDK och en övergång till 
det. 

2. Bakgrund 
På mitten av 1800-talet blev bibliotekens bestånd så stort att biblioteken var tvungna att hitta 
lösningar för sitt eget bevarande och för att hitta den efterfrågade informationen. Det uppstod 
för första gången ett behov av internationell standard vilket ingen hade tänkt på innan eller 
försökt hitta lösningar på förrän Antonio Panizzi från British Museum Library kom med ett 
förslag 1841 på 91 katalogiseringsregler (Hansson 2010). Idag anses Panizzis bidrag mycket 
stort inom biblioteksvärlden. Melvin Dewey är en annan person som har bidragit enormt inom 
detta område, han publicerade Dewey klassifikationssystem 1876, vilket man kan säga blev ett 
komplement till Panizzis verk. Det som många ansåg var bra och viktigt med detta system var 
att det hade möjlighet att utvecklas vidare parallellt med behoven som uppstod. 

 
Dewey Decimalklassifikation (DDK) utvecklades i USA och har spridits internationellt till 
många andra länder och är idag det klassifikationssystem som används mest i hela världen,  
idag i mer än 135 länder. Sedan systemet publicerades har det utvecklats vidare  och  
uppdateras kontinuerligt och är idag uppe i den 23:e Dewey upplagan som även har översatts 
och finns i en svensk version. DDK har översatts till mer än 30 språk och är språkoberoende 
vilket möjliggör internationellt samarbete kring klassifikation (Svanberg, 2005). Av dessa 135 
länder, är det 60 som använder DDK även för att organisera sina nationella bibliografier 
(OCLC, 2015). Efterfrågan på DDK i Sverige ligger fortfarande högst bland 
forskningsbiblioteken men det finns även intresse bland andra bibliotek, både gällande 
information och utbildning samt undersökningar och servicetjänster. Det har börjat ske 
förändringar inom bibliotekssektorn i försök att uppfylla dessa krav och de behov som uppstår. 

 
Som statlig myndighet har Kungliga biblioteket idag det nationella samordningsansvaret om 
DDK, därför skapades också en arbetsgrupp för Dewey (Kungliga Biblioteket, 2016). Svenska 
Deweyredaktionen inrättades 2012 av KB, den har ansvaret för att ta hand om Deweyfrågor 
samt för den svenska översättningen, underhållningen och uppdateringen av svenska DDK. 
Inom deras ansvarsområde ligger också DDK-utbildning, rådgivning och stöd speciellt till 
bibliotek som övergår eller har övergått till Dewey (Svanberg, 2013:12). Arbetsgruppen 
omfattar personal ifrån Universitetsbibliotek, Folkbibliotek, Skolbibliotek, BTJ, KB och 
Nationalbibliografin. Under de sista åren har många Dewey kurser och möten tagit plats där 
många personer från folkbibliotek har deltagit. Dessa möten har handlat mycket om hur DDK 
kan implementeras på biblioteken i Sverige, hur biblioteken kan påverkas av övergången, samt 
nackdelar och fördelar med de olika klassifikationssystemen (Aagaard, 2015). 
Kungliga Biblioteket genomförde en konferens 2012 beträffande Dewey för folk- och 
skolbibliotek där personal från olika folkbibliotek delade sina erfarenheter av övergången till 
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DDK. Närvarande var personer från folk-, skol- och länsbibliotek (Kungliga Biblioteket, 
2012a). Sedan 2013 har Svenska Dewey-användarmöten hållits, där även personal från det 
amerikanska Deweykontoret och Library of Congress har deltagit i dessa (Aagaard, 2013). 
Sveriges Allmänna Biblioteksförening (SAB) tillsatte 1917 en kommitté som fick uppgiften 
att utarbeta ett klassifikationssystem för landet. Många diskussioner pågick och det lutade åt att 
alla bibliotek i landet skulle ha samma klassifikationssystem. Det diskuterades även då om 
både fördelar och nackdelar med en övergång till DDK.      En   av   fördelarna   ansågs   vara   
” internationalisering” som DDK medförde, vilket betyder ett bättre samarbete mellan 
biblioteken. Motståndarna ansåg dock att nackdelarna med systemet var att det inte var så 
internationellt som många ansåg. De grundade detta på att både Danmark och Norge hade gjort 
olika anpassningar på systemet, för att det skulle fungera lokalt. Av den anledningen bestämde 
sig Sverige för att ha ett eget system då de kunde lära sig av DDK:s brister och lösa dessa med 
olika praktiska lösningar (Hansson, 2010) och så skapade Sverige sitt eget 
klassifikationssystem, SAB, vilket presenterades i sin helhet 1921 på SAB:s årsmöte (Hansson, 
2012). SAB-systemet klassificerar verk i 26st olika huvudindelningar och systemet används 
ännu idag. 

 
Bibliotekens och klassifikationens historia 
Under mitten av 1900-talet fick biblioteken en viktig demokratisk roll i samhället. För första 
gången blev biblioteken en öppen plats, samlingar blev tillgängliga för alla och alla är  jämlika  
i bibliotekariernas ögon. Biblioteket fick en central roll för allmänheten och det medförde 
behov av verktyg och system för att möta kraven som uppstod. I och med detta började 
biblioteken splittras, forskningsbibliotek på ena sidan och folkbibliotek på den andra, eftersom 
de hade olika mål. För att säkerhetsställa bibliotekens kvalité och en allmän tillgång till alla 
offentliga samlingar så publicerade folkbibliotekens pionjär Valfrid Palmgren en undersökning 
inom den svenska sektorn, där hon beskrev nödvändigheten för en allmän bibliotekssektor 
sammanhållen av Kungliga Biblioteket. Detta förslag mötte dock motstånd av E.W. Dahlgren 
som ansåg att det fanns för stora skillnader mellan forskningsbibliotek och folkbibliotek och att 
denna skillnad skulle bevaras. De största skillnaderna var att forskningsbibliotek hade 
samlingarna i centrum, medan folkbiblioteken hade användarna. Det blev då så att 
bibliotekssektorn själv fick bestämma hur de ville gå till väga. De två olika bibliotekstyperna 
har fortsatt att ta olika vägar och lösningar, många gånger med att praktiskt anpassa verktyg till 
gamla redan existerade verktyg för enkelhetens skull  (Hansson, 2010). 

 
DDK började dock påverka vissa länder mer och mer och som vi nämnde tidigare övergick så 
småningom även Danmark och Norge till DDK. Men båda länderna valde att anpassa systemet 
till sina egna lokala behov (Leth & Berg, 2008:179ff). 
Under 2000-talet då allt blev ännu mer internationaliserat och ny teknik infördes på  
biblioteken, återupptogs frågan om en övergång till DDK i Sverige av Kungliga biblioteket 
(KB). KB framförde då några fördelar med DDK, vilka var internationalisering, rationalisering 
och kunskapsdelning av svenska bibliotek och därför föreslog de 2008 att alla svenska  
bibliotek skall övergå till DDK. 
Internationalisering betyder att alla bibliotek över hela världen kan använda sig av samma 
utvecklade och uppdaterade system. Harriet Aagaard (DDK-projektledare på Kungliga 
Biblioteket) menar att en stor fördel med övergången är att vi lever i en värld av globalt 
informationsutbyte och därför behövs ett mer internationellt system. 
Rationalisering betyder att utländskt material som förvärvas av lokala bibliotek  redan  är 
Dewey klassificerade och därmed inte behövs klassificeras om. Kunskapsdelning betyder att 
eftersom DDK är språkoberoende kan t.ex. svensk litteratur lättare bli synlig internationellt 
eftersom det kan bli  sökbart via Dewey-koderna (Svensk biblioteksförening, 2008). 
BTJ genomförde en enkätundersökning under 2009 som visade att det ännu var många  
bibliotek som  tvekade inför en övergång till DDK. Av de svarande hade 34,9% fört någon 

http://deweybloggen.blogg.kb.se/author/haraag/
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sorts diskussion om DDK på biblioteken. Endast 18 % trodde att DDK skulle användas på 
biblioteken inom 5 år och i sådana fall endast för klassifikation, inte på hylluppställning (BTJ, 
2009). 

 
De funderingar som främst uppstod vid diskussioner om DDK handlade mest om 
hylluppställningar och klassifikationsfrågor. Många bibliotek såg ingen anledning till att  
övergå till DDK delvis därför att de tyckte det skulle bli stökigt på biblioteken för både 
personal och besökare. Många bibliotekarier ansåg att det kunde bli rörigt med blandade 
hylluppställningar, t.ex. böcker som måste märkas om och flyttas, även med ommöbleringar 
som kanske skulle behövas åtgärdas för att passa förändringarna i katalogposterna.  Vi  ser 
alltså att det praktiska arbete som krävs påverkar synen på övergången. 
På KB:s webbplats under titeln “The Dewey journey in Europe - a case study of classification 
in the 21st century” (2011b) kan man läsa mer om nackdelar, fördelar, svårigheter m.m. om 
övergången till DDK. Eftersom vi lever i en värld av globalt informationsutbyte anser Harriet 
Aagaard (DDK projektledare på Kungliga biblioteket) att en fördel för Sverige med att använda 
DDK är möjligheten den ger till rationalisering av katalogproduktionen i landet, vilket kan vara 
användbart av alla bibliotek. 

 
Det var tydligt från början att det var viktigt med översättningen av Dewey, samt mappning av 
Svenska ämnesord till Dewey, översyn av konverteringstabellen, utveckling av sökverktyg 
samt DDK-utbildning. Efter diskussioner mellan KB och BTJ om katalogsamarbetet och efter 
att några kunder och bibliotek efterfrågade DDK från BTJ, började de erbjuda Dewey poster 
och idag erbjuder de både SAB och DDK katalogposter (BTJ, 2015b). Med införandet av DDK 
på folkbiblioteken började det uppstå olika problem. Det föreslogs då att LIBRIS (Sveriges 
gemensamma samkatalog för de flesta bibliotek) utvecklades till en gemensam nationell 
katalog och katalogresurs, med tanke på att många av de DDK problem som uppstod skulle på 
detta sätt kunna utarbetas och lösas (Svensk biblioteksförening, 2010). Fördelarna med en 
nationell katalog är att den skapar möjligheter för nya samarbeten och flera sätt för biblioteken 
att fördela sina katalogiseringsresurser. Ju fler bibliotek som är delaktiga i utvecklingen av 
Libris nationella bibliotekstjänster ju bättre kommer tjänsterna att bli och vara till större nytta 
för alla (Androls, 2013). Libris katalogiserar med Dewey sedan 2011 och Kungliga Biblioteket 
har fått uppdraget att utveckla Libris till en nationell bibliotekskatalog. KB fick samtidigt 
uppdraget att möjliggöra en övergång för alla folkbibliotek till DDK (Svensk biblioteksförening, 
2008). 

 
2.1 Folkbibliotek som använder DKK i Sverige 
I detta kapitel presenteras de folkbibliotek som har påbörjat ett övergångsarbete. Enligt KB:s 
blogg är det idag åtta folkbibliotek som har påbörjat övergångsprocessen och dessa är 
Härnösand, Sigtuna, Grubbebiblioteket och Bjurholm (båda placerade i Umeå området), samt 
Malmö, Umeå, Lidingö och Halmstad. Som KB:s diagram visar använder fortfarande de flesta 
folkbibliotek  SAB (http://deweybloggen.blogg.kb.se/2014/06/26/dewey-pa-svenska-bibliotek/). 

 
Bild 1. Dewey på svenska bibliotek (2014) 

http://deweybloggen.blogg.kb.se/2014/06/26/dewey-pa-svenska-bibliotek/
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Om Dewey och mer information om vilka bibliotek som har börjat med övergången finns på 
KB:s Deweyblogg: ”http://deweybloggen.blogg.kb.se/”, samt på KB:s webbsida (Kungliga 
Biblioteket, 2014b). 

 
Det första folkbibliotek i Sverige som började med en övergång till DDK var Sambiblioteket i 
Härnösand. I januari 2011 tog högskolebiblioteken beslutet att gå över samtidigt med KB och 
därför valde Härnösand som är ett sambibliotek (alltså både högskole-, folk- och länsbibliotek) 
att också gå över till DDK. De valde att börja med att klassificera facklitteraturen, alltså arbeta 
avdelning för avdelning. 

 
Sigtuna folkbibliotek började med DDK i maj 2013. De såg fördelar med DDK eftersom det är 
ett internationellt system. Tidpunkten för att byta klassifikationssystem ansågs lämplig när 
biblioteket skulle flytta till nya lokaler. Dock fanns det funderingar om hur användarna skulle 
påverkas av en sådan process (Boukhchana, 2014). De valde att börja klassificera allt material 
utgivet från och med 2012 (Edborg, 2013). De har kvar hyllor som bl.a. "Spänning", "Fantasy" 
och "Svenska för Invandrare". De valde att ställa alla författarbiografier på en hylla intill 
skönlitteraturen (Aagaard, 2014). Barnavdelningen har sedan 2014 haft all facklitteratur 
uppställt efter DDK (Aagaard, 2012). De började klassificera facklitteraturen med Dewey 
eftersom den inte stod uppställd efter SAB utan efter ämnesområde. Det gjordes först en 
översikt för vilket ämnesområde som hör hemma under motsvarande DDK huvudklass och 
sedan flyttades de. Katalogen behövde inte ändras eftersom placeringen förblev densamma, 
dock gjordes det stora och tydliga skyltar på varje hyllgavel (Aagaard, 2012). Skyltning var 
viktig för både personal och besökare för att kunna orientera sig i lokalen. Enligt personalen 
uppkom det inte större problem än förväntat, de valde att hantera problemen när de dök upp. 
Det svåraste för dem var att ändra tankesättet. 

 
Härnösand och Sigtuna biblioteken tycker att övergångsprocessen var svår men i och med att de 
hade stöd ifrån KB, genom att exempelvis få DDK utbildning och på så sätt öka sina  
kunskaper inom ämnet, ansåg de att processen gick lättare än förväntat (Kultur Skånes 
biblioteksblogg, 2012). De flesta problemen uppstod inom skönlitteratur, biografier, 
barnlitteratur och litteratur på andra språk. De löste klassificeringsproblemen för olika 
medietyper, målgrupper, språk m.m. genom att använda andra fält i katalogposten. Det 
bekymmer som mest diskuterades var bland annat hur bokryggarna skall se ut, vad som skall 
synas på etiketten, hur lång en DDK-kod skall vara och om det skall finnas ord i klartext. 

 
Malmö stadsbibliotek började en utredning av tillvägagångssättet för en övergång till DDK 
2013 och började därefter planera övergången till DDK 2014. Enligt en presentation från 
biblioteket planerades en implementering med att ta avdelning för avdelning och att först börja 
med facklitteraturen, vilket påbörjades 2015. Samarbete med BTJ skulle ske samtidigt, då detta 
var deras upphandlade leverantör av medier. De ansåg också att det var viktigt att processen 
förankrades i hela organisationen (Berglund, 2013). 

 
Umeå stadsbibliotek bestämde att det nya biblioteket Kulturväven, som skulle öppnas i 
november 2014, skulle ha allt på en öppen hylla och att hela samlingen skulle konverteras och 
de började arbetet i lokala katalogen med facklitteraturen. Katalogisatörerna samt personalen 
genomgick en utbildning i DDK (Wolff Feychting, 2013). 

 
Grubbebiblioteket (som är en del av Umeås folkbibliotek) började med Dewey 2013. De 
ändrade alla böcker med att ta avdelning efter avdelning. De markerade om enligt BTJ:s 
hylluppställningslista och flyttade om när de hade fler avdelningar klara. De bestämde att 
koderna till största delen skulle bestå av tre siffror och eftersom det är ett litet bibliotek tog de 
hand om problemen allt eftersom de dök upp (Kvarnström, 2013). 

http://deweybloggen.blogg.kb.se/
http://deweybloggen.blogg.kb.se/
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Lidingö stadsbibliotek planerade att gå över till Dewey under 2014 och på deras blogg finns 
information om hur de tänkte kring DDK och hur de planerat inför övergången. Deras största 
problem var att få katalogposter med Deweykoder samt hyllmärkning i Dewey på inköpta 
medier. De ansåg att en lösning till det förstnämnda skulle vara att bli ett Librisbibliotek 
(Lidingö stadsbibliotek, 2015a). Deras arbete och tankar kring hyll- och märkningslistor samt 
tidsplaner m.m. finns i deras DDK slutrapport ”Dewey för folkbibliotek” (Lidingö stad, 2015) 
och mer information kan hittas i deras bloggartikel ”Slutet gott, allting got” (Lidingö 
stadsbibliotek, 2015b). 

 
Halmstad  folkbibliotek har  påbörjat  en  övergång  till   DDK.   De   använder   DDK   i   
sina datasystem, dock inte på hylluppställningen ännu. De hämtar  katalogposter från Libris  
och därmed får de material som redan är DDK klassificerade. De har inte utvecklat DDK 
arbetet så mycket p.g.a. de många resurser som krävs och som de nu anser att de inte har. 

 
Andra folkbibliotek som har börjat fundera på en övergång, såsom Simrishamn folkbibliotek, 
har påbörjat relevanta undersökningar. En förstudie om övergången till DDK börjades inom ett 
regionalt mediesamarbete i länet under 2013, vilken skulle undersöka innebörden av DDK:s 
införande för Simrishamns bibliotek och eventuellt fler bibliotek i sydöstra Skåne (Kultur 
Skånesbiblioteksblogg, 2013a). Förstudien innefattade bl.a. erfarenheter från andra bibliotek och 
hur bytet av klassifikations- och/eller hylluppställningssystem hade påverkat dessa (Kultur 
Skånesbiblioteksblogg, 2013b). 
Skåne sydosts undersökning angående möjligheten att övergå till DDK visade att det är möjligt 
men att det skulle krävas mycket arbete, eftersom man även måste överväga frågor som t.ex. 
Libris som nationell katalog, hylluppställningar och katalogsamarbete med andra kommuner. 
Det som framförs i inlägget från 2012, var att de flesta folkbibliotek då verkade avvakta med att 
övergå till Dewey. Det fanns nästan ingen då som trodde att folkbiblioteken skulle börja med 
Dewey 2013 (Kultur Skånes biblioteksblogg, 2012). 

 
2.2 Övergången till DDK i andra länder 
Några bra exempel på hur andra länder har gått till väga med DDK är Norge, Tyskland och 
USA.  Både  Tyskland  och  Norge  har  infört  DDK  systemet  på ett  flertal folkbibliotek   
men på olika sätt och i olika utsträckningar. Därmed kan vi med hjälp av dessa exempel se att 
när ett land använder DDK betyder det inte alltid att det införts på alla bibliotek och inte heller 
med samma användningssätt. 

 
2.2.1 Norge bytte till DDK 1914 (Svanberg, 2005). I Norge använder man oftast en förkortad 
version av DDK, dock så används originalutgåvan vid behov. En förkortad DDK-kod används 
på hyllorna så att man lättare skall komma ihåg den. Barnlitteraturen får koder för målgruppens 
ålder i ett fält i MARC-formatet. Fältet finns inte i BURK eller i det internationella formatet 
marc21 som LIBRIS använder (Svensk biblioteksförening, 2010). 
I det Norska DDK så klassificerar man inte skönlitteratur, den delas in efter språk, om det är 
svensk, norsk eller dansk litteratur så märker man nu oftast språket med en flagga, tidigare 
skildes inte dessa åt. Andra språk märks med en språkkod. Lyrik, dramatik, tecknade serier och 
antologier placeras på särskilda hyllor (a.a.). 

 
2.2.2 Tyskland är det närmaste exemplet till Sverige på en övergång till DDK. Tyskland är ett 
sådant exempel på där Nationella biblioteket anser att det är bäst om alla bibliotek använder 
DDK, de har själva bestämt att använda DDK men inte för hela beståndet. Många bibliotek har 
övergått till DDK men folkbiblioteken använder fortfarande lokala klassifikationssystem. 
Tyskland påbörjade övergången till Dewey år 2002 och arbetet pågick ända till 2005 på olika 
forskningsbibliotek samt på Der Deutschen Nationalbibliothek (Tysklands nationalbibliotek). 
De  samarbetade  med MVB   (Marketing   und   Verlagsservice   des   Buchandels)   för  att 
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klassifikationsarbetet skulle gå snabbare och lättare för alla inblandade såsom bokhandlare och 
bibliotek, förlag, kunder och biblioteksanvändare (Lönn, 2005:24ff). De bytte 
klassifikationssystem för att Der Deutschen Nationalbibliothek tyckte att en förändring till 
Dewey skulle förbättra deras nationella bibliografiska tjänster och underlätta samarbetet med 
utländska nationalbibliotek (Heiner- Freiling, 2005). Tysklands nationalbibliotek har dock valt 
att inte klassificera barn- och skolböcker i DDK, för dessa var redan separerade från övriga 
medier på nationalbiblioteket och därför valde de att behålla det så. Även om många bibliotek i 
Tyskland har börjat övergå till DDK har tyska folkbibliotek valt att inte göra det. De använder 
fortfarande de lokala klassifikationssystemen som användes också tidigare i Tyskland (Svensk 
bibliotekförening,  2010). 

 
2.2.3 USA 
Dewey har en lång historia i USA, Dewey är det klassifikationssystem de flesta folkbibliotek 
använder där. En artikel som publicerades i ”American Library Association” journal beskriver 
att i USA anses dock DDK vara ett för komplicerat system för vissa bibliotek såsom 
skolbibliotek, folkbibliotek och bibliotek med mindre bestånd. Det anses vara ett djupare,  
bättre system och mer användbart vid större bibliotek t.ex. forskningsbibliotek. Ett av DDK- 
problemen som ofta tas upp är klassificeringssvårigheterna med olika nyare ämnen t.ex. nya 
utvecklingskategorier inom teknik. Ett verk kan t.ex. få en lång sifferkod i klassificeringen 
vilket gör att det därav blir svårt för användarna att hitta. 
Av dessa anledningar har vissa bibliotek i USA börjat fundera på ett nytt klassifikationssystem 
mer anpassat till dagens behov vilket möjligen kan utvecklas med att använda delar av DDK. 
Denna artikel skriven av Christopher Harris, chef för skolbibliotekets system, handlar 
visserligen mest om skolbibliotek men den ger oss en överblick om vissa tankar och 
funderingar som uppstår angående DDK som kan beröra även andra bibliotek med mindre 
bestånd, såsom folkbibliotek (Harris, 2013). 

 
Det beskrivs vidare i artikeln om att detta att byta klassifikationssystem kanske också har blivit 
en trend, det finns åsikter om att de som vill byta ut DDK inte förstår dess innebörd inom 
klassifikationens arbete. Vissa bibliotek har valt att fortsätta använda och arbeta med DDK och 
strävar efter att hitta lösningar även om de ser problem som följer med systemet. Hälften av  
alla bibliotekarier som svarade på en nätbaserad enkät 2009, ville ha kvar DDK under 
förutsättning att systemet kan anpassas till olika behov genom att tillägga ord till Dewey 
koderna, men det var ändå bara drygt en fjärdedel som trodde att en förbättring av DDK skulle 
uppfylla användarnas önskningar/behov bättre (fri översättning från Fister, 2010) 

 
I artikeln om Dewey, ”Dewey Decimal System Vs. Library of Congress: What's the 
Difference?” (study.com, 2010) beskrivs att de flesta folkbiblioteken i USA använder DDK, 
men att vissa har börjat föredra andra system idag. En av dessa mest använda 
klassifikationssystem som många bibliotek övergår till från DDC är BISAC (Book Industry 
Standards and Communications). BISAC är ett system som tar mer hänsyn till användaren och 
placerar verk så att det blir lätt för användarna att hitta dem, det anses alltså vara ett enklare 
system och mer användarvänligt. Dessa fördelar har gjort att BISAC har blivit väldigt populärt 
bland biblioteken i USA. 
Artikeln fortsätter med att berätta att det har pågått många diskussioner i USA, angående 
klassifikationssystemens nackdelar och fördelar, en andel bibliotekarier anser att det vore bättre 
om varje bibliotek valde klassifikationssystem utifrån sina egna behov. Det talas även om att i 
framtiden skapa ett helt nytt system som kommer att vara mer utbyggt och ska kunna hantera 
alla dessa behov. Artikeln fortsätter med att beskriva att detta nya system borde ta hänsyn till 
användarnas behov samtidigt som det skulle ha möjlighet att klassificera stora samlingar. 

 
Wayne Wiegand, professor i bibliotek- och informationsvetenskap i Florida State University 

http://study.com/
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anser att bibliotek borde ta hänsyn till användarnas önskemål istället för att förvänta sig att 
användarna ska anpassa sig till bibliotekets sätt att arbeta. Han anser att alla 
klassifikationssystem har brister och därför anser han att ett systembyte nu skulle vara 
orealistiskt. Han delar denna åsikt med många andra inom biblioteksvärlden, där de flesta 
kommer överens om att DDK är ett bättre system för stora bestånd, eftersom det kan dela in 
stora samlingar i fler specifika grupper än vad t.ex. BISAC kan. DDK har andra målsättningar 
än BISAC. Därför är det mest bibliotek med mindre bestånd i USA som övergår till BISAC, då 
detta mest fokuserar på användarnas behov (Fister, 2010). 

 
I de länder där DDK har införts har olika situationer och problem uppstått. Man kan dra nytta av 
deras erfarenheter av DDK-systemet i stort och särskilt hur de har löst olika problem samt hur de 
har gått till väga med hylluppställningssystem. Ett stort problem som ofta dyker upp är att DDK, 
liksom SAB, delar upp ämnen som själva användarna kan uppleva hör ihop, därför kan det se 
olika ut i olika länder. Vissa bibliotek har löst detta med att göra olika kategorier, som till 
exempel Asker bibliotek i Norge som har gjort kategorier såsom Biografier, och Hobby. I alla 
länder finns det olika åsikter om det är bra eller dåligt att ställa upp efter klassifikationssystemet. 
Stor vikt läggs dock på skyltningen, eftersom det viktigaste är att användaren hittar (Svensk 
biblioteksförening, 2010). 

 
3 Tidigare forskning 
Det material som användes i denna uppsats samlades in från olika källor som t.ex. rapporter, 
artiklar, olika sorters uppsatser, internet-källor och böcker. Vi valde dessa för att de innehöll 
information om de olika klassifikationssystemen och hur dessa fungerar i både Sverige och i 
andra länder. Vi inkluderar även information om vad för slags forskning om klassifikation 
(speciellt om övergången från SAB till DDK), som har drivits i Sverige tidigare. Vi har även 
inkluderat teorier och forskning om organisationsförändringar. 

 
Det finns inte mycket information om folkbibliotekens övergång eftersom det tidigare inte har 
bedrivits någon forskning i större omfattning inom detta, troligtvis eftersom det är relativt nytt i 
Sverige. Vårt fokus ligger emellertid på folkbiblioteken och då de första av dessa började med 
en övergång till DDK för knappt fem år sedan så det är förmodligen därför som det inte finns så 
mycket information om övergångsprocessen och dess följder. Vi hittade dock mer information 
inom ämnet för de svenska universitet- och högskolebiblioteken, det är trots allt främst 
forskningsbiblioteken som har övergått till DDK hittills. Vi presenterar först några exempel av 
det relevanta materialet gällande Dewey och folkbiblioteken i Sverige och därefter material om 
organisationsförändringar. 
Bauer genomförde 2010 en diskursanalys angående övergången till DDK för sin 
magisteruppsats “Den svenska bibliotekssektorns synsätt på en övergång till SAB-systemet och 
DDC” (Bauer, 2010). Bauer kom fram till vissa punkter i sin analys vilka återges vid 
diskussioner kring Deweys fördelar, därför valde vi att presentera några av dem här: 
a) Internationalisering 
Åsikten att DDK är ett bra system för att det används i många länder och är översatt till flera 
olika språk ifrågasätts av motståndare med argumentet att det inte nödvändigtvis behöver 
betyda att DDK kommer att vara bra för Sverige (a.a.). KB hävdar att eftersom de flesta 
forskningsbibliotek övergår till DDK vore det bra om även folkbibliotek följer efter. Då DDK 
är ett internationellt system och eftersom utbytet av information samt metadata idag är så stort 
mellan olika länder över hela världen, finns det många fördelar med att ha ett internationellt 
gångbart system. KB ifrågasätter även folkbibliotekens förmåga att kunna underhålla och 
utveckla ett helt eget klassifikationssystem ifall alla andra bibliotek skulle gå över till DDK. 
(Kultur Skånes biblioteksblogg, 2012). 
b) Rationalisering 
Rationaliseringsfördelar som finns för forskningsbibliotek gäller inte för folkbibliotek eftersom 



14  

de har större andel svensk litteratur och det är inte ofta som de själva klassificerar sitt material. 
Det betyder dock att om folkbiblioteken har SAB och forskningsbiblioteken DDK kommer 
samarbetet att påverkas, därför gjorde Svenska Biblioteksföreningsstyrelsen en vidare 
konsekvensanalys av folkbibliotekens situation (Bauer 2010). 
c) Hylluppställning 
Klassifikationen är väldigt viktig för hylluppställningen. Frågan om hur biblioteken skall ställa 
upp sitt DDK-bestånd på ett resursmässigt hanterbart vis tas upp. Många folkbibliotek påpekar 
detta bekymmer och försöker lösa det på olika sätt (a.a.). 
d) Kostnader 
Kostnader och besvär med att byta klassifikationssystem inkluderas. Många anser att en 
övergång till Dewey skulle vara jobbig samt kostsam under övergångsperioden för både 
personal och användare (a.a.). 

Jacob Svedberg undersökte hur debatten kring bytet från SAB till DDK såg ut 2011. Han tog 
reda på vilka argument som användes för och emot en övergång till DDK. Mycket av det som 
togs upp då, angående bytet var att det är ett internationellt och uppdaterat system. Argument 
emot en övergång till DDK var bl.a. att systemet inte var lämpat  för svenska förhållanden  
samt att kostnaderna för ett byte blir höga (Svedberg, 2012). 

 
Härnäst presenterar vi de mest väsentliga punkterna som har diskuterats angående 
klassifikationssystemen DDK och SAB genom åren och vilka ofta tas upp i det inlästa 
materialet. I dessa punkter inkluderas även källor från KB (artiklar, konferenser och projekt) 
eftersom det har ansvar för SAB och DDK inom Sverige och därmed har varit mycket aktivt 
inom DDK- diskussioner och klassifikationsökningar inom landet. 

 
Kungliga Biblioteket genomförde en delstudieundersökning 2006 angående en övergång till 
DDK och kom fram till att DDK är bättre underhållet och mer aktuellt klassifikationssystem 
med tydligare hierarkier än SAB-systemet. Rapporten nämner att DDK är mer aktuellt  
eftersom varje ny upplaga innehåller omfattande utbyggnader och revisioner, till skillnad från 
SAB-systemet vars uppdateringar inte sker lika kontinuerligt. Rapporten visar att den stora 
omfattningen av uppdateringar av DDK beror på att det sköts av en egen redaktion som arbetar 
heltid med att underhålla systemet samt att det kommer in förslag och synpunkter kontinuerligt 
dels från personal som översätter DDK och dels från bibliotek i olika länder som använder 
systemet. 
SAB däremot underhålls av en kommitté där medlemmar från olika bibliotekstyper finns 
representerade. De träffas fyra gånger om året och kommittéarbetet utförs vid sidan av 
medlemmarnas vanliga arbete vilket betyder att det inte finns tillräcklig personal som har 
underhållet av SAB som huvudsaklig arbetsuppgift (Svanberg, 2006a). En av slutsatserna var 
att då SAB inte underhölls och utvecklades tillräckligt så var det inte ett tillräckligt 
tillfredställande system för forskningsbiblioteken. Deweyprojektets slutrapport beskriver att det 
inte var otillfredsställelsen med SAB som var ett skäl till beslutet att införa DDK (Svanberg, 
2013) utan Utvecklingsrådet ansåg att de väsentligaste fördelarna med att byta ut SAB med 
DDK var internationalisering, rationalisering och kunskapsdelning. Som några av nackdelarna 
nämns kostnader för övergången, den nödvändiga anpassningen som skulle komma att  
behövas, den besvärliga övergångsfasen och den kulturella slagsidan (Svensk 
biblioteksförening, 2010). 

 
SAB-klassifikationssystemet underhålls sedan 2013 av Kungliga Biblioteket (BTJ, u.å.). KB 
har för tillfället inga avsikter att fortsätta utveckla SAB men anser viktigt att alla har möjlighet 
att involvera sig i SAB- och andra klassifikationsfrågor. Detta kan dock vara en anledning till 
att många bibliotekarier anser att SAB inte har samma möjligheter till förbättringar såsom 
DDK. Det kan också påverka någon att tro att SAB inte uppdateras eller kan även skapa oro 
inför systemets framtid. 
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BTJ, som är den ledande leverantören i Norden av informationstjänster och medieprodukter, 
erbjuder lösningar som förenklar bibliotekens och olika företags arbete vilket också är 
resurssparande (BTJ, 2015a). BTJ vill i dialog med Kungliga Biblioteket fortsätta arbeta med 
SAB (BTJ, 2015) och har även producerat e-SAB (en nätversion av systemet), som uppdateras 
fyra gånger årligen efter uppdrag från Svensk Biblioteksförening (BTJ, u.å.). 

 
V. Andersson och V. Nilsson har undersökt organisationsförändringarna under 
klassifikationsbytet (SAB till DDK) ur personalens perspektiv på två olika forskningsbibliotek 
för sin kandidatuppsats ”Övergången från SAB till Dewey i forskningsbibliotekssverige. En 
organisationsförändring ur de anställdas perspektiv” (Andersson, 2013). 
Universitetsbiblioteket som de undersökte hade ändrat katalogiseringen, arbetat med märkning 
av beståndet samt hyllista enligt Dewey, vilket betydde stora förändringar då implementeringen 
även påverkade arbetsmiljön och användarna. De kom fram till att de anställda överlag såg 
övergången som något positivt och självklart. De blev förvånade av att få reda på att 
implementeringen av Dewey inte alls innebar den genomgripande organisationsförändring som 
de hade räknat med när de började med studien. Deras informanter ansåg att övergången till 
Dewey på det stora hela hade hanterats väl av Kungliga biblioteket i samverkan med 
forskningsbiblioteken. De nämner också Svanbergs rapport (2013:14) som beskriver att 
Deweyprojektet var framgångsrikt och genomgripande för biblioteksvärlden. 

 
Wittig Cynthia beskriver organisationsförändringar och personalens reaktioner mot dessa i 
artikeln ”Employees’ Reactions to Organizational Change” (2012). Hon framför bland annat 
vikten av att organisationsförändringar fokuserar på personalens reaktioner och hon bekräftar 
forskningens resultat om att många misslyckade organisationsförändringar grundas på  
motstånd från personalen. Hon påvisar därför vikten av att vid sådana situationer måste mer 
fokus läggas på personalens reaktioner. Hon hävdar att kommunikation är det viktigaste från 
initiativtagarnas sida mot personalen och att personalens nivå av acceptans och motstånd är en 
viktig faktor som borde tas i åtanke. 

 
Lina Wersäll har i sin masteruppsats undersökt hur bibliotekarierna vid Uppsala universitets- 
bibliotek upplevde övergången från Dewey till SAB som klassifikationssystem. Hon försökte  
få fram vad de tyckte och kände för de båda systemen och hur de såg på Deweys framtid i 
Sverige. Hennes resultat visade att systemet har upplevts som att det har fungerat olika väl 
beroende på vilken enhet bibliotekarien jobbade på samt vilken huvudinriktning enheten hade. 
Vi kan tänka oss att enhet och inriktning också kan påverka bibliotekariers syn på övergången 
när detta sker på deras bibliotek. 

 
4. Teori 
Uppsatsen fokuserar på övergången från ett klassifikationssystem till ett annat på de svenska 
folkbiblioteken samt bibliotekariernas reaktioner över ovan nämnda förändring. Många 
folkbibliotekarier har under en lång tid arbetat med klassifikationssystemet SAB och nu, vid en 
eventuell övergång till systemet DDK, måste många av dem lära sig att hantera ett nytt 
klassifikationssystem samt de förändringar som därmed tillkommer. Det innebär då en 
förändring på många olika nivåer, mycket av det som diskuterats och fortfarande diskuteras är 
t.ex. vid vilken tidpunkt kan en övergång vara möjlig och vilka för- och nackdelarna som DDK 
innebär. Vi valde att använda oss av en teori som berör organisationsförändringar och hur 
individer reagerar mot dessa. Då vår studie främst handlar om byte av system inom en 
verksamhet, (om övergången från SAB till DDK) och bibliotekariernas syn på det nya DDK 
anser vi att en teori om organisationsförändringar är relevant. 

 
Tidigare forskningar visar att en övergång till DDK har orsakat både positiva och negativa 
reaktioner.  Teorin  grundas  på  av  oss  utvalda  forskares  vetenskapliga  texter  och        deras 
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forskningsresultat som används som ett hjälpmedel för att analysera respondenternas åsikter 
och inställningar. Vi hittade material som grundas på människors sätt att se och förstå 
organisationsförändringar, på deras beteende inför stora förändringar, i vårt fall anställdas 
beteende inför en organisationsförändring såsom ett byte av klassifikationssystem. Vi fann att 
den ”Dialektiska förändringsteorin”, (ett perspektiv på organisationsförändring), var relevant 
till vår studie och kan hjälpa oss att bättre förstå huruvida individers uppfattningar och 
reaktioner är kring nya förändringar. 

 
Den Dialektiska förändringsteorin handlar om förändring och motsättning. Det är alltså ett 
synsätt som grundas på att två idéer skapar en konflikt som kanske driver fram förändring. 
Konflikten blir löst när parterna har kommit överens om vilken idé som ska användas d.v.s. då 
de  uppnår  stabilitet,  antingen  fortsätta  med  den  gamla  idén,  eller  genomgå  en   
förändring genom att byta till den nya idén (Sveningsson; Sörgärde, 2014:59). Vi ser det som 
att den förändringen som har börjat ske nu på olika bibliotek har bildat två olika ”sidor”, de 
som vill övergå till Dewey och de som inte vill, och dessa sidor driver fram diskussioner och 
kanske förändringar. Under vår undersökning observerade vi sådana reaktioner inom 
biblioteksvärlden angående DDK och ett Dewey-införande på biblioteken. Nämnda teori 
hjälpte oss komma vidare i vårt arbete och bättre förstå hur folkbibliotekarierna reagerar på en 
förändring såsom ett klassifikationsbyte. Den gamla idén, som är SAB och den nya idén som är 
DDK. Dessa meningsskiljaktigheter är något som har splittrat bibliotekssektorn idag, då KB till 
stor del har övergått till DDK och således strävar efter att landets övriga bibliotek följer deras 
exempel. Denna ”konflikt” blev grunden som inspirerade oss att skriva om detta ämne. Den 
dialektiska förändringsteorin kan hjälpa oss förstå varför och hur en organisationsförändring 
orsakar motstånd eller acceptans bland dess anställda. 
En organisation kan vara ett bibliotek men i ett bredare perspektiv kan vi också se hela 
bibliotekssektorn som en organisation som så småningom måste ställa sig inför ett beslut om 
det ska ske ett klassifikationsbyte eller inte. 

 
4.1 Reaktioner på förändring 
Individer reagerar på väldigt olika sätt vid förändringar, det finns flera studier som visar hur 
och varför individer reagerar på ett visst sätt vid förändringar. Bruzelius och Skärvad är två 
forskare inom förändringsteorier och för att bättre visa de olika faserna som en individ 
genomgår när denne står inför en större förändring använder vi här deras kris ruta (figur1). Den 
visar hur en individ reagerar vid förändringar som antingen är oväntade eller påtvingande. Den 
första fasen handlar om förnekelse. I början kan individen vara osäker eller frustrerad och 
undviker att se förändringen som sker. Därefter kommer vi till den andra fasen; motstånd,  
vilket kan orsakas och påverkas av olika faktorer som vi ska nämna senare. Efter att ha fått 
insikt om det som sker så följer acceptans, som är sista fasen, vilken visar på  huruvida 
individen kan förstå förändringarna samt inser möjligheterna i dem (Bruzelius, 2011:427). 

 
 

 
Figur1: Bruzelius och Skärvads kriskurva 
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I de fyra olika faserna påverkas individen av olika faktorer, några viktiga orsaker till motstånd 
mot förändringar är bristande kunskaper och utbildning, samt oro att förändringarna kommer  
att försämra den nuvarande situationen (a.a.). Förändringar kan för många innebära känslor av 
osäkerhet, stress, rädsla för det okända och oro, vilket ofta leder till att de reagerar med 
motstånd. 

 
Att möta förändringar med motstånd är en rationell reaktion av individer och grupper som 
försöker försvara något som är välkänt och som de anser vara rätt och riktigt. En förändring 
medför en omställning från ett säkert tillstånd, där det mesta är känt, till en osäker situation. Då 
kan situationen kännas otrygg, vilket i sin tur kan skapa motstånd. Ett annat exempel då 
motstånd kan förekomma är när man exempelvis arbetar simultant med två olika system under 
en organisations pågående förändring. När anställda måste genomföra förändringar av sina 
gamla arbetsuppgifter måste mer tid och resurser läggas ner och detta orsakar ofta frustation 
och motstånd (Ahrenfelt, 2001). 

 
Det finns olika reaktioner vid förändringar, såsom Angelöw nämner (Tabell 1) vissa kan leda 
till motstånd och andra till acceptans eller välkommande av förändringar: 

Orsaker till motstånd mot förändringar: Orsaker till acceptans eller välkommande av 
 förändringar: 

För många/svåra uppgifter Kan se viktiga behov 
Innebär ett hot, vet vad jag har, men ej Tydliga mål 
vad jag får Trygghet 
Ingen förändringsvilja Förbättrat arbetsinnehåll 
Innebär försämrat arbetsinnehåll Bättre sociala kontakter 
Otydliga mål Innebär utmaning- 
Hotad anställningstrygghet spännande att utvecklas och lära nytt 
Omplaceringar och förlust av sociala Utökade förmåner 
kontakter Kompetent arbetsledning 
Sämre förmåner Högre status 
Inkompetent arbetsledning Förändringsvilja, nödvändigt, önskvärt 
Lägre status Delaktighet, kunna komma med förslag 
Onödigt, förstår inte vitsen och få gehör 
Jobbigt att förändra och lära nytt Förtroende 
Låg delaktighet Förstärkt självkänsla 
Inte tro sig klara av förändringen Bra information 
Bristande förtroende Bra val av tidpunkt 
Låg självkänsla  
Bristfällig information  
Dåligt val av tidpunkt  

Tabell 1  (Bosse Angelöw, 1991, 2010) 
 
Det finns flera anledningar till varför anställda är negativa eller gör motstånd mot förändringar, 
samt många orsaker varför de accepterar eller välkomnar förändringar. Här presenteras några 
av de som Angelöw tar upp och som vi anser relevanta till vår studie: 

 
-Trygghet: En grundläggande förklaring till motstånd är den tryggheten som anställda kan 
känna sig förlora med risken att berövas sina arbeten. Däremot om förändringen innebär mer 
trygghet i arbetet är det troligt att anställda välkomnar förändringen, kanske för att det finns 
möjlighet till arbetsutveckling. 

 
-Arbetsinnehåll:  Förändringen  kan  innebära  att  den  anställdes  arbete  blir  monotont    eller 
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försämras och ej blir lika utvecklingsbart, hens kompetens kanske ej behövs längre, detta kan 
då leda till motstånd. Om förändringen däremot underlättar eller berikar arbetet kan den 
accepteras. 

 
-Förmåner: motstånd kan förekomma om anställdas lön eller andra förmåner försämras av 
förändringen, däremot välkomnas förändringen om det betyder att förmåner och lön kan utökas 
och höjas. 

 
-Förändringsvilja: Om anställda inte har någon motivation till förändring eller inte inser 
behovet av den kan det ofta leda till motstånd, om den anställde däremot inser nödvändigheten 
av en förändring välkomnas den. 

 
-Delaktighet: När den anställde som direkt berörs av förändringen inte får någon möjlighet att 
vara delaktig i genomförandet av förändringen, leder detta ofta till negativ inställning och 
motstånd. Många gånger kan förändringen upplevas som att den orsakar mer problem och 
arbete än förut. Angelöw beskriver att detta många gånger är en rättfärdig reaktion p.g.a. att 
organisationsledningen inte har tillräckligt med kunskap om de anställdas arbetssituation. Om 
deras kunskaper hade efterfrågats, påstår hon att både motstånd och ineffektivitet skulle kunna 
undvikas. Om de hade varit delaktiga ifrån början skulle de bli mer intresserade och positiva  
till förändringen. 

 
-Förtroende: Beroende på om det finns förtroende och tillit till de som ansvarar för 
förändringen, så kan det leda till acceptans istället för motstånd. 

 
-Självkänsla: Individer som har lågt självförtroende och inte tror på sig själva om att kunna 
påverka kan göra motstånd. 

 
-Tidpunkt: Viktigt vid vilken tidpunkt förändringen inträffas.. För att en förändring ska vara 
lyckad måste den komma vid rätt tidpunkt. Även om den är önskvärd så kommer det att uppstå 
problem om den sker vid fel tillfälle. 

 
-Information: Riklig och direkt information om en förändring är viktig för dess acceptans. 
Att ledningen inte kommunicerar, förklarar och motiverar förändringar kan leder till motstånd. 

 
-Syn på förändringen: det finns olika syn på förändringar, vissa människor känner sig hotade, 
oroliga och har en negativ inställning till förändringar, medan andra däremot kan stimuleras av 
nya utmaningar och reagera positivt på förestående förändringar. 

 
-Sociala kontakter: Om den anställde behåller sitt arbete men tvingas byta avdelning eller 
arbetsplats påverkar det hens dagliga kontakt med arbetskamrater eller vänner vilket då kan ha 
betydelser till hens hälsa och välbefinnande. Detta kan då leda till motstånd. Om däremot 
förändringen leder till bättre förutsättningar för sociala relationer med arbetskamrater kan detta 
leda till acceptans och positiv inställning. 

 
-Status: Individer har behov av att ha hög status, när yrkestitel, ansvar, befogenheter över andra 
riskerar att försämras på grund av en förändring leder detta ofta till motstånd (Angelöw, 
2010:19ff). 

 
I vissa fall kan organisationsförändringar bli misslyckade och ofta kan det då handla om 
kunskapsbrist eller för svagt motstånd från de anställda, vilket kan leda till att förändringar 
genomförs på fel sätt. Förändringarna kan alltså misslyckas om inga kreativa motstånd 
förekommer (Bruzelius, 2011:428). 
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4.2 Anställdas handlingsmönster mot förändringar 
Vi fokuserar mest på organisationsförändringar ur personalens perspektiv och analyserar  
utifrån den dialektiska förändringsteorin med hjälp av Angelöws reaktionsmönster mot 
förändringar som även speglas i Bruzelius och Skärvads förändringskriskurva. Det finns olika 
reaktioner mot förändringar, som Angelöws modell beskriver så handlar det om: anpassning, 
motstånd, integration med egna syften, apati och flykt. 
1. Anpassning kan vara mer eller mindre aktiv, anställda accepterar målet för förändring och 
arbetar för att medverka i de förändringarna som krävs för det. 
2. Motstånd kan ofta förekomma mot förändringar inom en arbetsplats genom att anställda 
håller fast vid gamla, existerande arbetsvillkor. 
3. Integration med egna syften, det betyder att anställda accepterar förändringarna och tolkar de 
så att de kan användas som stöd för önskvärda förändringar hos anställda. De anställda 
införlivar förändringen för egna syften. 
4. Apati betyder att det varken finns motstånd eller acceptans/anpassning för förändringar. 
5. Flykt förekommer när anställda är missnöjda med den kommande förändringen och därför 
lämnar organisationen (Angelöw, 2010:23). 

 
5 Metod 
För insamling av material till vår studie fokuserade vi först på att hitta relevant material som  
var relevant till vårt ämne och som skulle kunna vara användbart för vårt arbete. Detta material 
blev grunden till skapandet av enkätfrågorna, eftersom det empiriska materialet samlades 
därefter in via webbenkäter som därefter analyserades. Beslutet att samla in information via 
enkäter togs eftersom denna metod ger möjlighet till att få många svar och åsikter på en 
begränsad tid. 

 
Kvantitativ metod 
När enkäter används innebär detta att det handlar om en kvantitativ undersökning. Det finns 
fördelar med att kombinera kvantitativ med kvalitativ metod vilket vi tycker passar bäst för 
målet med vår uppsats och vi har mest stängda frågor men även några öppna frågor. En 
kvantitativ metod har fördelarna att den ger en mer statisk bild, deltagarna påverkas inte på 
något sätt av forskaren/na eftersom de inte kommer i kontakt med den/dessa. När  
informationen har samlats in finns det möjlighet att analysera materialet upprepade gånger 
vilket ökar undersökningens reliabilitet. En annan fördel med enkätundersökningar är att om 
man är osäker på något kan  man göra en ny analys (Eliasson, 2013:30). 

 
Kvalitativ metod 
Vår enkät innefattade alltså några öppna frågor för att kunna få med deltagarnas åsikter på  
vissa punkter utan att leda dem på något sätt med färdiga svarsalternativ. På det sättet kunde vi 
fördjupa oss i vissa åsikter och tankar som den svarande möjligtvis skulle kunna ha. 

 
Reliabilitet och precision 
Reliabilitet hör till kvantitativa studier. En kvantitativ studie har hög grad av standardisering 
vilket betyder att alla deltagare får samma frågor och situationen är densamma för alla (Trost, 
2007:59ff). Några punkter som vi försökte uppnå under vårt enkätarbete var att ha enkla frågor 
som inte kan missuppfattas och att det skall vara lätt att svara på dem, vilket också ger en hög 
grad av reliabilitet. 
Precision är också viktig och det handlar om hur den svarande registrerar svaren. Om svaren 
sker på ett genomgående likartat sätt, ju lättare är det att svara på en enkätfråga eller att kryssa i 
svarsalternativs rutor och man får större precision. Exempelvis ska en fråga helst uppfattas på 
samma sätt av alla så att svaren ger ett säkrare resultat, vilket ger en högre precision. 
Dessa punkter instämmer också med Esaiassons principer med att en kvantitativ studie skall ha 
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hög reliabilitet och validitet (Esaiasson, 2007:63ff). 
 
5.1 Analysmetod 
Både kvalitativa och kvantitativa metoder användes för att samla in det empiriska materialet.  
Vi skickade ut en enkät som innefattade mest slutna frågor vilka därefter analyserades på ett 
kvantitativt sätt. Enkäten inkluderade också några öppna frågor vilka analyserades genom att vi 
använde oss av en så kallad Tematisk analys. Denna analysmetod användes för hela det 
insamlade materialet för att komma fram till ett resultat. Vi använde även som grund den 
Dialektiska förändringsteorin (Sveningsson; Sörgärde, 2014) samt Angelöws modell om hur 
människor reagerar mot förändringar (Angelöw, 1991). Vi tyckte att dessa teorier var relevanta 
till vår studie och kunde hjälpa oss att förklara på ett intressant sätt den nuvarande situationen 
som folkbibliotekarierna befinner sig i och hur de själva upplever det. 

 
En tematisk analys är en allmän analysmetod som används för kvalitativa studier. En viktig 
fördel med denna metod är att den ökar studiens tillförlitlighet då den ger möjlighet att skapa 
struktur i analysarbetet. Tematiska analysen går ut på att materialet delas in i olika teman och 
sedan får man fram ett resultat utifrån en sammanfattning som grundas på detta. Vi tog hjälp av 
”text- analysmetoden” där Bryman (2011) beskriver hur man söker efter teman i olika texter. 
Den form som vi använde oss av kallas ramverk (Framework), (Bryman, 2011:528). I den  
delas texten in i olika teman, underteman och andra sammanhang som man kan komma på. 
Därefter jämförs dessa bredvid varandra, inlagda i en slags tabell för att försöka förstå deras 
förhållande till varandra. I den analysen letar man alltså efter repetitioner, likheter och 
skillnader och försöker hitta olika mönster i texten. Under vår tematiska analys försökte vi först 
läsa igenom vårt insamlade material flera gånger och därefter fortsätta med de olika delarna av 
analysen väldigt noga (Bryman, 2011:528f). Vi försökte alltså kategorisera svaren, d.v.s. 
försöka hitta olika teman i dem och därefter dela in vissa av dessa i olika ämnen, eftersom vissa 
teman kan förekomma hos flera respondenter. Vi delade exempelvis upp de positiva och 
negativa svaren var för sig, för att därefter analysera dem. Vi arbetade först enskilt för att hitta 
olika mönster i svaren, såsom teman, relationer, skillnader och med teorigrunden i tanken tolka 
materialet. Därefter jämförde vi våra anteckningar för att till slut genom diskussion komma fram 
till jämförbara kvantitativa samt  kvalitativa resultat. 

 
Svar på öppna frågor kan inte analyseras på samma säkra sätt som de från slutna frågor, men de 
kan ändå ge mycket tilläggsinformation. Exempelvis, som Ejlertsson nämner så kanske det är så 
att fler respondenter skulle ha sympatiserat med ett visst tema, om de hade fått frågan direkt, 
men de kom kanske själva inte på det spontant (Ejlertsson, 2005:111f). Därför gav vi 
folkbibliotekarierna chansen att själva tillägga information vilken visade sig vara mycket olika. 
De svaren vi fick på de slutna frågorna var enklare att analysera eftersom de automatiskt    
lades in i tabeller via Googles enkätformulär, vi kunde direkt se kvantitativa svar t.ex. hur 
många har svarat ja eller nej på en fråga. Vid en sådan analys är det viktigt att förutom att 
använda datorprogram som även kan skapa tabeller att även kunna tolka informationen korrekt 
(Ejlertsson, 2005:111). 

 
Inför analysen delade vi upp folkbiblioteken i tre kategorier för att på detta sätt möjligen få 
fram intressanta skillnader i deras syn på DDK, de som redan har arbetat med Dewey har 
kanske andra synpunkter än de som inte har gjort det eller inte har stor erfarenhet av det.. De 
tre kategorierna är: 
a) Folkbibliotek som använder DDK, har alltså påbörjat en övergång till detta (DDK-bibliotek) 
b) Folkbibliotek som inte planerar att byta till DDK och använder SAB (SAB-bibliotek) 
c) Folkbibliotek som planerar att byta till DDK och använder SAB (SAB-bibliotek) 
Med dessa tre kategorier kunde vi lättare jämföra skillnader och liknelser mellan de olika 
respondenterna och bibliotek. Svar som vi kan få från ett folkbibliotek som använder SAB  och 
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av vissa anledningar medvetet har valt att inte byta till DDK har möjligtvis intressanta 
skillnader mot de svar som vi kan få från ett folkbibliotek som har tagit beslutet att byta till 
DDK. 

 
5.2 Datainsamling 
Som tidigare nämnt samlades uppsatsens empiriska material in med hjälp av ett webbformulär 
som utvalda folkbibliotek svarade på. Inläst information angående DDK och övergången på 
olika bibliotek relaterad till vilka funderingar och problem som uppstod på några av dessa, 
hjälpte oss att upptäcka de största frågorna som har tagits upp inom ämnet vilket i  
fortsättningen hjälpte oss att formulera enkätfrågorna. Vid tidigare forskning framhölls fördelar 
och nackdelar med SAB och DDK, och hur diverse bibliotek hade gått till väga eller vilken 
ståndpunkt de intagit inför bytet. Vi valde därför att inkludera frågor relevanta till dessa 
punkter. 

 
Eftersom vi insåg att vi inte kunde säkerhetsställa att få en helhetsbild av Sverige gjorde vi ett 
urval med hopp om att få så många svar som möjligt. För att på ett enkelt sätt få in en ganska 
stor respons valde vi att skicka mejl tillsammans med en enkät. Fördelarna med en enkät är att 
tiden på att registrera data samt att bearbeta den efter insamlingen begränsas. Respondenten 
skriver ner eller fyller själv i svaren, det finns ingen intervjuare som måste tolka svaren för att 
sedan skriva ner dem och därmed blir det möjligt att analysera den insamlade informationen 
flera gånger (Eliasson, 2013:29). En annan fördel med ett interaktivt webbformulär är att 
frågorna kan begränsas till att omfatta relevanta frågor för personen som svarar, samt 
möjligheten att kontrollera att alla obligatoriska svar är ifyllda (Trost,  2007:74ff). 
Eftersom vi ville undersöka folkbibliotek som använde olika klassifikationssystem använde vi 
denna metod i vårt webbformulär genom att skapa två olika frågesidor. Den ena av dessa 
innehöll frågor som skulle besvaras av de folkbiblioteken som använder DDK och den andra 
innehöll frågor för de som inte gjorde det. De bibliotek som hade DDK svarade på enkätfrågor 
som t.ex. “Hur anser du att verksamheten har påverkats av övergången till DDK” och de 
folkbibliotek som fortfarande hade SAB svarade på motsvarande frågor som t.ex. “Hur anser  
du att verksamheten kan påverkas av en övergång till DDK”. Varje sida på webbformuläret 
innehöll information på vilket steg i frågorna respondenten befann sig, för att minska risken av 
bortfall. 

 
I mejlet vi skickade till de utvalda folkbiblioteken beskrev vi vilka vi var och syftet med 
uppsatsen samt en länk till webbenkäten. För att undvika problem och så att alla enkelt skulle 
nå formuläret och att det skulle visas på ett korrekt sätt i alla webbläsare valde vi att skapa ett 
formulär som var lätt att nå via en länk med hjälp av “Google formulär” verktygen. En fördel 
med detta Google formulär var att vid insamlingen av svaren fanns det möjlighet att även visa 
svaren på ett Excel-blad, eller i olika diagram där kvantitativa svar automatiskt delas in i olika 
kategorier,  vilket säkert underlättar en analys efteråt. 

 
5.3 Urval 
Vår studie hade alltså ingen avsikt att få en helhetsbild av Sveriges folkbiblioteks inställningar 
gentemot DDK, dock ville vi få in tillräckligt många svar så vi kunde göra en undersökning. Vi 
ville få en bredare bild av folkbibliotekariernas åsikter, istället för att fördjupa oss i ämnet i sig. 
Därför ansåg vi att det urval vi gjorde var en bra lösning för att inte begränsa oss till enstaka 
bibliotekarier eller viss typ av biblioteksområde. De olika biblioteken som kontaktades valdes 
utifrån en lista på alla Sveriges folkbibliotek (Markovits, 2015). För att få variation  
kontaktades inte bara bibliotek av viss storlek/typ, utan både stora, mellanstora och små 
folkbibliotek. Med små folkbibliotek menar vi de med mindre bestånd, kanske med mindre 
behov av DDK samt mindre Dewey-kunskaper eftersom de inte använder systemet. Större 
folkbibliotek  ansåg  vi  vara  de  med  större  bestånd  vilka  alltså  representerar  de  andra  två 
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grupperna. 
Samtidigt var det viktigt att inkludera folkbibliotek med både DDK och SAB i urvalet. 
- DDK folkbiblioteken är åtta (Kungliga Biblioteket, 2014b), från dessa gjorde vi ett totalurval 
och kontaktade samtliga för att öka möjligheten att i alla fall få några svar ifrån den kategorin 
även med risken för bortfall. 
- SAB folkbibliotek som enligt KB:s webbsida (a.a.) planerar att övergå till DDK under 2015  
är nio och femtiofyra som planerar en övergång senare. Vårt mål var att hitta vilka dessa 63 
folkbibliotek var och på så sätt kunna kontakta dem. Detta var dock inte möjligt och för att få 
svar ifrån denna kategori (från folkbibliotek som planerar att byta) bestämde vi oss för att 
kontakta ett flertal folkbibliotek i varje län för att på så sätt få möjlighet att få åtminstone några 
svar från denna kategori. 

 
Huvudbibliotek i stora städer 
För att öka möjligheten att kontakta många folkbibliotek som planerar att byta till DDK gjordes 
urvalet med tanke på att de folkbibliotek som kanske kan börja med en övergång till DDK är  
de som anses ha större resurser. Från de olika texterna vi läste ansåg vi att dessa nog skulle  
vara de större biblioteken i större städer och därför tog vi beslutet att kontakta några av dessa. 
De kommuner i respektive län som var bland Sveriges 20 största tätorter valdes ut, vilket 
kollades upp via Wikipedia (Wikipedia, 2014). Vi valde ut dessa för att biblioteken där 
troligtvis var stora och hade stor chans att ha en klassifikationsansvarig, undantaget var de 
värmländska kommunerna för att de hade en gemensam katalogisatör för alla 16 kommuner. 

 
Huvudbibliotek i mindre städer 
Därefter valde vi att kontakta ytterligare folkbibliotek i varje län för att öka antalet svar från 
både SAB folkbibliotek som inte tänker övergå till DDK men också de som tänker göra det. 
Resultatet blev att antalet slumpmässigt omfattar två till fem folkbibliotek i varje län beroende 
på länets storlek och typen av folkbibliotek dvs. de folkbibliotek i kommunerna som var 
huvudansvariga för alla kommunens bibliotek. Urvalsmetoden som användes är ett så kallad 
“stratifierat urval” vilket innebär att enheterna först delas in (stratifieras) i grupper av element 
kallade strata. Därefter dras, ur varje stratum, ett slumpmässigt urval (Ollevejde, 2015). Ibland 
var det svårt att hitta kontaktuppgifter och p.g.a. av tidsbegränsning blev det att i vissa län 
kontaktades inte lika många bibliotek som i andra. 

 
Kontaktade folkbibliotek 
Vid denna uppsats undersökningstid fanns det 289 huvudfolkbibliotek i Sverige enligt 
www.inetmedia.nu (Markovits, 2015). Utav dessa kontaktades 76, varav 44 olika folkbibliotek 
svarade på enkäten och inkluderades i analysen varav fem av dem var folkbibliotek som 
använder DDK. För att få reda på om folkbiblioteken använder SAB eller DDK eller kanske 
båda efterfrågades det i början av enkäten vilket klassifikationssystem biblioteket använder där 
den svarande bibliotekarien arbetar, svarsalternativen var då ”SAB”, ”DDK” eller ”Båda 
systemen används parallellt”. 

 
Bortfall 
På DDK enkäten hade frågan om ”Vad fungerade mindre bra i praktiken?” inte fått något svar 
av de fem svarande DDK-biblioteken. Av någon anledning fick vi inga beskrivningar om detta, 
det kanske kan tolkas som att det inte var några problem med bytet men detta överensstämmer 
inte exakt med svaret på en annan fråga där det uppgavs att det hade uppkommit oväntade 
problem/svårigheter vid övergången, vi fick dock ingen vidare förklaring. 

 
5.4 Etik 
Vi presenterar här vissa krav som vi försökte uppfylla under vår enkätundersökning eftersom   
vi ansåg att dessa var viktiga för både oss och deltagarna. Dessa beskrivs även i Ejlertsson  bok 

http://www.inetmedia.nu/
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och är följande: 
Informationskravet: deltagande personer skall informeras om enkätundersökningens syfte  
och om att det är frivilligt att delta. 
Samtyckeskravet: deltagare skall själv bestämma om de vill svara. 
Konfidentialitetskravet: deltagare i en studie skall ges största möjliga konfidentialitet, vilket 
betyder att enskilda individer inte skall kunna identifieras av utomstående. Personliga uppgifter 
skall förvaras på ett säkert sätt ifrån obehöriga. 
Dessa punkter försökte vi uppfylla under vår kontakt med biblioteken, vid skapandet av 
enkäten och under datainsamlingen (Ejlertsson, 2005:29ff). 
Vi funderade över vissa principer som Ejlertsson beskriver i boken “Enkäten i praktiken” som 
måste tas i åtanke gällande deltagarnas identitet under en enkätundersökning. 
“Även den som inte gör sin enkätundersökning för forskningsändamål bör ha etiklagen som 
rättesnöre för vad som är lämpligt resp. olämpligt att göra” (Ejlertsson, 2005:29). 

 
I mejlet till biblioteken nämnde vi att det var frivilligt att delta och uppgav våra 
kontaktuppgifter ifall någon ville kontakta oss om frågor eller dylikt. Vi informerade också om 
hur vi skulle behandla uppgifterna som de eventuellt skulle lämna in. Uppgifterna behandlade 
vi konfidentiellt och uppgifter som kommer att kunna anknytas till vilka bibliotek som svarar 
vad kommer inte att publiceras. Enkäten och svaren kommer att finnas i vårt förvar och mejlet 
till folkbiblioteken med enkätens länk inkluderas bland våra bilagor. 

 
6 Resultat 
Från de 76 kontaktade folkbiblioteken i landet, svarade 47 bibliotekarier från 44 folkbibliotek. 
Alla fyrtiofyra folkbibliotek använde SAB klassifikationssystem, medan fem (5/44) av dem 
hade påbörjat en övergång till Dewey och använde därmed båda klassifikationssystem, inget av 
dem hade övergått helt till DDK. Med den historiska bakgrunden samt uppsatsens teori i åtanke 
försöker vi bättre förstå och analysera bibliotekariernas svar och presenterar dem härnäst. 

 
6.1 Bibliotekariernas bakgrund 
Vi undrade om hur länge respondenten hade arbetat som bibliotekarie (fråga 3) med tanke på 
att någon som har arbetat många år kanske är mer insatt i SAB systemet och därför möjligtvis 
har annan uppfattning och förståelse för DDK än någon som är ny i arbetet. 

Av samtliga bibliotekarier som svarade på enkäten hade de flesta mer än tio år biblioteksarbete 
bakom sig. Av DDK-folkbiblioteken hade fyra av fem (4/5) arbetat som bibliotekarier i över tio 
år, endast en av dem hade arbetat i mindre än fem år. 
Av bibliotekarierna på SAB-folkbiblioteken hade tjugofem (25/42) arbetat över tio år, tolv 
(12/42) hade arbetat i sex till tio år och endast fem av fyrtiotvå (5/42) hade arbetat mindre än 
fem år. 

 

Antal års arbete som 
bibliotekarie 

Indelade i bibliotek med resp. klassif/system 

SAB DDK 
0-5 år 5 1 

6-10 år 12 0 

10+ år 25 4 

Totalt antal respondenter 42 5 

 

Utbildning inom DDK 
Från SAB-biblioteken var det elva (11/42) bibliotekarier som hade en utbildning inom Dewey 
(Bild 1), medan från DDK-biblioteken majoriteten hade (4/5) en Dewey-utbildning (Bild 2): 
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SAB bibliotekarier med Dewey-utbildning DDK bibliotekarier med Dewey-utbildning 

  
Bild1 Bild2 

 
Det var sammanlagt 15 av de 47 respondenterna som hade en utbildning inom DDK och de 
flesta av dessa hade utbildats genom kurser och konferenser. På DDK-biblioteken var 
majoriteten av bibliotekarierna utbildade inom DDK. Bland folkbiblioteken som planerade 
en övergång inom de närmaste fem åren, fanns det vid tidpunkten för denna undersökning inga 
planer på någon framtida personalutbildning. 

 
6.2 SAB eller DDK på folkbiblioteken? 
Inget av de 44 folkbiblioteken i vår studie hade övergått helt till DDK. Det var fem av dem  
som hade påbörjat en övergång och använde både SAB och DDK parallellt. Resterande 39 
använde endast SAB. En övergång är en lång process, första folkbiblioteken som tog beslutet 
för en övergång 2010-2012 började med det praktiska arbetet ett eller två år senare och arbetet 
fortsätter ännu idag. 

 
Nästan hälften av biblioteken uppgav att de planerade att påbörja en övergång till DDK i 
framtiden, specifikt var det 25 av 44 folkbiblioteken som antingen hade påbörjat eller  
planerade ett byte till Dewey. Av dessa var det elva som planerade en övergång inom de 
närmaste fem åren och nio som kommer att övergå senare. Det var sju som inte kommer att 
övergå och tolv som inte hade tagit något beslut för framtiden. Diagrammet som följer visar de 
olika folkbibliotekens övergångssituation/process angående ett klassifikationssystemsbyte till 
Dewey: 

 
Folkbibliotekens situation angående bytet till DDK (Bild 3). 
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Allmänt så verkar folkbiblioteken vara nöjda med SAB, även om de ser vissa nackdelar med 
systemet. För att ett folkbibliotek ska ta beslut för en övergång till DDK, måste vissa krav 
uppfyllas som anses viktiga bland folkbibliotekarierna och det handlar främst om ekonomi och 
tid samt utbildning och lära sig nya främmande arbetsgångar. 

 
Anledningar till att folkbibliotek inte har övergått till DDK 
Även om KB framhåller vikten av vissa fördelar som finns med Dewey, är vår uppfattning att 
en stor del av folkbibliotekarierna inte har samma åsikter, åtminstone inom vår begränsade 
studie. Några av dem såg ingen anledning alls att byta klassifikationssystem och bland de som 
var positiva eller hade beslutat för en övergång, hade vissa påbörjat övergången medan andra 
ansåg att det fanns gott om tid för det i framtiden. 

 
Anledningar till att folkbiblioteken inte hade övergått till DDK (fråga 10) var att en stor del av 
dem (14/39) ansåg att SAB har fler fördelar för dem, oavsett om de planerade att göra det i 
framtiden eller inte. Sju av de trettionio (7/39) folkbiblioteken uppgav att de inte planerade en 
övergång. De ansåg att SAB fungerar bra och därför fanns det inte några fördelar eller andra 
anledningar för dem att byta klassifikationssystem. Resten av SAB folkbiblioteken (32/39) 
uppgav att de var öppna för en framtida övergång till DDK. 
Bland respondenterna var det också några som inte alls hade funderat på en övergång, antingen 
eftersom biblioteket hade andra prioriteringar eller övergångsdiskussionen var avsedd att tas upp 
längre fram i tiden. 

 
Kostnader för införandet av DDK 
När det gäller kostnaderna anser många folkbibliotek att detta är avgörande för ett beslut om en 
övergång till DDK. Ekonomi och läroresurser samt tidskrävande processer bidrar till att många 
inte riktigt hade övertygats om att det var värt besväret. Det var vedertaget att en övergång 
kräver både tid och pengar. Det är omöjligt att beräkna kostnaderna för ett införande av DDK på 
folkbiblioteken eftersom arbetet med införandet kan se mycket olika ut för olika bibliotek. 
Kostnader såsom personalutbildning i DDK, arbetet med ommärkning, hylluppställningar och 
flyttning av beståndet kan variera väldigt mycket från bibliotek till bibliotek eftersom varje 
bibliotek kan genomföra förändringarna på många olika sätt, exempelvis hur mycket det måste 
ändras när det gäller hylluppställningar eller hur mycket tid det kommer att ta för personalen  
att lära sig och bli insatt i DDK (Svensk biblioteksförening, 2010). 
På SAB enkäten uppgav ett SAB-bibliotek att eftersom övergången skulle kosta dem både 
pengar och tid kommer de endast att gå över till DDK när/om BTJ slutar med SAB. 

 
Anledningar till att några folkbibliotek har övergått till DDK 
Angående några anledningar till att folkbiblioteken har övergått   till DDK (DDK enkät:   fråga 
13) nämner de flesta respondenter fördelarna med att DDK är ett internationellt och uppdaterat 
system samt att det finns fördelar när alla använder samma system. Vi tar här upp de 
anledningar som de flesta anser som fördelar med att övergå till DDK: 

 
Internationalisering anses vara en fördel som DDK har som de flesta enas om, både KB och 
majoriteten av folkbiblioteken. Det betyder möjligheter till bättre samarbete och att Sverige 
skulle bli mer synligt utomlands. 

 
Utveckling och Uppdatering: Vissa av respondenterna nämnde att en anledning till att vissa 
hade övergått eller kommer att övergå är att de känner sig tvungna till det eftersom SAB inte 
längre utvecklas och uppdateras regelbundet. Några av folkbiblioteken uppger även att detta 
skulle vara den enda anledningen för en eventuell övergång till DDK. Deras oro grundas  
kanske på att KB som ansvarar för SAB-systemet inte har någon avsikt att fortsätta utveckla 
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systemet (BTJ, u.å.). När det gäller uppdatering, anser KB att Dewey har en fördel genom att 
den uppdateras oftare än SAB. I Dewey-projektet beskrivs det att forskningsbibliotek hade 
uttryckt missnöje med SAB-systemet, pga. att det inte var tillräckligt utbyggt och inte 
uppdaterades tillräckligt ofta (Kungliga Biblioteket, 2009c). Det stämmer att SAB inte 
uppdaterades lika ofta som DDK men idag uppdateras eSAB kontinuerligt (Svensk 
biblioteksförening, 2010). Eftersom KB samt forskningsbiblioteken har tagit beslut att övergå 
till DDK är underhållet av SAB, som Dahlgren hävdar, på väg att upphöra. Även Svensk 
biblioteksförenings utredning framhåller att det i ett längre perspektiv inte kommer att vara 
möjligt att underhålla SAB-systemet. Med tanke på detta får DDK:s kvalitativa fördelar 
relevans även för mindre folkbibliotek (Svensk biblioteksförening, 2008). Detta kan så klart 
skapa en oro för framtiden bland de som vill fortsätta använda SAB. 
Samma klassificeringssystem: Det finns fördelar med att alla använder samma system vilket 
var viktigt vid första omgången under början av 1900-talet då en övergång diskuterades och det 
verkar anses som en viktig fördel även idag. KB både föreslår och förespråkar om det som en 
fördel och många av respondenterna på enkäten anser också att det är en stor fördel. En tanke 
som dyker upp bland dem om detta är att det skulle vara svårt att underhålla två olika 
klassificeringssystem parallellt. Svedberg tar upp funderingar och problem angående detta i sin 
kandidatuppsats. Han beskriver där bl.a. problematiken kring de svårigheter ett bibliotek har att 
vid behov underhålla två olika klassifikationssystem (Svedberg, 2012). Detta hänger ihop med 
vår nästa punkt där några av våra respondenter bl.a. uppgav att med DDK skulle utbytet av 
poster mellan biblioteken underlättas vid klassificeringsarbeten, både i Sverige och 
internationellt. 

 
Svenska biblioteksföreningen hävdar också att det är bra att ha ett gemensamt 
klassifikationssystem för allmänna bibliotek i Sverige eftersom detta underlättar för både 
användare och för bibliotekarier att flytta från ett bibliotek till ett annat. Samtidigt ser de att 
DDK är ett bekymmer för speciellt folk- och skolbibliotek eftersom det innebär stora 
förändringar och sker samtidigt som biblioteken har mycket annat på agendan (Svensk 
biblioteksförening, 2010). SAB beskrivs som ett klassifikationssystem som visar stora brister 
på grund av begränsade resurser när det gäller att anpassa det till omvärldens ständiga 
förändringar (Svensk biblioteksförening, 2008:5). 

 
Av DDK folkbiblioteken i vår undersökning såg majoriteten (4/5) positivt på DDK-övergången 
(fråga 14  på DDK enkäten). Några av de DDK-fördelarna som nämndes av denna grupp var: 
• Möjligheten att underlätta utbyten av poster mellan biblioteken. 
• DDK är ett djupare och mer utvecklat system 
• DDK är ett enklare system att använda för både bibliotekarier och användare. 

 
SAB-bibliotek som är öppna för en övergång till DDK 
De SAB folkbibliotek som hade bestämt en övergång till DDK eller som inte uteslöt en sådan 
möjlighet i framtiden tillhörde majoriteten (32/39). De flesta svar tyder dock på att SAB  
ansågs vara ett bättre system för dem och det var nog inte många som hade engagerat sig i 
DDK frågan. Trettiotvå av trettionio (32/39) bibliotek är en stor andel, när vi tittar närmare på 
orsakerna ser vi att de flesta av respondenterna kände att en övergång snarare var en naturlig 
följd av utvecklingen. 

 
6.3 Bibliotekariernas syn på DDK 
Vi sammanfattar här de olika bibliotekariernas svar angående deras syn på DDK:s fördelar och 
nackdelar, indelade i de tre bibliotekskategorierna: 

 
a) DDK-biblioteken 
Av DDK-bibliotekens svar kan vi tyda att denna kategori såg lite mer positivt på en övergång 
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till Dewey, men överlag såg de både positiva och negativa sidor med det. Deras syn på Dewey 
var i vissa fall snarlik den som SAB-bibliotekens kategori hade. Angående frågan (8) om de 
viktigaste skillnaderna mellan SAB och DDK, presenterar vi här först punkter som togs upp  
om DDK av denna kategori och ansågs som fördelar att DDK är: 

 
• Ett mer utbyggt system än SAB 
• Ett internationellt system 
• Ett mer uppdaterat klassifikationssystem (uppdateras mer regelbundet) 
• Ibland enklare för låntagarna, speciellt för barn. Enligt en respondent så är det lättare att 

hitta och minnas siffror än bokstäver när det gäller hylluppställningar, speciellt gäller detta 
för barn. Vi har inte kunnat hitta information som styrker eller avfärdar detta, vår åsikt är 
att vad som kan anses lättare kan vara mycket olika. 

 
Nackdelar med DDK som denna kategori tog upp var bland annat att DDK är: 
• Ett mer amerikanskt system, som inte alltid speglar svenska förhållanden. 
• Barnlitteratur klassificeras inte lika detaljerat i DDK som i SAB. 

 
b) SAB-biblioteken som inte planerar en övergång till DDK tog upp följande DDK fördelar: 
• Internationaliseringen som DDK ger. 
• DDK har färre huvudklasser och mer möjlighet till utbyggnad. 
• DDK är mer ämnesinriktat än vad SAB är. 

 
Nackdelar med DDK som denna kategori tog upp var bland annat att: 
• Det går inte att specificera medieform eller ålder på dokument. 
• Det har en väldigt amerikanskt världsbild och speglar då inte alltid svenska förhållanden. 
• DDK hanterar skönlitteratur sämre än SAB gör. 
• Biografier klassificeras inte på författaren utan på  biografins ”huvudperson”. 

 
Det är många som har tagit upp att SAB inte uppdateras lika ofta som DDK även inom tidigare 
forskning. Exempelvis KB:s delstudieundersökning (2006) som genomfördes när DDK började 
införas på Svenska bibliotek, påpekade att SAB:s underhållning och uppdatering var mindre 
bra. KB:s delstudie har liknande resultat med vår studie, vi kan se att dåtida föreställningar 
fortfarande lever kvar ännu idag. Det är dock oklart om våra respondenter eventuellt syftar på 
den tryckta SAB-versionen som inte uppdateras längre, nätversionen e-SAB uppdateras dock 
fortfarande (Svensk biblioteksförening, 2010:11). Under Dewey-projektet var det många 
forskningsbibliotek som uttryckte missnöje med SAB-systemet, t.ex. gällande underhållning 
och uppdatering (Kungliga Biblioteket, 2009c). 

 
DDK:s digitala version, (Web Dewey), är den mest aktuella versionen (nya ämnen finns 
klassificerade i DDK som ännu inte finns klassificerade i SAB). Svanbergs rapport 2006 
påpekar att varje ny upplaga av DDK innehåller stora utbyggnader och ändringar till skillnad 
från SAB-systemet som inte förändras lika mycket vilket betyder att DDK är mer aktuellt. 
Detta innebär dock också att kataloger och hyllor måste anpassas hela tiden efter systemets 
snabba förändringar, det är därför SAB-systemet inte förändras i samma takt som DDK 
(Svanberg, 2006a:6ff). 

 
Dewey är inte anpassat till svenska förhållanden: många anser, som tidigare nämnts, att det är 
ett mer amerikanskt system. Exempelvis är vissa avdelningar i DDK klassificerade enligt 
amerikansk  standard   och  det  har   uppstått  och  uppstår   fortfarande   vissa  problem      vid 
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översättningen av DDK (Svanberg, 2013). Deweyredaktionen i USA tillåter inte anpassningar 
av systemet så att koder får en annan betydelse. De menar att koder ska ha samma betydelse 
oavsett i vilka sammanhang de används vilket har som syfte att underlätta utbyte av 
katalogdata. För att lösa bland annat detta bestämde KB att översätta delar av DDK till svenska 
och därför har vi idag den Svenska WebDewey upplagan. 
Kungliga bibliotekets DDK-delstudieundersökning har också uppmärksammat DDK:s 
amerikanska prägel som en nackdel, men de har kommit fram till att numera är denna nackdel 
inte lika viktig som den kanske var tidigare eftersom de fördelar som systemets internationella 
distribution ger klart överväger nackdelarna (Boukhchana, 2014). 
Att SAB är ett klassifikationssystem anpassat till svenska förhållanden och ifrån början har 
skapats på dessa grunder anses vara en stor fördel när många jämför de två systemen (Svensk 
biblioteksförening, 2010). 

 
c) SAB-biblioteken som planerar en övergång i framtiden 
Av svaren som vi fick in av SAB-biblioteken som planerade att övergå till DDK kan vi tolka  
att vissa av dem inte var så överförtjusta i DDK eftersom de tog upp många problem som de 
ansåg finnas med detta. Några av folkbibliotekarierna ansåg att själva övergången skulle vara 
kostsam och tidskrävande, de såg inte många eller inga fördelar alls med bytet men samtidigt 
såg de dock övergången som en naturlig utveckling eftersom många andra valde att övergå. 
Det som dock ansågs som positivt av denna kategori var att DDK har: 
• En djupare klassificering än SAB. Med djupare kanske de menar att DDK innehåller fler 

klassificeringskategorier än SAB. Detta anses vara en fördel för bibliotek med stort  
bestånd och vissa av dessa bibliotek finner SAB:s ämnesindelningar otillräckliga 
(Svanberg, 2006a:10). 

 
Det som upplevdes negativt inom denna kategori var bland annat att: 
• DDK inte anger medieform eller ålder i klassificeringen. DDK har samma klassning för 

barn- och ungdomslitteratur som vuxenlitteratur. 
• SAB   däremot   anger  utöver   ämne   även   vissa  målgrupper   i   fråga   om   ålder (t.ex. 

Barnlitteratur) och 
medieformat. 

• DDK skiljer inte på skönlitteratur och facklitteratur. De menar exempelvis att en bok om en 
författare klassificeras på samma sätt i DDK som en skönlitterär bok av denna författare. 
Vi antar att det kan vara detta som respondenterna menar med sitt uttalande. DDK placerar 
in Skönlitteratur (SAB-H) under “800 Litteratur”. Litteraturvetenskap (SAB-G) hamnar 
också inom denna huvudklass (Kungliga Biblioteket, 2009b). Det nämns också i Dewey- 
rapporten att de placeras i samma huvudavdelning (800). 

 
Skillnader på klassificering av olika grupper. 
Många bibliotekarier i alla tre kategorierna upplevde att det finns problem med klassificering av 
olika typer av media inom DDK då det inte delar olika ämnen lika detaljerat som SAB. 
SAB delar in skönlitteraturen i olika åldersgrupper (barn, ungdom, småbarn och mellanåldern). 
SAB:s åldersindelningar Hcf, Hcg och uHc samt motsvarande för andra språk. Detta används 
inte i DDK som endast delar upp barnlitteratur i grupperna barn och ungdom utan någon 
ytterligare indelning. Svensk biblioteksförening föreslår att lösningar för detta borde tas fram 
gemensamt för svenska bibliotek, samt påpekade vikten av en lösning på detta vid en eventuell 
övergång till DDK (Svensk biblioteksförening, 2010). 

 
6.4 Hur kan övergången till DDK påverka verksamheten? 
När det gäller hur DDK-införandet har påverkat eller kan påverka verksamheten (Fråga 12 på 
SAB-enkäten, fråga 15 på DDK-enkäten) visar det sig att det finns blandade åsikter. 
Nästan hälften av folkbibliotekarierna på SAB-bibliotek (19/42) ansåg att verksamheten kan 
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påverkas både positivt och negativt av ett eventuellt systembyte. 
Några var osäkra på hur verksamheten kunde påverkas (10/42) och det fanns ett fåtal (6/42) 
som ansåg att övergången inte påverkar verksamheten på något sätt, varken positivt eller 
negativt. De sistnämnda såg inte någon skillnad av att använda det ena eller det andra 
klassifikationssystemet. 
Tre (3/42) uppgav att verksamheten kan påverkas negativt medan fyra (4/42) att den kan 
påverkas positivt. 
När vi åberopar de SAB-bibliotek som planerade en övergång i framtiden blir resultaten 
annorlunda. 

 
Hur SAB-bibliotekarierna anser att en övergång kan påverka verksamheten? 

 
 
Bland folkbiblioteken som planerade en övergång till DDK var många positivt inställda, vi 
fick följande resultat från de 11 respondenterna, angående hur de anser att en övergång till 
DDK kan påverka verksamheten: 
- Fyra (4/11) ansåg att det kommer att påverka verksamheten positivt. 
- Tre av dem (3/11) såg både för- och nackdelar med övergången. 
- Två (2/11) ansåg att det inte kommer bli någon skillnad. 
- Två (2/11) uppgav osäkerhet på hur det kommer att påverka verksamheten. 

 
 

Hur folkbibliotek som planerar en övergång till DDK i närmaste framtiden (2015-2020) 
anser att en övergång kan påverka verksamheten 

 
Analysen visade att de som är mer insatta i DDK och tagit ett beslut att övergå till det i 
framtiden ser många positiva möjligheter med övergången. Det kan betyda att information och 
kunskap har hjälpt personalen att se övergången på ett positivt sätt. Det instämmer också med 
det Angelöw nämner, att när någon ser möjligheter i en förändring är det lättare för hen att se 
det positiva och acceptera den. 
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DDK: Fråga 15 på DDK-enkäten om hur verksamheten har påverkats av DDK:s övergång  
(med tanke på t.ex. omkatalogisering av media, hylluppställning, tekniska 
övergångar/förändringar, ryggmärkning m.m.): Bland de folkbibliotek som har infört DDK kan 
de flesta inte svara något ännu om övergången har varit positiv eller inte (3/5). En av dem anser 
dock att det kan vara positivt för verksamheten. Därefter har vi fått delade uppfattningar, en 
uppger ”både och” (1/5), och en att det kan påverka positivt (1/5). 

 
Hur DDK-bibliotekarierna anser att en övergång kan påverka verksamheten? 

 
Sammanfattningsvis kan vi säga att både SAB- och DDK-biblioteken anser att det inte blir 
någon skillnad eller de är osäkra på hur verksamheten kan påverkas. De som planerade eller 
hade påbörjat en övergång såg mer positivt på det, samtidigt som vi måste ha i åtanke att  
antalet svarande inte är detsamma i de två kategorierna, vilket gör att vi inte kan komma fram 
till jämförbara resultat. Det är ändå intressant att se skillnaderna på svaren mellan 
folkbiblioteken som planerar en övergång och folkbiblioteken som redan har övergått. Det 
kanske är för tidigt att kunna avgöra om folkbiblioteken som har övergått till DDK ännu har så 
pass mycket erfarenhet av systemet att de kan avgöra om de är helt nöjda eller säga om 
systemet har uppfyllt deras förväntningar. Det visades sig att inget av folkbiblioteken hade 
slutfört Dewey-övergången, därför var det naturligt att frågan inte riktigt kunde besvaras vid 
denna studies tidpunkt. 

Vi märker att det fanns vissa missuppfattningar kring Dewey och då är det nog svårt att avgöra 
hur arbetet skall genomföras eller hur vissa aspekter kan påverka ens arbete och verksamhet. 
Det skulle vara en fördel för bibliotekarier att ta upp Dewey frågan och vid behov ha möjlighet 
till utbildning. Det vore intressant att i framtiden få se om och hur övergången har påverkat 
biblioteken och bibliotekariearbetet. 

Övergångsarbetet 
De första folkbiblioteken som tog beslutet att byta system gjorde det under 2010-11 och alla 
folkbibliotek som idag har påbörjat övergångsprocessen till DDK använder ännu SAB, dvs. att 
båda klassifikationssystemen används parallellt. Det som alla är överens om är att det är en lång 
process som kräver mycket tid och arbete, många uttalar oro över problem som en övergång kan 
medföra. Däremot uppgav majoriteten av DDK-biblioteken (4/5) att det inte hade uppkommit 
några oväntade svårigheter eller problem med övergången, det gick bra och även bättre än 
förväntat. Det kan tolkas som att de har haft en god planering och att övergången kanske inte är 
så svår som många tror i början. 

 
Ett bibliotek angav att de hade fått vissa svårigheter under övergången, det skulle vara intressant 
att veta vilka dessa var men detta skulle nog tillhöra en vidare undersökning. Det visas sig att 
individer tror att något är svårare än vad det kanske är när det finns brist på information och 
förtroende. Det hjälper nog mycket om man har någon sorts kunskap om Dewey och stöd  både 
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lokalt och från t.ex. KB vilket som några av DDK-biblioteken har haft och där har det visat sig 
att det har gått bra för dem med övergången.  Det blir mycket lättare att förstå förändringen  
och eventuellt genomföra övergångsarbetet om det finns riklig och direkt information om det 
som kommer att ske samt utbildning inför det nya. 

 
Tidsbesparande 
Under vår insamling av information från olika håll hittade vi några källor som angav skillnader 
mellan den tid klassificeringsarbetet tar med de olika klassifikationssystemen. Tidsskillnaden 
som påpekades användes som en nackdel för DDK som ansågs vara mer tidskrävande 
(Svanberg, 2013:5). Därför inkluderade vi frågan om de tror eller vet att det går att utföra vissa 
arbetsuppgifter snabbare med DDK än vad det gör med SAB (SAB-enkät: fråga 13). 
Genom vidare undersökning kom vi fram till att det ansågs att det tog längre tid att konstruera en 
Dewey-kod i början av DDK införandet i Sverige när det var något nytt, än vad det troligtvis gör 
idag. Denna åsikt grundas på att om någon har erfarenhet av systemet hen använder spelar det nog 
ingen roll vilket system som används. Tiden som det tar för samma arbete i de olika systemen är 
troligtvis ungefär densamma. DDK är ett stort system där man ska kombinera olika tabeller för 
att få en korrekt kod och när man är ovan att klassificera enligt DDK tar det säkert mer tid att 
läsa och lära sig alla anvisningar som finns för att Dewey-klassificera. Det är därför svårt att 
bedöma om det tar mer tid att klassificera enligt DDK när någon väl blivit van vid systemet. De 
flesta på folkbibliotek kommer dock sällan att klassificera och då är det viktigt att det finns 
färdigbyggda DDK-koder med en svensk aspekt. 

 
Går det att utföra vissa arbetsuppgifter snabbare med DDK än vad det gör med SAB? 

 
SAB- bibliotekier DDK-bibliotekarier 

 
-Från SAB-biblioteken ansåg 17/42 av bibliotekarierna att det inte går snabbare med DDK, 
medan 19/42 svarade ”vet ej”. Fem folkbibliotekarier uppgav att det inte finns någon skillnad 
medan ett folkbibliotek ansåg att det går  snabbare med DDK. 

 
-De flesta DDK-bibliotekarierna (4/5) visste inte om det går snabbare att utföra olika arbeten 
med DDK  och endast en uppgav att det inte gick snabbare (1/5). 

 
För några år sedan, uppgavs tiden som en nackdel eller fördel för det ena eller det andra 
systemet, eftersom det ansågs svårare för bibliotek att katalogisera med ett nytt 
klassifikationssystem (DDK). Vi upptäckte att denna fråga inte är så aktuell längre, nu när det 
eftersträvas att Libris blir en nationell katalog går det snabbare eftersom bibliotek kan dela 
poster och ha ett samarbete när det gäller katalogisering. Om man inte är van att klassificera i 
DDK kan klassificeringen vara svårare speciellt när det gäller lokalsamlingar. 

6.5 Resurser: Klassificeringsresurser 
Bland tidigare forskning ser vi att det fanns olika åsikter angående klassificeringstiden med de 
två  olika  systemen.  DDK  ansågs  vara  tids-  och  resursbesparande.  DDK  kräver      mindre 
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klassificeringsresurser än SAB, eftersom Sverige inte behöver utveckla och underhålla ett 
klassifikationssystem helt på egen hand (Ca 80 % av LIBRIS-bibliotekens utländska förvärv är 
redan klassificerat med DDK). De svenska biblioteken behöver alltså ej klassificera dem 
eftersom detta redan har gjorts (Svanberg, 2006b). Det argumenterades därför för att det gick 
snabbare att klassificera ett verk med DDK än vad det gjorde med SAB, men motståndarna 
menade att det inte var så, utan att det tog ungefär lika lång tid. Detta togs även upp i en av 
KB:s delstudier där man då kom fram till att tiden är ungefär jämförbar mellan de två 
klassifikationssystem, och att det i verkligheten alltså inte går mycket snabbare med att 
klassificera med DDK (Svanberg, 2006a). 

 
Resurser som krävs med DDK 

 
DDK bibliotekarier SAB bibliotekarier 

  
Enligt majoriteten av DDK-bibliotekarierna (4/5) som svarade på DDK-enkätfrågan 22 om det 
krävs mer resurser med DDK (t.ex. pengar och arbetskraft), var svaret på detta oklart. En av 
dem fem uppgav att det inte krävs mer resurser med DDK. 

Ungefär hälften av folkbibliotekarierna (19/42) som svarade på SAB-enkätfrågan 14 trodde att 
det eventuellt kommer att krävas mer resurser med DDK, ”bara en möjlig ommarkering till 
DDK av alla medier kommer att kräva extra resurser” kommenterar en respondent. Tretton 
(13/42) uppgav att de inte visste, medan 10/42 ansåg att det inte skulle krävas mer resurser. Vi 
antar att eftersom inget folkbibliotek ännu helt har övergått till DDK är det nog svårt att kunna 
svara på frågan, men vi ser en tendens på en negativ inställning gentemot DDK. 

 
7 DDK-bibliotekens förslag till andra bibliotek 
DDK-biblioteken förslag till andra folkbibliotek som planerar på att byta till Dewey (fråga 25 
på DDK-enkäten) var att först börja med en stor gallring av beståndet innan man börjar märka 
om och ändra i katalogen. Därefter, att ta och arbeta avdelning för avdelning och börja med 
omflyttningar när hela avdelningen eller avdelningar är märkta och klara. Under arbetet står 
böckerna kvar på hyllorna enligt SAB men blir samtidigt dubbelmärkta med DDK. Många av 
de folkbibliotek som har påbörjat övergången som presenterades i Bakgrundsavsnittet har 
arbetat på detta sätt. Detta har visat sig vara en bra arbetsgång vilket också rekommenderas till 
andra folkbibliotek. 
Det anses vara viktigt att bara sätta igång och därefter går det alltid att justera problem allt 
eftersom de uppstår. På detta vis har några av de bibliotek som påbörjat övergången gjort, och 
de uppger att det har fungerat bra. 
En viktig punkt under en sådan process är också att arbetet prioriteras och att hela personalen  
är engagerad. Samtidigt är det också viktigt för biblioteken som övergår att få ta del av andras 
erfarenhet, såsom Simrishamn folkbibliotek gjorde med att genomföra en förundersökning 
innan de började med övergången. Det hjälper att få insikt i förändringarna vilket ger  
acceptans. Delaktighet såsom Angelöw påpekar, är mycket viktig vid förändringar. Dessutom 
är   en god planering mycket betydelsefull samt att hjälp finns på plats vid en övergångsprocess, 
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annars kan det lätt skapa oro och frustration när man måste lära sig ett nytt arbetsmoment, då 
man redan vet att det ”gamla” sättet fungerar bra (Angelöw, 2010:20). 

 
8 Analys 

 
Bibliotekariernas bakgrund 
De flesta av bibliotekarierna hade flerårig erfarenhet och när någon har haft ett arbete i många 
år, börjar hen så småningom att känna sig trygg i detta vilket kan leda till att hen känner sig 
hotad av en så stor förändring som ett klassifikationssystemsbyte. Såsom Angelöw påpekar att 
när det sker organisationsförändringar där det finns en överhängande risk för att personalens 
normala arbetssätt kan komma att radikalt förändras, så upplever personalen en känsla av 
förlorad trygghet, vilket kan leda till negativa reaktioner såsom motstånd (Angelöw, 2010:19). 
På biblioteken i Härnösand och Sigtuna fick personalen stöd och utbildning inför övergången 
och då tyckte de att övergångsprocessen var lättare än vad de hade förväntat sig (Kultur Skånes 
biblioteksblogg, 2012). 

 
Som resultaten visade hade de flesta respondenter många års arbetserfarenhet (29/47 mer än 
10år) vilket betyder en stor erfarenhet och förmodligen också stor kunskap om det 
klassifikationssystem de arbetat med. De flesta av dem arbetade i större eller mindre 
omfattning inom katalogisering och/eller klassificering (32/47). Svaren på enkäten tyder på att 
de flesta från SAB-biblioteken ansåg SAB ett bättre klassifikationssystem än DDK. Kan det 
finnas ett samband där kanske emellan lång erfarenhet och osäkerhet inför förändring? Svenska 
bibliotekarier har en djup kunskap inom SAB-systemet och det krävs omfattande 
utbildningsinsatser för att lära om till Dewey (Svensk biblioteksförening, 2010). Att en djup 
kunskap och erfarenhet av SAB kan påverka vilken inställning någon kan ha till ett byte kan 
vara mycket möjlig. Inom organisationsförändringsteorier nämns att en individs inställning till 
saker och ting kan påverkas av hens miljö (Angelöw, 1991:112ff). Om majoriteten inom en 
organisation är negativ eller positiv för en förändring kan detta påverka resten av personalen 
också. Vi ser att bland DDK biblioteken anses däremot Dewey ha något flera fördelar gentemot 
SAB. En övergång är inte alltid enkel och när man är van vid vissa rutiner och tankegångar, är 
det nog inte alltid lätt att påbörja en övergång till ett annat helt nytt system som kräver mycket 
arbete och många förändringar. 

 
Utbildning av DDK 
Av de som hade genomgått en utbildning var de flesta relativt nöjda med den och vi kan 
konstatera att de hade bättre kännedom angående DDK systemet i jämförelse med de andra. 
Personalens utbildning och informering är mycket viktig inför organisationsförändringar. ”Det 
goda förändringsarbetet bygger på att man har kunskap och förståelse om förändringsarbete” 
säger Angelöw. Det handlar om att både ledningen och de anställda tar ansvar för att 
förändringsprocessen ska lyckas (Angelöw, 1991:116f). När personalen inom en organisation 
som befinner sig inför förändringar får utbildning och information om förändringarna som 
kommer att ske, blir det lättare för dem att acceptera förändringarna samt lättare att genomföra 
övergångsarbetet. Riklig och direkt information från ledningen är mycket viktig, likaså är det 
lika viktigt att ledningen kommunicerar och motiverar förändringarna för att öka de positiva 
reaktionerna och    resultaten    (Angelöw,    2010:146). Omlärning av     den     äldre  
kunskapen och även inlärning av ny är också väldigt viktig vid organisationsförändringar, det är 
därför viktigt att bibliotek som övergår, kan lägga ner den tid och de resurser som behövs för  
en lyckad övergång. Vi kan tyda ett svagt mönster som pekar på detta bland våra respondenter 
när det gäller utbildning och kunskaper inom Dewey och en antingen negativ eller positiv 
inställning mot DDK. De flesta av de som inte hade någon utbildning eller annan större  
kunskap inom Dewey, ansåg att en övergång till detta var något negativt och de såg fler 
fördelar  med  SAB.  Angelöw  nämner  (2010)  att  personalen  som  befinner  sig  lägre  ner  i 
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hierarkin på arbetsplatsen inte kan se någon anledning med en förändring och ingen orsak      
till det merarbete som det innebär. Detta beror antagligen på att de befinner sig så långt ner att 
de inte kan vara delaktiga, vilket följaktligen orsakar negativa reaktioner. 

 
8.1 SAB eller DDK på folkbiblioteken? 
Anledningar till att folkbibliotek inte har övergått till DDK 
När det gäller sådana organisationsförändringar är anställdas förändringsvilja mycket viktig.  
En anställd måste inneha motivationen och även kunna inse behovet av bytet till DDK för att 
acceptera förändringarna (Angelöw, 1991:90). Det är viktigt att det finns information och 
kommunikation kring förändringen i sådana fall, annars finns det risk för negativa reaktioner. 
Om andra prioriteringar finns hos folkbiblioteken är det svårt att ta tag i något nytt som medför 
mer arbete utöver det vanliga som kanske redan finns (Angelöw, 2010:28). 

 
Sammanfattningsvis ser vi att Dewey-kunskaperna varierar mycket mellan folkbibliotekarierna, 
många är i nuläget inte insatta i DDK. Många SAB-bibliotek nämnde att DDK:s internationella 
standard inte alltid passar till de svenska förhållandena och anger detta som en av anledningarna 
till att biblioteket inte har övergått till DDK. Samma åsikt fanns redan 2011 då Svedberg 
undersökte frågan som en av de största nackdelarna med Dewey. 
Enligt Angelöw är det mycket viktigt att en organisationsförändring kommer vid rätt tidpunkt 
och överensstämmer med ett behov av förändring för att den inte ska misslyckas (Angelöw, 
2010:21), likt Sigtuna bibliotek som tog beslut att påbörja övergången när de skulle flytta till 
nya lokaler. Många andra bibliotek har valt att inte övergå eftersom de inte har varit beredda 
just vid den tidpunkten att prioritera allt som en övergång kräver, som t.ex. tid och kostnader. 

 
Vi konstaterar att Organisationskulturens betydelse också är relevant i detta sammanhang. 
Angelöw beskriver att inom organisationsförändringar har det som kallas för 
Organisationskultur påverkat hur individer reagerar mot förändringar. Det betyder att 
individers reaktioner och tankar påverkas av normer och värderingar som finns inom en 
organisation samt av kollegor, arbetsgrupper m.m. (Angelöw, 1991:112ff). En av våra 
respondenter nämnde, att när man har arbetat länge med ett klassifikationssystem och känner  
till det väl, då är det kanske svårt att se fördelar med ett annat icke så bekant system, där man 
måste tänka annorlunda och ha helt nya kunskaper. 

Anledningar till att några folkbibliotek har övergått till DDK 
Det som ofta nämns som en DDK-fördel och en anledning till att övergå till det är dess 
internationalisering och utveckling samt utbyggnad. 
Internationalisering, som respondenterna tar upp har ofta diskuterats även vid tidigare DDK- 
diskussioner, t.ex. att Dewey är ett språkoberoende system, vilket ger möjlighet till 
internationellt samarbete kring klassifikation (Svanberg, 2006a). När anställda kan se 
möjligheter med förändringarna, kan de också acceptera dem lättare (Bruzelius, 2011:427) och 
därför är information mycket viktig. 

 
Utbyggnad, är något som de båda kategorierna också tar upp (DDK- och SAB-bibliotek) och är 
eniga om. De uppger att DDK har färre huvudklasser och mer möjlighet till utbyggnad. DDK  
är mer ämnesinriktat än vad SAB är. DDK anses ofta som ett mer utbyggt och komplicerat 
system än SAB. Med tanke på att DDK kan klassificera in verk i flera klasser och sektioner än 
vad SAB gör anses det att vara ett mer omfattande system. En annan fördel med DDK anses 
vara att det finns tydliga anvisningar för vart olika ämnen skall föras, vilket underlättar 
klassificeringen (Svanberg, 2006a). Det framkommer alltså att DDK är mycket mer uppdelat  
än SAB eftersom det innehåller fler kategorier. 
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SAB-bibliotek som är öppna för en övergång till DDK 
Man kan tolka det som att det fanns en allmän åsikt om att alla bibliotek kommer att använda 
DDK i framtiden och därför valde vissa folkbibliotek att påbörja en övergång även om de inte 
såg större fördelar med DDK. Deras beslut kanske grundas på de möjligheter de trots allt såg 
med DDK, eftersom vissa av dem ansåg att det kommer att bli bättre för dem i längden. 

 
Kostnader för införandet av DDK 
Vår analys påvisar många liknande resultat med tidigare forskning. Kostnader och tid väger 
fortfarande tungt inför övervägandet om en övergång, våra resultat överensstämmer en del med 
det som Bauer kom fram till i sin studie (2010). Man kan spekulera i varför åsikterna inte har 
förändrats under dessa år eller varför inte nyare undersökningar har gjorts. Vi funderar om det 
inte har skett tillräckliga framgångar och utvecklingar inom Dewey-ämnet i Sverige och om detta 
kanske är en anledning till att inte många folkbibliotek ännu har övergått till DDK och därför 
saknas erfarenhet om systemet. Någon större diskussion om övergången verkar inte ha blivit av 
inom folkbiblioteksvärlden. I några av de biblioteksvar vi fick in nämndes att de hade valt att 
prioritera andra uppgifter istället, vilka dessa var framgick inte i vår undersökning men detta 
skulle kunna vara en undersökning i sig. 
Det behövs och efterfrågas gemensamma beslut och genomtänkta allmänna förslag till 
arbetsgångar som folkbiblioteken kan ta ifall de bestämmer sig för en övergång. Ett förslag   
från Svenska biblioteksföreningen var att bibliotek samarbetar för att hitta lösningar för att 
kostnaderna inte ska öka ännu mer vid en övergång (t.ex. köpa färdiga etiketter istället för att 
varje bibliotek gör detta arbete från grunden). Det kostar mer om ett folkbibliotek behöver  
köpa katalogiseringstjänster, men med LIBRIS som en nationell katalog kan dessa kostnader 
minska (Svensk biblioteksförening, 2010). 

 
8.2 Bibliotekariernas syn på DDK 
a) DDK-biblioteken 
I denna kategori såg majoriteten positivt på DDK-övergången. Många av respondenterna tar 
som en fördel upp att man kan utnyttja klassifikationskoder i utländska katalogposter samtidigt 
som de svenska katalogposterna också blir användbara utomlands. Det poängteras då att den 
svenska  litteraturen kan bli mer tillgänglig utomlands (Svanberg, 2006a). 
De ansåg även att DDK är ett mer utvecklat samt enklare system att använda för både 
bibliotekarier och användare. En respondent ansåg att siffror var lättare för användarna och 
personal att komma ihåg och hitta. Vi hittade ingen forskning kring det, men det är kanske en 
intressant synvikel. 

 
b) SAB-biblioteken 
SAB-biblioteken som inte planerar en övergång till DDK 
När DDK diskussioner började ta plats i Sverige och ett fåtal bibliotek hade börjat övergå till 
detta, var det många som oroade sig över om DDK kunde tillämpas på svenska förhållanden. 
Det visades sig att sådana funderingar hade sitt ursprung hos bibliotekarier som inte hade  
någon större kunskap inom DDK. De oroade sig för hur saker och ting skulle gå men i 
slutändan, under övergångsprocessens gång, löstes dessa problem på olika sätt och orsakade 
inte så stora problem som de först hade trott. Ett exempel som vi har tagit upp är vissa 
klassifikationsproblem inom DDK som inte riktigt stämmer med svenska förhållanden och som 
då måste tillämpas på olika sätt. Inför förändringar och nya arbetsgångar är det en naturlig 
reaktion att vara orolig över tvånget att ändra sina gamla vanor och lära sig nya  
arbetesprocesser (Angelöw, 2010). 

 
SAB-biblioteken som planerar en övergång i framtiden 
Det blir alltså en påverkan av ”organisationskulturen” som Angelöw beskriver. Att individer 
kan  påverkas  av  normer  och  regler,  även  attityder  och  åsikter  tillägger  vi,  vilka  finns   i 
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omgivningen som de tillhör (Angelöw, 1991:112). 
 
Vissa av dem var inte så överförtjusta i DDK eftersom de tog upp många problem som de ansåg 
finnas med detta. Det är intressant att se att några av folkbibliotekarierna ansåg att själva 
övergången skulle vara kostsam och tidskrävande, de såg inte många eller inga fördelar alls 
med bytet medan de samtidigt såg övergången som en naturlig utveckling eftersom många 
andra valde att övergå. 

 
De som planerade en övergång ansåg det positivt med DDK då att det har en djupare 
klassificering än SAB vilket är en fördel för bibliotek med stort bestånd. Det som upplevdes 
som negativt inom denna kategori var bland annat att DDK inte anger medieform eller ålder i 
klassificeringen och den skiljer inte på skönlitteratur och facklitteratur. 

 
8.3 Hur kan övergången till DDK påverka verksamheten? 
Det kan nog vara för tidigt att avgöra om hur pass mycket en övergång har påverkat 
verksamheten och uppfyllt vissa förväntningar eftersom ännu inget folkbibliotek har övergått 
helt till DDK. Det kan också handla om att denna grupp befinner sig i apati-stadiet som beskrivs 
i Angelöws organisationsmodell inför förändringar. Alltså att de varken gör motstånd eller 
accepterar det nya. Individers val att reagera kan vara allt från anpassning, motstånd till apati 
och flykt (Angelöw 2010:24). 

 
Anställda kan reagera olika mot förändringar och deras åsikter kan påverkas av olika faktorer. 
När det inte finns större kunskap om ett ämne, är det ofta svårt att bli intresserad och få lust att 
engagera sig. Då är det lätt att fastna i förnekelse och motstånd, den första fasen i Bruzelius 
kriskurva av individens reaktion mot förändring. Många folkbibliotekarier hade brister i 
kunskap eller erfarenhet av Dewey och det kan sannolikt leda till att de inte ville engagera sig 
så mycket i frågan. Ett allmänt ointresse resulterar många gånger i osäkerhet. Osäkerheten om 
vad en organisationsförändring kan innebära i form av nya arbetsuppgifter kan orsaka negativa 
känslor. När det är svårt att se fördelar med en förändring, kan man känna sig otrygg, även  
oron för att förändringens mål kommer att misslyckas (Angelöw, 1991:90f). 

 
Övergångsarbetet 
Det finns olika orsaker på hur en individ ser på en förändring. Vi anser att även en låg 
självkänsla och ingen möjlighet att vara delaktig under en förändring kan skapa en negativ 
inställning, eller t.om motstånd som Angelöw nämner. Detta kan hända speciellt när någon tror 
att hen kommer att få det sämre efter en organisationsförändring. Ett starkt självförtroende kan 
däremot skapa en positiv inställning, samt förmågan att se möjligheter och fördelar med en 
förändring som anses kan leda till förbättringar(Angelöw, 2010). Vid organisationsförändringar 
är det också viktigt att tro på förändringarnas initiativtagare och det som Angelöw också 
poängterar är vikten av förändringsviljan. För att ha framgångar med en förändring måste 
förändringsviljan vara hög och för att stärka den måste personalen få möjlighet att påverka och 
vara delaktig i förändringsprocessen. Dessa faktorer är väldigt viktiga vid förändringar och om 
dessa saknas kan motivationen försvagas eller t.o.m försvinna (Angelöw 1991:90). 
Kommunikationen mellan KB och biblioteken måste därför vara aktiv och informerande. Vi 
anser KB:s roll som statlig myndighet och ansvarig inom Dewey i Sverige väldigt viktig när  
det gäller dess erbjudande av kunskap, information och liknande arbete gentemot biblioteken. 
En intressant aspekt på acceptans som Angelöw tar upp, är rationalisering. Vid en påtvingad 
förändring kan människan konstruera fiktiva förklaringar och tankemönster för att lättare 
kunna klara av och acceptera förändringen (Angelöw, 1991:30). Till slut övertalar hen sig själv 
att det är sant. Det är en naturlig reaktion som människan har och som uppstår vid känslan av 
hot för att minska den sårande upplevelsen. 
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8.4 Resurser: Klassificeringsresurser 
Det kan finnas olika anledningar till varför respondenterna inte vet om det krävs mer resurser 
med en övergång, men förmodligen är det för tidigt för att kunna avgöra detta då personalen 
kanske ännu inte har tillräckligt med erfarenhet och kunskap inom området. De har helt enkelt 
inte alls funderat på detta. Om man samtidigt tar i åtanke teorin om motstånd vid 
organisationsförändringar så är en övergång något helt nytt och många negativa åsikter och 
spekulationer kan förekomma när man inte känner till det nya. Det kan framkalla oro om att det 
blir dyrt och svårt att genomföra en sådan stor förändring inom verksamheten, speciellt när det 
inte finns tillräcklig information och kunskap i ämnet (Angelöw, 1991:29ff). 

 
9 Diskussion 
Slutsatsen är att folkbibliotekarierna ser fördelar och nackdelar med båda 
klassifikationssystemen. Det fanns de som såg positivt på en övergång och de som inte gjorde 
det. Majoriteten av de som inte har övergått till DDK uppgav att de var öppna för en övergång 
och ungefär hälften av SAB-biblioteken svarade att de planerade en övergång i framtiden. 
Hur man ser på det hela påverkas av olika faktorer såsom erfarenhet, kunskap, personlighet, 
arbetsmiljö m.m. För att reflektera över resultaten måste vi ha i åtanke uppsatsens 
frågeställningar vilka är: 
1. Hur ser folkbibliotekarierna på en möjlig övergång till DDK? 
2. Varför övergår några folkbibliotek till DKK och andra inte? 

 
DDK kunskaperna bland folkbibliotekarierna varierade som sagt, från att inneha stor erfarenhet 
av systemet till de som inte hade funderat alls över det eller en möjlig övergång. 
Sammanfattningsvis kan man säga att de som hade mest kunskap om DDK var de som hade 
arbetat med det och hade fått utbildning (15/47 hade Dewey-utbildning), de såg också mer 
positivt på DDK. När man inte har kunskapen eller informationen som behövs vid förändringar 
kan detta leda till en känsla av oro och osäkerhet. 
Vi märker också ointresse bland våra respondenter, en förklaring som litteraturen ger till ett 
sådant beteende är att man inte ser anledningar eller inser behovet av en förändring, t.ex. ett 
klassifikationssystemsbyte i vårt fall, vilket förutom ointresse kan också medföra osäkerhet och 
oro. Allt detta kan då leda till oengagemang och motstånd för förståelse för en förändring 
(Angelöw, 1991:86ff) 

 
Majoriteten av respondenterna hade många års erfarenhet i yrket (41/47 hade 6 år eller mer) och 
generellt såg de flest fördelar med det klassifikationssystemet som de hade arbetat med. Även 
känslan av att förändringen kommer att medföra större arbetsbörda och att personalens 
kompetens kanske inte kommer att behövas längre kan leda till en negativ inställning, även 
oacceptans och motstånd. Som Angelöw nämner brukar man känna sig tryggare i det man  
redan känner till, om denna trygghet hotas vid en organisationsförändring kan detta orsaka i sin 
tur motstånd. Det kan också vara så att det inte finns någon förändringsvilja, ifall personalen 
inte inser behovet av ett klassifikationsbyte. Alla dessa reaktioner mot förändringar är relevanta 
för bibliotekarierna som infinner sig inför en stor förändring inom sin verksamhet, såsom ett 
klassifikationsbyte (Angelöw, 1991:24,87ff). 

 
Klassifikationens fördelar/nackdelar 
Alla som såg positivt på en övergång ansåg att Dewey är ett mer utbyggt system, att det 
uppdateras oftare och har en djupare klassificering än SAB. Det negativa som togs upp var 
bland annat att DDK inte är anpassat till svenska förhållanden och ibland hanterar den inte vissa 
ämnen på samma sätt som SAB gör. 
1. SAB folkbiblioteken ansåg att SAB har fler fördelar och av olika anledningar är ett bättre 
system (14/39 ansåg att SAB har fler fördelar för dem). DDK ansågs vara ett väldigt 
amerikanskt system som inte passar de svenska förhållanden t.ex. genom att den hanterar 
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skönlitteratur sämre än SAB och därmed har vissa folkbibliotek valt att inte genomföra en 
övergång. 

 
Vi får den uppfattningen att de inte ser några större fördelar med bytet, men samtidigt upplevs 
övergången som en naturlig utveckling för dem eftersom många andra väljer att övergå och 
därför förstärks antagandet att det kommer att vara bättre för dem i längden. Därför är det  
också vissa som anser att det kommer att planeras en övergång i framtiden även om de ser 
nackdelar med Dewey ser de samtidigt ser de ändå möjligheter i det. Information och kunskap 
inom ämnet kan ge en del personal förmåga att inse möjligheter med en förändring eller så kan 
det också vara påverkan av omgivningen såsom Angelöw beskriver inom 
”organisationskulturen” (Angelöw, 1991:112). Det var 32 av de 39 biblioteken som kunde 
tänka sig övergå till DDK i framtiden, som en naturlig följd av utvecklingen, p.g.a. brister i 
uppdateringar och utvecklingen av SAB. 

 
Många uppgav också att de endast skulle byta klassifikationssystem om det inte längre fanns 
möjlighet att skaffa verk med SAB. Ekonomi, läroresurser och tidskrävande processer är de 
största nackdelarna för många som väljer att inte övergå. 
De folkbiblioteken som inte planerade en övergång (7/39) ansåg att SAB fungerar bra och 
därför fanns det inte några fördelar eller andra anledningar för dem att byta 
klassifikationssystem. 

 
Vår studie visar att det inte var många av de svarande folkbiblioteken som redan hade beslutat 
för en övergång till DDK under vår undersökningsperiod (5/44). Några av respondenterna hade 
inte någon stor kännedom om Dewey och uppgav att deras bibliotek inte hade funderat på en 
övergång, det var inte en prioritering vid denna tidpunkt hos vissa. Det känns som att Dewey- 
frågan inte riktigt nått folkbiblioteken i så stor skala, inte ännu i alla fall, eller snarare 
engagerade det kanske flera för några år sedan då KB införde DDK men har sedan dess sjunkit. 
Eftersom det är upp till varje bibliotek att ta beslut om en övergång finns det olika åsikter som 
kommer i konflikt med varandra. På ena sidan är det KB med dess strävan att alla bibliotek 
övergår till DDK, många forskningsbibliotek har redan övergått och på andra sidan har vi de 
mindre folkbibliotek, mest folkbibliotek som inte ser större fördelar för att övergå till DDK. 

 
2. Från DDK-biblioteken ansåg majoriteten att många fler bibliotek kommer att övergå till det 
i framtiden och uppgav som en viktig fördel at att alla bibliotek använder samma 
klassificeringssystem eftersom det underlättar för både användare och bibliotekarier. 
De nämnde även andra fördelar med DDK såsom dess internationalisering och regelbunden 
uppdatering. Vissa av dem ansåg att SAB bibliotek kanske kommer att tvingas att övergå till 
DDK om SAB inte längre utvecklas och uppdateras. 

 
Denna kategori såg fler fördelar med Dewey då de också tyckte att det är ett djupare, samt ett 
enklare system att använda för både bibliotekarier och användare. Det ligger närmast ett 
vetenskapligt synsätt och är ett mer utvecklat system. 

 
Nackdelar som togs upp var bland annat att vissa verk inte kan indelas i vissa ämnen (t.ex. 
åldersgrupper). Många gånger anses kostnaderna och tiden som en övergång kräver som ett 
argument för att inte genomöra övergången. Av de största DDK nackdelarna som nämndes var 
att olika medieformer och åldersgrupper inte anges i klassificeringen, samt att det inte går att 
skilja på skönlitteratur och facklitteratur. Detta kan säkerligen orsaka frustation och svårigheter 
för många som har vant sig att arbeta med SAB. Det betyder möjligtvis att det inte har gjorts 
några större framsteg inom detta område eller också att det finns en förvirring eller brist på 
kunskap inom DDK. 
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Konklusion 
Det fanns uppfattningen att SAB inte utvecklas längre och inte uppdateras ofta. Troligtvis finns 
en förvirring kring detta, eftersom båda systemen uppdateras men SAB har slutat utvecklats. 
Brist på intresse eller kunskaper kan vara orsaken men vi tänker att även miljön (t.ex. kollegor, 
arbetsplats) kan påverka ens inställning till något antingen positivt eller negativt. När man t.ex. 
ser negativt på en övergång till Dewey p.g.a. mer och svårare arbete, samt inte har någon 
förändringsvilja, har man nog inte heller lust att få mer kunskap om det. 
Vissa av de biblioteken som har haft problem med skönlitteratur, biografier och olika 
åldersgrupper när de började övergå till Dewey är Härnösand och Sigtuna folkbibliotek. De 
tipsar om att det är viktigt vid en övergång att kunna tänka på ett annorlunda sätt, vilket kanske 
inte är så lätt eftersom SAB har använts så länge och många är så insatta i det. Då DDK ännu  
är någorlunda nytt inom folkbiblioteken så är det kanske ett problem som måste åtgärdas. 
Svensk biblioteksförening, (2010) föreslog att BTJ, som erbjuder bibliografisk service till de 
flesta folkbibliotek, skulle erbjuda stöd och lösningar t.ex. på hur katalogposter kan utformas 
vid en övergång. Några av folkbiblioteken som hade påbörjat övergången ansåg att processen 
hade gått smidigare och bättre än det förväntades med hjälp från KB och BTJ samt genom 
utbildning och lösningar av olika problem. 
Det tyder på att det behövs en gemensam planering samt gemensamma regler vilket skulle 
underlätta övergångsprocessen för de bibliotek som övergår till DDK. Många folkbibliotekarier 
känner att de blir tvingade att byta klassifikationssystem och den känslan förstärks också av 
externa faktorer som t.ex. en oro över att BTJ skulle sluta att erbjuda SAB till dem. Liknande 
oro och funderingar har påvisats i tidigare forskning och några av våra respondenter uppgav att 
om fler av de större folkbiblioteken i Sverige övergår till DDK kan detta eventuellt betyda att 
mindre bibliotek kommer att tvingas följa efter. En möjlighet är att det tas ett regionalt beslut  
som omfattar alla folkbiblioteken i regionen, vilket inte lämnar något val för de inblandade 
biblioteken. Som Angelöw nämner, så är det ofta sannolikt att individer kommer att se negativt 
och även göra motstånd mot förändringar som kommer från beslutstagare högre upp. Detta 
gäller speciellt i de fall där individer varken känner sig delaktiga eller känner att de har någon 
möjlighet till påverkan samt när de själva inte ser några fördelar med förändringen. 

 
Medan andra ser många fördelar med att använda ett internationellt klassifikationssystem och 
ser det som en naturlig utveckling av vår tids utveckling och internationalisering. 
Internationaliseringen som uppges som en DDK fördel är nog ett av de starkaste argumenten 
för DDK, som många andra anser vi också att det är betydande för Sverige att ha ett system 
som är internationellt vilket ger många fördelar såsom tidigare nämnts. Det är mycket 
individuellt hur var och en ser på en förändring, i grunden är det individens erfarenhet, 
delaktighet och engagemang som avgör hur man ser på saken. 
En övergång kräver dock, såsom många folkbibliotekarier uppgav, en god planering, samt ett 
annat tänk och utbildning för att övergången ska bli framgångsrik. Många övergångsproblem 
kan troligtvis överkommas på olika sätt om man tar hänsyn till dem redan innan 
övergångsprocessen. Det som är viktigt att tänka på är folkbibliotekariernas efterfrågan om att 
få allmänna gemensamma lösningar och resurser vid en övergång. 

 
Hur kan övergången till DDK påverka verksamheten? 
Vi konstaterar att det är ännu för tidigt att kunna avgöra hur pass mycket en övergång har och 
kan påverka verksamheten eller hur pass den har uppfyllt vissa förväntningar eftersom inget 
folkbibliotek ännu inte helt har övergått till DDK. Åsikterna är mycket olika, bland DDK- 
biblioteken kunde 3/5 inte svara på om övergången har varit positiv eller inte. Medan bland 
SAB-bibliotekarierna var det 19/42 som ansåg att verksamheten kan påverkas både positivt och 
negativt av ett eventuellt systembyte. Dock, eftersom övergångsfrågan har nått vissa 
folkbibliotek så kan vi se att en viktig faktor såsom kunskapsbrist kan leda till ointresse, apati 
eller även till en negativ inställning mot DDK och en övergång till det. Många respondenter 
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hade få kunskaper eller erfarenhet av Dewey och det kan vara orsaken till att de inte var mer 
engagerade i Dewey-frågor. 

Övergångsarbetet 
Inget av folkbiblioteken som har påbörjat övergången till DDK har ännu inte övergått helt till 
det, det handlar om en lång process som kräver mycket tid och arbete. 
Vid en förändring är starkt självförtroende och delaktighet viktiga faktorer för hur en individ 
reagerar mot den. Det som efterfrågas är stöd och utbildning från KB så att en övergång 
genomförs smidigare. Ett sådant förändringsarbete väcker oro hos många men det har visats sig 
att med riklig information och stöd har övergångsprocessen gått bättre än förväntat. 

 
Tidsbesparande 
Tidsskillnaden på klassificering eller att konstruera DDK-kod kanske var en nackdel för DDK 
som ofta togs upp av motståndare men det visade sig att det inte längre gäller, då en person med 
god erfarenhet inom SAB tar lika lång tid på sig att lösa en arbetsuppgift som en person med 
lika god erfarenhet i DDK. En av KB:s delstudier visade att tiden är ungefär jämförbar mellan 
de två klassifikationssystem, och att det i verkligheten alltså inte går mycket snabbare med att 
klassificera med DDK (Svanberg, 2006a). 

 
Många anser att en övergång kräver tid och pengar vilket gör att ett beslut för denna inte tas 
från vissa håll. Många uppger detta som en nackdel, men det gäller inte klassifikationens 
nackdel, snarare verkar det vara ett annat problem som de flesta folkbibliotek har och det 
handlar om vad varje bibliotek prioriterar vilket låter som en större fråga som angår hela 
bibliotekssektorn. Vår slutsats är att det säkert blir svårt om vissa folkbibliotek i framtiden 
använder olika klassifikationssystem. 

 
Resurser 
Det argumenterades länge om att DDK kräver mindre klassificeringsresurser än SAB, eftersom 
Sverige inte behöver utveckla och underhålla ett klassifikationssystem helt på egen hand. 
Trots att många förändringar har skett sedan DDK först började implementeras på svenska 
folkbibliotek, har många folkbibliotekarier ändå idag samma uppfattningar om Dewey. De ser 
samma problem och svårigheter. När det gäller klassificering med DDK under svenska 
förhållanden är det dock många som ser problem med detta, det framgick också under Svenska 
biblioteksförenings konferens 2006 (Svanberg, 2006a). Det framgår att det är svårt att se 
möjligheter med ett annat klassifikationssystem när det finns brist på kunskap, tid, personal och 
andra resurser. 

 
Kungliga Biblioteket har engagerat sig mycket i DDK frågor och utveckling av det eftersom det 
har ansvaret för det, men vi skulle önska att se folkbiblioteken vara mer delaktiga i 
”diskussionen” av ämnet och höra mer av deras röst. Vi anser enligt den Dialektiska 
förändringsteorin att de två idéerna, i vårt fall de två sidorna, skapar konflikter och förvirring. 
Den ena sida är ”för” DDK och beslutar att övergå till det och den andra sidan gör inte det eller 
t.o.m. är emot en sådan förändring. Eftersom det inte finns en gemensam lösning och man inte 
har kommit överens, betyder det att det inte finns stabilitet och vägen dit är nog fortfarande 
lång. Så länge som folkbiblioteken väljer olika vägar, att övergå till DDK eller inte, så kommer 
konflikten att kvarstå tillsammans med många av problemen. Frågan som man kanske ska 
försöka svara på är om biblioteken ska fokusera på samlingarna eller användarna, såsom vi 
tolkar W.Wiegands (professor i Florida State University) uttalande är det viktigt att använda ett 
klassifikationssystem som underlättar bibliotekens mål samtidigt som fördelarna för ett och 
samma klassifikationssystem i ett land är också väldigt betydande. 
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9 Kunskapsanspråk 
Denna uppsats har ingen avsikt att ta ställning till vilket system som kan vara bättre eller  
sämre, eller att hitta på lösningar på olika problem. Vår avsikt var att genom ett antal 
folkbibliotekarier från hela landet få en liten inblick i deras inställning gentemot DDK, om 
denna har förändrats sedan de första folkbiblioteken började införa DDK år 2008. Vi ville få 
reda på hur folkbibliotekarier tänker och agerar när det gäller DDK och en möjlig övergång till 
detta. 

 
Genom vår undersökning har vi noterat att många åsikter om DDK i stort har förblivit i stort 
sätt oförändrade sedan DDK började införas i Sverige. Mycket av den problematiken som 
uppstod då finns fortfarande kvar, men vi urskiljer också att de som har en mer negativ 
inställning mot Dewey är de som har mindre Dewey kunskaper. Det förklaras i vår teori att vid 
informationsbrist finns det större risk för motstånd mot förändringar och därför poängteras 
vikten av ledningens roll att dela med sig information till all personal och göra dem delaktiga i 
processen. Många efterfrågar en bättre planering och stöd inför en övergång vilket vi anser är 
av yttersta vikt och något som borde ses över mer. 

 
Vi anser att en större diskussion om folkbibliotekens övergång eller inte till DDK borde tas så 
snart som möjligt. Folkbiblioteken och KB måste ta upp frågan tillsammans och hitta lösningar 
som kommer att gynna båda partnerna, speciellt angående folkbibliotekariernas om det visar  
sig att det behövs en övergång. Många problem t.ex. inom katalogisering har ibland löst sig på 
olika sätt men det verkar som att istället för att hitta gemensamma lösningar, försöker varje 
bibliotek hitta lösningar på egen hand, vilket försvårar och förlänger övergångsarbetet. Det är 
många som anser att en betydelsefull nackdel för en övergång är kostnadsfrågan samt den 
arbetstid som behövs för övergången. Detta är i själva verket inte en Dewey nackdel utan 
snarare en arbetsprocessfråga som måste tas i åtanke och planeras väl innan ett beslut tas för en 
övergång. 

 
Vad det gäller kunskapsanspråk så kan vi inte helt hävda att vi har kommit fram till ett  
generellt resultat. Vi anser dock att genom att försöka vara noggranna med att analysera vårt 
material ett flertal gånger så kan vi bidra med ett säkert resultat som ger en inblick i en liten del 
av folkbibliotekariernas åsikter kring ett Dewey-klassifikationsbyte. Detta kan eventuellt vara 
till hjälp för vidare forskning. 

 
10 Förslag på fortsatt forskning 
En intressant vidareforskning anser vi att det skulle vara att få en helhetsbild av de svenska 
folkbibliotekariernas inställning till DDK och en övergång till det. Vår undersökning baseras 
endast på liten del av folkbiblioteken som finns i Sverige, säkert kan en djupare forskning inom 
ämnet och personalens inställningar mot DDK övergång göras på samtliga folkbibliotek och ge 
mycket intressanta resultat. 
Eftersom det har varit många diskussioner om DDK i Sverige och vad det kan innebära för 
biblioteken och bibliotekarierna skulle en annan möjlig intressant vinkel vara att undersöka 
själva arbetsprocessen på de folkbibliotek som har börjat med DDK. Vilka problem har de stött 
på och hur de har gått till väga för att lösa dem. Detta skulle eventuellt öka förståelsen för 
systemet och arbetet som krävs och följaktligen eventuellt underlätta bedömningen om en 
övergång skall ske eller inte och även underlätta övergångsprocessen för bibliotek som kommer 
att övergå till DDK i framtiden. 
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Sammanfattning 

Denna uppsats fokuserar på övergången till DKK som en organisationsförändring från 
folkbibliotekariernas perspektiv. Efter KB:s beslut att övergå till DDK 2008 och deras förslag 
att alla bibliotek i Sverige ska göra likadant, läggs i denna uppsats fokus på frågeställningarna 
”Hur ser folkbibliotekarierna på en möjlig övergång till DDK?” och ”Varför övergår några 
folkbibliotek till DKK och andra inte?”. Resultaten analyserades ifrån ett 
organisationsförändringsperspektiv med fokus på bibliotekariernas åsikter och reaktioner. 
Empirin inkluderar relevant material till uppsatsens frågeställningar samt information om DDK 
och SAB, vilket vi anser viktigt att känna till när man läser bibliotekariernas åsikter. Genom att 
använda oss av den Dialektiska teorin som grundas på två olika idéer kunde vi göra jämförelser 
mellan de två "sidorna" där den ena var positivt lagd till beslutet att övergå till DDK och den 
andra sidan som var mer negativ. I analysen tog vi även hjälp av Bruzelius och Skärvads 
kriskurva som beskriver individens reaktioner mot förändringar. 

 
Att byta ut klassifikationssystemet SAB, som har använts av de svenska biblioteken i över 90  
år är en stor och genomgripande förändring för folkbiblioteken. Synen på denna förändring är 
mycket olika, å ena sidan finns det bibliotekarier som av olika anledningar uppvisar tendenser 
till motstånd och har tämligen bristfälligt intresse eller rent av en negativ inställning mot en 
övergång till DDK, en del känner sig oroliga över skiftet. Å andra sidan, eftersom vi lever i ett 
mer och mer globalt samhälle, finns det bibliotekarier som är mer positiva till det mer 
internationellt använda DDK, de verkar stimuleras av nya utmaningar och ser fler möjligheter 
och fördelar med ett eventuellt byte. Våra resultat visar att information, utbildning och 
delaktighet är väldigt viktigt vid en övergång och det är något som de flesta av våra 
respondenter efterfrågar. Skulle mer vikt läggas vid dessa områden när det väl har tagits beslut 
om en övergång så skulle det förmodligen medföra att flera ser mer positivt på övergången och 
det skulle också underlätta de olika processerna i ett övergångsarbete. 

 
Det är många folkbibliotek som uppger att de planerar att påbörja övergångsprocessen inom en 
snar framtid, dock är det endast ett fåtal som faktiskt har övergått till det nya systemet hittills, 
endast åtta t.o.m. 2015. Som Angelöw beskriver det, så är motstånd en rationell reaktion mot 
förändringar när dessa kan påverka något som tidigare har varit välkänt och har fungerat bra, 
speciellt om det upplevs att förändringen orsakar mer problem och mer arbete. Dock så kan 
kreativa motstånd hjälpa organisationsförändringar att lyckas, (Bruzelius, 2011:428) lösningar 
kan alltså komma fram genom att föra diskussioner och påpeka problem. Vi kanske inte skall 
vara så förvånade över de negativa reaktioner som finns mot övergången. I vissa fall då 
organisationsförändringar misslyckas handlar det ofta om information- och kunskapsbrist samt 
otydlighet kring arbetsprocessen. Även om en övergång kräver många resurser har det visats 
sig att den inte är så svår som den ser ut i början. Detta uppgav vissa av våra respondenter och 
det har även framgått av Deweyrapporten och Anderssons undersökningar. Det är intressant att 
se att vissa bibliotek känner att en övergång är obligatorisk medan andra att det inte är det och 
därför inte byter system. Det finns kanske skillnad på hur man uppfattar och tolkar information, 
antingen ser man fler möjligheter eller så ser man mera problem. 

 
Samtliga folkbibliotek i vår studie såg fördelar med Dewey, de anser att det är internationellt 
och att det har fler betydande möjligheter till utbyggnad. Angelöw påpekar att när man inser 
nödvändigheten av en förändring kan man också välkomna den. Dock nämnde alla 
bibliotekskategorier också vissa problem, såsom svårigheter inom klassificeringen av vissa 
verk. Sådana uppfattningar är kanske en anledning till den negativa bilden av DDK som många 
har och det från många håll svaga intresset av att byta klassifikationssystem. Något av ett stort 
problem för alla inblandade folkbibliotek ansågs dock vara bristen på egna resurser, men några 
ansåg trots allt att det skulle vara bättre för dem att i längden använda DDK. 
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Där folkbibliotekariernas åsikter angående övergången till DDK skilde sig åt, var då de på 
SAB-bibliotek ansåg att SAB helt enkelt är mer fördelaktigt för Sverige. Bibliotekarier som 
hade arbetat länge med SAB och var mycket erfarna inom systemet kanske kan uppleva DDK 
som ett hot mot sin kompetens och sina tjänster som eventuellt inte längre kommer att behövas. 
Teorin som vi har använt påpekar att personalens förändringsvilja är mycket viktig för en 
lyckad organisationsförändring vilket vi upptäckte verkade fattas hos dessa bibliotekarier. En 
förändringsprocess kan alltså orsaka oro för försämrat arbetsinnehåll och detta tillsammans  
med kunskapsbrist kan orsaka, som Angelöw beskriver, ge upphov till motvilja eller motstånd 
mot förändringar vilket vi också uppmärksammade bland vissa respondenter. 

 
Enligt de bibliotek som inte ännu hade överlagt om ett byte var fördelarna med Dewey inte 
tillräckligt många för att övergå till detta. Vi märkte att de fördelar som DDK-biblioteken 
uppgav viktiga för en övergång, ansågs inte tillräckliga för vissa SAB-bibliotek. Vissa av 
bibliotekarierna uppgav t.o.m. att den enda anledningen att byta ut SAB skulle vara om det inte 
längre fanns möjlighet att använda det. Det som vi också anser vara relevant är självförtroendet 
och möjligheten att inte kunna påverka förändringsprocessen. Tidigare forskning har visat detta 
och som det framstod visades det sig att dessa punkter var viktiga även för våra respondenter. 

 
Bibliotekarierna som såg möjligheter med en övergång till Dewey var de som hade fått 
utbildning inom systemet och de som arbetade på DDK-folkbiblioteken. De ansåg att Deweys 
internationalisering och kontinuerliga uppdatering överväger vissa av de eventuella nackdelar 
som systemet har. De verkade ha accepterat förändringen och ansåg fördelar med att alla 
använder samma internationella klassifikationssystem. Denna kategori påpekade också vikten 
av övergångens tidpunkt, vilket är avgörande för en lyckad organisationsförändring. 

 
Många av respondenternas uttalande speglas i uppsatsens teori angående reaktioner mot 
förändringar. Diskussionen kring Dewey och dess övergång var mycket aktiv under de första 
åren då KB tog beslutet att övergå till det, men det verkar som att folkbiblioteken inte har varit 
lika aktiva i denna diskussion sista tiden, vilket kan skapa problematiska situationer. Vi kan 
säga att i det stora hela får vi en bild att en del av folkbiblioteken fortfarande var en aning 
tveksamma inför en övergång till DDK eftersom de inte såg tillräckligt många fördelar med  
det. En del av folkbibliotekariernas svar på vår enkät tydde på att de ansåg att fler och fler 
folkbibliotek kommer att övergå i framtiden och valde därför själva att också påbörja en 
övergång till DDK. Många anser att om biblioteken vill fortsätta att ha ett aktuellt 
klassifikationssystem, kommer de till sist att vara tvungna att övergå till DDK. 

 
En övergångsprocess är tidskrävande, nackdelar och fördelar måste övervägas och varje 
bibliotek måste ta beslutet och överväga vilket som är det bästa för både sin verksamhet och 
bibliotekssektorns. Personalen har inte alltid tillräckligt av de kunskaper som behövs inom 
Dewey och det  kan  påverka  både  arbetet  och  deras  inställning  mot  DDK.  Många 
påpekade vikten av att en eventuell övergång till DDK bör utredas och planeras grundläggande 
för att underlätta övergångsprocessen. Många lyfte fram vikten för allmänna riktlinjer för hur 
folkbibliotek ska gå till väga gällande en övergångsprocess. Tillsammans med ett 
klassifikationsbyte krävs ett annat tänk samt mycket praktiskt arbete vilket fortfarande är svårt 
för många men som alla inser är viktigt för en lyckad övergång. 
Vi förväntade oss att diskussioner, arbetsprocesser och åsikter hade förändrats sedan Dewey 
först hade börjat implementeras i Sverige, vi upptäckte dock att mycket ännu är detsamma och 
att flertalet problem och funderingar kring Dewey återstår. Det återstår att se hur DDK- 
övergången kommer att arta sig för folkbiblioteken i Sverige men det som vi anser viktigt är att 
folkbibliotekariernas egna röster får bli hörda i den allmänna diskussionen kring Dewey. 
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BILAGOR: 
 

Bilaga A 
 

Brevet som skickades till de valda folkbiblioteken: 
 

Hej! 
 

Vi är två studenter på Linnéuniversitetet som läser Biblioteks- och informationsvetenskap.  
Just nu skriver vi vår kandidatuppsats som handlar om övergången från SAB till DDK på 
svenska folkbibliotek. 

 
Det är frivilligt att svara på enkäten men vi skulle uppskatta att så många bibliotek som 
möjligt svarar på den. Vi har gjort en enkel webbenkät som består mest av slutna frågor men 
även av några öppna. Det tar inte så lång tid att svara på och vi skulle uppskatta om någon på 
ert bibliotek kunde ta tid att svara. I förstahand vore det bra om den som är huvudansvarig för 
katalogisering eller DDK på ert bibliotek kunde svara på vår enkät, om det inte är möjligt 
eller om ni inte har någon, så går det bra med att en utbildad bibliotekarie svarar. 

 
Vi kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt och kommer inte att publicera uppgifter 
som kan anknytas till bibliotek eller personal. Vår uppsats fokuserar inte på enskilda 
individers svar, den kommer att analysera de allmänna resultaten vi får in från biblioteken. 
Uppgifterna kommer inte att delges med någon annan än våra professorer om detta efterfrågas 
av dem. Enkäterna kommer finnas i vårt förvar. 
Personliga frågor är endast för att vi personligen ska kunna skilja på olika bibliotek, och se 
vilka bibliotek som har svarat. Samt att veta till vilka bibliotek vi eventuellt måste skicka 
påminnelse till eller om vi behöver kontakta er för vidare frågor eller förtydligande. 

 
Länk till enkät: http://goo.gl/forms/5LY64gi1nL 

Om ni har några frågor kan ni nå oss via mail: tessiressie@gmail.com 

Tack på förhand! 

Med Vänliga Hälsningar, 
Therese Sedin & Christina Kousteni 

http://goo.gl/forms/5LY64gi1nL
mailto:tessiressie@gmail.com
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Bilaga B 
 
Enkätfrågor till folkbiblioteken som uppger att de använder SAB 
Stjärn-tecknet (*) visar att det är en obligatoriskfråga. De frågor som ej har svarsalternativ, 
är öppna frågor. 

 
1. *Vilket bibliotek arbetar du på? 

 
2. Var vänlig ange en email adress/telefon om vi behöver kontakta dig för vidare frågor eller 

förtydligande 
 
3. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

a) 1-5,  b) 6-10,  c) 11 och uppåt 
 
4. *Innefattas i ditt arbete någon arbetsuppgift inom katalogisering och/eller klassificering? 

a) Ja, det är min huvudsakliga arbetsuppgif,   b) Ja, en del,  c)Nej 
 
5. *Har bibliotekspersonalen genomgått någon utbildning inom DDK? 

a) Ja, b) Nej, c) Nej, det planeras en utbildning i framtiden (hoppar till sida/fråga 8) 
6. Om ja: Vilken typ av utbildning var det? 

a) Seminarium, b) Konferens, c) Kurs, d) Självinlärning, c) Univ. Utbildning, e) Annat 
 
7. Har ni varit nöjda med utbildningen? Skala: 1-5  (1: Inte nöjd, 5: Mycket nöjd) 

 
8. *Vilka anser du vara de viktigaste skillnader mellan SAB och DDK? 

 
9. *Vilket klassifikationssystem använder ditt bibliotek? 

a) SAB,  b) Dewey,  c) Båda systemen används parallellt 
 
10. *Varför har biblioteket inte övergått till DDK? (om du känner till bibliotekets ställning 

annars din egen uppfattning). 
a) Ekonomiska skäl, b) Har ej läroresurser, c) SAB har fler fördelar, d) Planerar på att 
byta i närmaste framtiden  e) Har inte funderat över det 

 
11. *Har biblioteket planer att byta till DDK i framtiden? 

a) Nej, b) Ja inom de närmaste åren (2015-2020), c) Ja längre fram i framtiden, 
d) Kanske, ännu obestämt. 

 
12. *Hur anser du att verksamheten kan påverkas av en övergång till DDK? 

a) Negativt, b) Positivt, c) Både och, d) Vet ej, e) Ingen skillnad 
 
13. Tror du att vissa arbetsuppgifter kommer att utföras snabbare med DDK systemet? 

a) Ja,  b) Nej,  c) Vet ej,  d) Ingen skillnad 
 
14. *Anser ni/biblioteket att det eventuellt kommer att krävas mer resurser (t.ex. pengar och 

arbetskraft), med DDK? 
a) Ja,  b) Nej,  c) Vet ej,  d) Parallellt par 

 
15. Används SAB-systemet vid bibliotekariens informationssökning? 

a) Mycket, b) Ofta, c) Ibland, d) Sällan, e) Aldrig, f) Vet ej 
 
16. Har du något övrigt som du vill tillägga som du anser kan vara av betydelse? 
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Bilaga C 
 
Enkätfrågor till folkbiblioteken som uppger att de använder både SAB och DDK eller 
bara DDK 

 
1. *Vilket bibliotek arbetar du på? 

 
2. Var vänlig ange en email adress/telefon om vi behöver kontakta dig för vidare frågor eller 

förtydligande 
 
3. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 

a) 1-5,  b) 6-10,  c) 11 och uppåt 
 
4. *Innefattas i ditt arbete någon arbetsuppgift inom katalogisering och/eller klassificering? 

a) Ja, det är min huvudsakliga arbetsuppgif,   b) Ja, en del,  c)Nej 
 
5. *Har bibliotekspersonalen genomgått någon utbildning inom DDK? 

a) Ja, b) Nej, c) Nej, det planeras en utbildning i framtiden (hoppar till sida/fråga 8) 
6. Om ja: Vilken typ av utbildning var det? 

a) Seminarium, b) Konferens, c) Kurs, d) Självinlärning, c) Univ. Utbildning, e) Annat 
 
7. Har ni varit nöjda med utbildningen? Skala: 1-5  (1: Inte nöjd, 5: Mycket nöjd) 

 
8. *Vilka anser du vara de viktigaste skillnader mellan SAB och DDK? 

 
9. *Vilket klassifikationssystem använder ditt bibliotek? 

a) SAB,  b) Dewey,  c) Båda systemen används parallellt 
 
10. *När togs beslutet om att ditt bibliotek skulle övergå till DDK? 

a) 2008-9,  b) 2010-12,  c) 2013-15 
 

11. *När började den praktiska övergången? 
 

12. Hur länge använde ni av det gamla systemet parallellt med Dewey? 
a) >1år, b) >2år, c) >3år, d) Används   fortfarande 

 
13. *Av vilken anledning valde biblioteket att övergå till Dewey? 

 
14. *Vilka fördelar finns med DDK? 

 
15. *Hur påverkades verksamheten av övergången till DDK? (med tanke på t.ex. 

omkatalogisering av media, hylluppställning, tekniska övergångar/förändringar, 
ryggmärkning mm) 
a) Negativt  b) Positivt,  c) Vet ej,  d) Delade uppfattningar 

 
16. Har DDK uppfyllt era förväntningar? 

a) Ja,  b) Nej, c) Både och,  d) Vet ej 
 

17. *Uppkom det några svårigheter/problem som ni inte hade räknat med? 
a) Ja,  b) Nej 
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17a. Om ja, vilka? 
 
18. Vad fungerade bra i praktiken? 

 
19. Vad fungerade mindre bra? 

 
20. *Har du arbetat praktiskt för ditt biblioteks övergång från SAB till Dewey? (t.ex. 

katalogisering, hylluppsättning) 
Skala: Inte nöjd 1 - 5 Mycket nöjd 

 
21. Går det snabbare att utföra olika arbeten med DDK? 

a) Ja,  b) Nej,  c) Vet ej 
 
22. *Krävs det mer resurser (t.ex. pengar och arbetskraft), efter bytet? 

a) Ja,  b) Nej,  c) Vet ej 
 
23. Används DDK-systemet under informationssökning av bibliotekarierna? 

a) Mycket, b) Ofta, c) Ibland, d) Sällan, e) Aldrig, f) Vet ej 
 
24. Har du något övrigt som du vill tillägga som du anser kan vara av betydelse? 

 
25. Har du några tips till andra bibliotek som skall gå över till Dewey? 
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Bilaga D 
 

Enkätfrågor (kvantitativa) och svar från folkbibliotek som använder DDK 
3. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
1-5 år 1 
6-10 år 0 
11 år eller mer 4 

 
4. Innefattar ditt arbete någon arbetsuppgift inom katalogisering och/eller klassificering? 
Ja, det är min huvudsakliga arbetsuppgift 1 
Ja, en del 3 
Nej 1 

 
5. Har bibliotekspersonalen genomgått någon utbildning inom DDK? 
Ja 4 
Nej (gå direkt till fråga 8) 1 
Nej, det planeras en utbildning i framtiden (gå direkt 
till fråga 8) 

0 

 
6. Om ja, Vilken typ av utbildning var det? 
Kurs 3 
Under Universitetsutbildningen 0 
Självinlärning 1 
Konferens 2 
Seminarium 0 
Annat 1 

 
7. Var ni nöjda med utbildningen? (1= Inte nöjd – 5= Mycket nöjd) 
1 0 
2 0 
3 0 
4 4 
5 0 

 
10. När togs beslutet om att ditt bibliotek skulle övergå till DDK? 
2013-15 3 
2010-2012 2 
2008-2009 0 

 
11. När började den praktiska övergången? 
(Skriv in årtal) 
2013-2015 1 
2011 1 
2013 1 
2014 2 

 
12. Hur länge använde ni av det gamla systemet parallellt med Dewey? 
Mindre än 1 år 0 
Mindre än 2 år 0 
Mindre än 3 år 0 
Används fortfarande 5 

 
15. Hur påverkades verksamheten av övergången till DDK? 
Positivt 1 
Negativt 0 
Delade uppfattningar 1 
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16. Har DDK uppfyllt era förväntningar? 
Ja 1 
Nej 0 
Både och 2 
Vet ej 2 

 
17. Uppkom det några svårigheter/problem som ni inte hade räknat med? 
Ja 1 
Nej 4 

 
20. Har du arbetat praktiskt för ditt biblioteks övergång från SAB till Dewey? (1= Inte alls – 5= Mycket) 
1 0 
2 1 
3 0 
4 0 
5 4 

 
21. Går det snabbare att utföra olika arbeten med DDK? 
Ja 0 
Nej 1 
Vet ej 4 

 
22. Krävs det mer resurser (t.ex. pengar och arbetskraft) efter bytet? 
Ja 0 
Nej 1 
Vet ej 4 

 
23. Används DDK-systemet under informationssökning av bibliotekarierna 
Mycket 0 
Ofta 0 
Ibland 1 
Sällan 0 
Aldrig 2 
Vet ej 2 

Vet ej  
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Bilaga E 
Enkätfrågor (kvantitativa) och svar från bibliotekrier på folkbibliotek som använder 
endast SAB klassifikationssystem 

3. Hur länge har du arbetat som bibliotekarie? 
1-5 år 5 
6-10 år 12 
11 år eller mer 25 

 
4. Innefattar ditt arbete någon arbetsuppgift inom katalogisering och/eller klassificering? 
Ja, det är min huvudsakliga arbetsuppgift 5 
Ja, en del 23 
Nej 14 

 
5. Har bibliotekspersonalen genomgått någon utbildning inom DDK? 
Ja 11 
Nej (gå direkt till fråga 8) 28 
Nej, det planeras en utbildning i framtiden (gå direkt 
till fråga 8) 

13 

 
6. Om ja, Vilken typ av utbildning var det? 
Kurs 7 
Under Universitetsutbildningen 2 
Självinlärning 2 
Konferens 3 
Seminarium 3 

 
7. Var ni nöjda med utbildningen? (1= Inte nöjd – 5= Mycket nöjd) 
1 0 
2 1 
3 5 
4 3 
5 2 

 
9. Vilket klassifikationssystem använder ditt bibliotek? 
SAB 37 
DDK 0 
Båda systemen används parallellt 5 

 
10. Varför har biblioteket inte övergått till DDK? 
Ekonomiska skäl 4 
Har ej läroresurser 1 
Har inte funderat över det 9 
SAB har fler fördelar 14 
Planerar på att byta i närmaste framtiden 7 
Ej svarat på frågan 2 

 
11. Har biblioteket planer att byta till DDK i framtiden? 
Ja längre fram i framtiden 9 
Kanske, ännu obestämt. 14 
Nej 7 
Ja, inom de närmaste åren (2015-2020) 12 

 
12. Hur anser du att verksamheten kan påverkas av en övergång till DDK? 
Vet ej 10 
Både och 18 
Negativt 4 
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Positivt 4 
Ingen skillnad 6 

 
13. Tror du att vissa arbetsuppgifter kommer att utföras snabbare med DDK systemet? 
Ingen skillnad 5 
Ja 1 
Nej 17 
Vet ej 19 

 
14. Anser ni/biblioteket att det eventuellt kommer att krävas mer resurser med DDK? (t.ex. pengar och 
arbetskraft) 
Vet ej 13 
Ja 19 
Nej 10 

 
15. Används SAB-systemet vid bibliotekariens informationssökning? 
Mycket 12 
Ibland 8 
Ofta 16 
Vet ej 1 
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