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Abstract: Swedish libraries are currently discussing and 

implementing the classification system Dewey (DDC). 
Most libraries in Sweden have used the Swedish 
classification system SAB until recently. In 2008 The 
Royal Library of Sweden (KB) decided to switch from 
SAB to DDC. Many academic libraries chose to follow 
KB’s example and by January 2011 a switch was made at 
KB and at many academic libraries. 

 
The aim of this master thesis is to examine and analyse 
the library sector’s discussion that occurred before and 
during the Swedish switch from SAB to DDC. The main 
question asked is; What is being discussed about Dewey 
2010-2011 and in what manner? To organize and anlyse 
this discussion discourse analysis is used. Discourse 
analysis by Laclau and Mouffe is used both as method 
and theoretic ground. The material which has been 
analyzed consists of the library sector’s discussions and 
statements found in journals, reports, blogs, meeting 
protocols and seminar. 
 
The analysis shows four different discourses; the 
transition discourse, the spatial discourse, the instrumental 
discourse and the public library discourse. In conclusion, 
it can be argued that the transfer to Dewey has gone from 
a planning stage to an implementing stage at academic 
libraries. Public libraries in Sweden have shown less 
interest and are considered to be in a planning stage 
parallel to the academic libraries implementing stage. 
Earlier discussions about pros and cons with Dewey have 
almost disappeared 2010-2011 and discussions of spatial 
matters are frequently occurring in the material. 

 
Nyckelord: Dewey, DDK, DDC, diskursanalys, Laclau och Mouffe, 

SAB, Dewey decimalklassifikation, Dewey Decimal 
Classification 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
När jag hösten 2010 läste kursen Dewey decimalklassifikationssystem började jag 
fundera över hur Dewey skulle komma att fungera som klassifikationssystem i 
Sverige och över vilka utmaningar som den svenska bibliotekssektorn stod inför. 
Kungliga biblioteket tog november 2008 beslut om att gå över till Dewey. Jag 
antog att en diskussion om övergång till Dewey i Sverige växt fram. Jag valde 
under en period att studera denna diskussion. Många rapporter har publicerats i 
ämnet bl.a. rapporterna Övergång till Dewey Decimal Classification. Vad skulle 
det innebära (Delstudie 3 i Katalogutredningen) (Svanberg 2006) och En svensk 
övergång till DDK - vad innebär det för folk- och skolbibliotek? (Aagaard 2010c). 
Jag har även följt diskussioner om Dewey i bibliotekstidskrifter och via forum 
som Dewey Sverige (http://swedewey.groupsite.com) och Deweybloggen 
(http://deweybloggen.kb.se). Högskoleuppsatser kring Dewey och dess betydelse 
för Sverige är ytterligare ett tecken på att Dewey är ett ämne som diskuteras och 
berör mitt i införandet av detta nya klassifikationssystem. Våren 2011 genomförde 
jag auskultationer och en pilotstudie på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar. 
Linnéuniversitetets två bibliotek påbörjade 2010/2011 övergången till Dewey. 
Dessa studier på Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar medförde större insikt och 
ytterligare nyfikenhet på Dewey. Den 1 januari 2011 gick Kungliga biblioteket 
(KB) och en rad andra högskole-, universitets- och forskningsbibliotek över till 
Dewey. Många andra iakttar och avvaktar för att se hur Dewey kommer att 
utvecklas som klassifikationssystem i Sverige. 

 

I jakten efter diskussioner om Dewey i Sverige har jag bl.a. kommit i kontakt med 
en magisteruppsats skriven 2010. Cynthia Bauer har i magisteruppsatsen Den 
svenska bibliotekssektorns synsätt på en övergång till SAB-systemet och DDC - en 
diskursanalys (Bauer 2010) med hjälp av diskursanalys analyserat 
bibliotekssektorns diskussion om övergång till ett nytt klassifikationssystem. 
Bauer har i sin uppsats jämfört diskussionen i Sverige 1920 då SAB infördes med 
den diskussion som pågår idag om införandet av Dewey i Sverige. Jag har valt att 
nyttja Bauers uppsats som avstamp i min uppsatsskrivning. Skälet till att Bauers 
uppsats används som ett avstamp är att Bauer berör samma ämnesområde och 
metod som jag avser att använda i denna uppsats. Bauers empiri om Dewey berör 
dessutom en period (2005-2009) som står i direkt anslutning till den period jag i 
denna uppsats undersöker (2010-2011). Bauers resultat är inte tongivande i denna 
uppsats men tillför en extra dimension då Bauer med snarlik metod undersökt 
Deweydiskussionen tidsperioden innan den jag i denna uppsats undersöker. 

 

1.2 Problemformulering 
Jag har antagit att det idag pågår en aktiv diskussion om Dewey då många 
befinner sig mitt i processen att byta klassifikationssystem. Anledningen till att 
jag tycker att det känns högaktuellt att betrakta den pågående Deweydiskussionen 
är att införandet pågår här och nu. Inget bibliotek i Sverige har sedan 70-talet gått 
över till att använda Dewey som enda klassifikationssystem. Kungliga Tekniska 
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Högskolan var det senaste biblioteket som på 70-talet gick över från UDC till 
DDC. Asta Dahlström skriver i On UDC with some malice (Dahlström 1976) om 
brister i UDC vid tiden för övergången till Dewey. KB som är initiativtagarna till 
att utreda om Dewey skulle införas i Sverige på 2000-talet har nu påbörjat arbetet 
med att införa Dewey precis som många andra bibliotek. 

Att synliggöra och reflektera över Dewey och dess införande i Sverige anser jag 
vara högst relevant i dagsläget. Att undersöka Deweydiskussionen kan bidra till 
att skapa en bild av de olika förutsättningar och utmaningar olika bibliotek har. 
Det kan även ge idéer till hur folk- och skolbibliotek potentiellt kan förhålla sig 
vid en eventuell övergång till Dewey. Diskussionen 2010-2011 torde se 
annorlunda ut än under tidigare år (2005-2009) eftersom den ändrats från en 
hypotetisk till en praktisk nivå. Många bibliotek är mitt i processen att införa och 
arbeta med Dewey som nytt klassifikationssystem. Andra bibliotek behöver ännu 
fundera över hur de skall förhålla sig gentemot Dewey och ett eventuellt byte av 
klassifikationssystem. Det är även av intresse att betrakta de olika tidsperioderna 
(2005-2009 kontra 2010-2011) för att se om folk- och skolbibliotek möjligen tar 
en större plats i samtalen 2010-2011 då de nu är ”nästa generation” att överväga 
om de vill genomföra ett skifte av klassifikationssystem liksom många andra 
bibliotek i Sverige håller på att göra. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att synliggöra och att analysera den svenska 
Deweydiskussionen i bibliotekssektorn åren 2010-2011. Syftet är även att 
undersöka hur och varför (om) Deweydiskussionen har förändrats från det tidigare 
planeringsskedet till dagens implementeringsskede.  

 

Huvudfrågeställning:  

• Vad diskuteras om Dewey 2010-2011 och på vilket sätt? 

Underfrågor (i underfrågorna ingår en outsagd eventualitet att förändringar inte 
finns): 

• Hur ser Deweydiskussionen annorlunda ut 2010-2011 mot 2005-2009? 

• Vilka skäl går att urskilja till förändringarna i Deweydiskussionen? 

 

1.3.1 Begrepp och förkortningar 

I uppsatsen används ett antal förkortningar, begrepp och samlingsnamn. 
Klassifikationssystemet Dewey benämns i litteraturen och det empiriska 
materialet med flera namn. Dewey, DDC, DDC21 (den 21:a upplagan av 
systemet), DDC22 (upplaga 22), DDC23 (upplaga 23), DDK, Dewey Decimal 
Klassifikation och Dewey Decimal Classification är de benämningar som 
framkommit i arbetet med denna uppsats. I uppsatsen används huvudsakligen 
namnet Dewey för att benämna klassifikationssystemet. Samlingsnamnet 
Deweydiskussionen är ett återkommande begrepp genom hela uppsatsen. 
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Deweydiskussionen avser de uttalanden om Dewey som gått att återfinna under 
perioden 2010-2011 samt i Bauers empiri om Dewey.  

 

Personerna som hållit denna Deweydiskussion benämns i uppsatsen som 
Bibliotekssektorn. Bibliotekssektorn avser i detta fall människor som arbetar på 
bibliotek eller som på annat sätt har ett intresse av vad som händer inom den 
svenska biblioteksvärlden.  

 

Folkbibliotek är det samlingsnamn som används för att diskutera frågor som berör 
folk-, skol- och gymnasiebibliotek. Forskningsbibliotek är motsvarande 
samlingsnamn som används för att benämna högskole-, universitets- och 
forskningsbibliotek. Dessa två gruppbenämningar är utvalda då det i det empiriska 
materialet utkristalliseras två grupperingar innehållande de nämnda 
bibliotekstyperna.  

 

Utöver de ovan nämnda termerna och förkortningarna förekommer även; 
Kungliga biblioteket (KB), Bibliotekstjänst (BTJ), Nationalbibliografin (NB), 
Biblioteksbladet (BBL), Klassifikationssystem för svenska bibliotek (SAB), 
Library of congress (LC), Online public access catalogue (OPAC), Svenska 
ämnesord (SAO), Universal Decimal Classification (UDC), Online Computer 
Library Center (OCLC), International Federation of Library Associations (IFLA), 
European DDC Users Group (EDUG), SUHF (Sveriges universitets- och 
högskoleförbund, WorldCat (globalt nätverk ägt av OCLC som erbjuder service 
och innehåller biblioteksinnehåll), Sambibliotek (kombinerat folk- och 
högskolebibliotek), Numerus currens (hylluppställning där inköpt titel numreras 
och ställs upp i nummerordning efter införskaffningsdatum), § 17 (medier för 
personer med funktionshinder enligt upphovsrättslagen). 
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2 Tidigare forskning 
Det finns en till synes begränsad mängd aktuell forskning om byte av 
klassifikationssystem. Svensk forskning om Dewey är av naturliga skäl begränsad 
eftersom bytet av klassifikationssystem är något som pågår här och nu i Sverige. 
Den forskning och rapportering som finns berör ofta en övergång från Dewey till 
Library of Congress (LC) där den mest intensiva perioden av övergång, och 
därmed forskning, tycks ha pågått innan dagens digitalisering. Den äldre 
forskningen som finns kan säkert beröra vissa av uppsatsens områden men är 
tämligen avsides då den berör övergång från Dewey till annat 
klassifikationssystem, samt då många andra frågor idag är aktuella i dagens 
digitaliserade samhälle än innan digitaliseringens genombrott. Den aktuella 
(2000-talet) rapportering som är återfunnen om byte av klassifikationssystem 
berör i huvudsak tysktalande länder som Tyskland, Schweiz och Österrike.  

 

2.1 Utländsk forskning och rapportering om Dewey 
DDC German–The Project, the Aims, the Methods: New Ideas for a Well-
Established Traditional Classification System heter Magda Heiner-Freilings 
artikel om DDC projektet i länderna Tyskland, Österrike och Schweiz. Heiner-
Freiling beskriver översättningen och införandet av DDC i projektgruppen. 
DDC22 var 2005 helt översatt till tyska. I artikeln beskrivs svårigheter med 
Dewey som t.ex. byggda nummer och att tyda delarna av det fulla Deweynumret. 
I artikeln beskrivs även fördelarna med de kortare nummerkombinationerna i 
jämförelse med UDC. Det framgår att klassificering med Dewey bitvis är svårt 
t.ex. av dokument som behandlar många ämnen då det inte alltid är lätt att 
klargöra det primära ämnet som titeln skall klassificeras efter. Artikeln diskuterar 
svårbedömda titlar där det anses vara av värde att ha en officiell klassificering 
men även att göra ytterligare en klassificering eller två för att belysa flera ämnen i 
den aktuella titeln. De inofficiella klassificeringarna på titeln skall skapa ökad 
åtkomst. I artikeln diskuteras även verktygen MelvilClass och MelvilSearch som 
skall fungera som klassificerings- och åtkomstverktyg för länderna i 
projektgruppen. Magda Heiner-Freiling var fram tills sin bortgång 2007 
huvudansvarig ämneskatalogiserare på Tyska nationalbiblioteket. (Heiner-Freiling 
2006) 

 

Marta Fandino har skrivit en artikel som heter UDC or DDC: note about the 
suitable choice for the National Library of Liechtenstein. Artikeln är skriven för 
ett UDC konsortium som hölls 2008. Fandino skrev denna artikel för att beskriva 
det arbete som hon som universitetsstudent gjort på sin praktik där hon jämfört 
DDC22 med det befintliga UDC. Detta arbete avsåg att ge Liechtensteins 
Nationalbibliotek en grund för att ta ett beslut om de skulle behålla UDC eller 
byta till DDC22. I sin studie fann Fandino att Dewey är det är det mest använda 
klassifikationssystemet i världen. Hon kom också fram till att systemet är väl 
underhållet och uppdaterat. OCLC anges vara ett gott stöd samt att Dewey är 
fördelaktigt då det är applicerat i WorldCat. European DDC Users Group (EDUG) 
som är stöttat av OCLC framlyftes även som ett bra stödsystem vid en eventuell 
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övergång till Dewey. Nackdelar Fandino påpekar är att DDC är mindre anpassat 
efter Europa än UDC och har en för kraftig Angloamerikansk vinkling. Fandino 
ansåg dock att det är av vikt att bl.a. det tyska Nationalbiblioteket använder DDC 
och på så vis påverkar vinklingen av DDC. DDC anses i jämförelse med UDC 
vara mindre anpassningsbart i sitt schema och sakna en logik i schemats struktur. 
Fandino säger även att DDC:s färdigbyggda nummer är svåra att dela på och att 
söka efter, vilket kan begränsa flexibilitet i hyllsystem och vid lokala 
anpassningar. Fandino arbetade vid denna artikels tillkomst som Informations- 
och dokumentspecialist i Schweiz. (Fandino 2008) 

 

I artikeln Dewey decimal Classification (DDC) at the Swiss National Library 
beskriver Patrice Landry det Schweiziska National Bibliotekets diskussioner och 
beslut om övergång till DDC. En omständighet som var viktig vid beslutet var att 
det nya klassifikationssystemet skulle kunna möta behoven hos landets tre större 
språk tyska, franska och italienska samt hos engelska språket. Man såg även på 
hur olika klassifikationssystem skulle kunna användas i olika bibliotek och i olika 
nätverks OPAC. Användandet av Dewey i Europa var en viktig faktor i beslutet 
att välja detta system. Faktorer som talade för DDC var att DDC används i över 
130 länder, på 200 000 bibliotek, är översatt till mer än 30 språk, är välutvecklat 
och stöttas av OCLC. Det Schweiziska Nationalbiblioteket använde sig av 
DDC21 när de kring millennieskiftet gick över till DDC. I denna artikel ser man 
den tyska översättningen av DDC22 som en bra grund för att utveckla även den 
franska och italienska versionen av DDC. Landry arbetar sedan 1996 på det 
Schweiziska nationalbiblioteket som bibliotekarie och huvudansvarig för 
Indexeringsservice. Landry har även sedan början av 2000-talet varit mycket aktiv 
inom IFLA och innehavt ett medlemskap i IFLA:s professionella kommitté för 
bibliografisk kontroll. (Landry 2006) 

 

Michele Seikel, Jay Shorten och Janet H. Ahrberg har skrivit artikeln Why do you 
still use Dewey? Artikeln tar upp de resultat författarna har kommit fram till 
genom att skicka ut en survey till en rad amerikanska och kanadensiska bibliotek. 
I sin survey frågade författarna bl.a. varför dessa bibliotek till skillnad från många 
andra valt att inte gå över från DDC till Library of Congress (LC). Under 60-70 
talen pågick det på de akademiska biblioteken i Nordamerika ett omfattande skifte 
av klassifikationsskifte från DDC till LC. Denna trend stannade av på 90-talet. 
Författarna frågar sig om byte av klassifikationssystem är en förlegad trend när 
bibliotek har automatiserade funktioner och information går att komma åt via 
Internet. När byte var populärt på 60-70-talen ansågs LC vara mer flexibelt och 
expanderbart än DDC. Kortare nummer med LC var även av vikt. Ett annat 
argument för att många bytte från DDC till LC var att DDC från en version till 
nästa innehöll omlokaliseringar i klassifikationssystemet. Detta innebar att arbeten 
inom samma ämnen hamnade på olika platser. För att undvika denna konsekvens 
använde sig många bibliotek av allt mer lokala uppställningar vilket innebar 
problem när ny personal arbetade på biblioteket. De undersökta biblioteken anger 
att de behåller DDC för att det är för kostsamt att byta system. Vissa av 
biblioteken hävdade också att de var nöjda med DDC och dess obegränsade 
utvecklingspotential samt att systemet är bekant och bra för användarna. Shorten, 
Seikel och Ahrberg arbetar alla med katalogiseringsfrågor på Universitetsbibliotek 
i Oklahoma. (Shorten, Seikel & Arhberg 2005) 
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2.2 Svensk forskning och rapportering om Dewey 
Systembyte från SAB till DDK – planering, hylluppställning, lokal- och 
katalogförändringar på Umeå Universitetsbibliotek heter Sassa Perssons 
magisteruppsats. Persson har i uppsatsen gjort en kvalitativ studie som baserats på 
intervjuer och dokumentanalys. Persson har i studien kommit fram till att 
övergången till DDK har inneburit stora förändringar i det fysiska biblioteket 
beträffande hylluppställning m.m. De intervjuade har trots de stora förändringar 
som krävts samma positiva inställning till bytet som innan övergången. 
Informanterna uttrycker i studien betydelsen av KB:s beslut om övergång som 
startskott för det egna systemskiftet. (Persson 2011) 

 

Maria Gullberg och Pär Egevad skrev 2010 rapporten DDC på Malmö högskolas 
bibliotek. Rapporten redovisar bakgrunden till Deweys införande i Sverige och de 
alternativa hylluppställningar som finns att överväga vid en övergång. Gullberg 
och Egevad för också i rapporten en diskussion om Malmö högskolas bibliotek. 
Författarna diskuterar högskolans alternativ och kostnader vid en eventuell 
övergång till Dewey. (Gullberg & Egevad 2010) 

 

Cynthia Bauers magisteruppsats har titeln Den svenska bibliotekssektorns synsätt 
på en övergång till SAB-systemet och DDC - En diskursanalys. Syftet med Bauers 
uppsats är att göra en jämförande diskursanalys av hur den svenska 
bibliotekssektorn ser/såg på en övergång till nytt klassifikationssystem. Bauer gör 
jämförelsen mellan hur diskussionerna såg ut 1920 när SAB infördes med dagens 
diskussioner angående ett införande av Dewey. Bauer drar slutsatsen att dagens 
diskussion om klassifikationsbyte domineras av ett rationellt synsätt i större mån 
än diskussionen 1920. I kombination med detta rationella synsätt och en önskan 
om ett mer utvecklat klassifikationssystem ser Bauer ett ekonomisk synsätt som 
kan bidra till en negativ bild av DDC idag och på så sätt få färre bibliotek att gå 
över till Dewey. Bauers uppsats är en källa av särskild vikt i denna uppsats då den 
fungerar som jämförelse mot det empiriska materialet använt i denna uppsats. 
(Bauer 2010) 

 

Sofia Eriksson har i sin kandidatuppsats Sverige och övergången till 
klassifikationssystemet DDC : Problematiken med hylluppställning ur ett 
användarperspektiv gjort en utvärdering av de förslag och resonemang KB har 
angående hylluppställning vid en övergång från SAB till DDC. Eriksson har i 
uppsatsen sett på hur SAB och DDC:s huvudklasser skiljer sig åt och hur 
skillnader kunskapsorganisatoriskt ser ut. Uppsatsen tar även upp de olika förslag 
som KB ger angående hylluppställning samt hur dessa alternativ skulle påverka 
tillgängligheten för användarna. Eriksson använder sig av diskussionsanalytisk 
metod för att resonera kring användarvänligheten vid olika 
hylluppställningsalternativ. Ericksson drar slutsatsen att en blandad 
hylluppställning, med syfte att bli fullt DDC-klassad på sikt, är en gyllene 
medelväg där biblioteken kan hantera övergångsprocessen samtidigt som 
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användarvänligheten bibehålls under denna övergång från SAB till DDC. 
(Eriksson 2008) 

 

Dewey Decimal Classification i Sverige? - En studie av synen på bibliografisk 
praktik i BIBSAM-bibliotekens katalogutredning heter en magisteruppsatsen 
skriven av Michael Fens och Urban Lindgren. Fens och Lindgren gör i uppsatsen 
en genomgång av KB:s katalogutredning och frågan om ett eventuellt införande 
av DDC i Sverige. Författarna drar i sin undersökning slutsatsen att 
Katalogutredningen i stor utsträckning utgår från en teknokratisk synvinkel där 
teknik och ekonomi får dominera i rådande situation. (Fens & Lindgren 2007) 

 

2.2.1 Kritik av undersökningarnas användbarhet 

Den forskning som används i uppsatsen är i kunskapsnivå delvis låg eftersom den 
till stor del består av svenska uppsatser på kandidat- och magisternivå. Någon 
mera omfattande forskning på högre nivå har om Sverige och Dewey enligt 
efterforskningar än så länge inte producerats. Den forskning som producerats i 
andra länder om byte av klassifikationssystem tycks i dagsläget vara relativt 
begränsad på engelska. I studien har källor sökts på språken svenska och engelska. 
Forskningen om Dewey tar dessutom ofta upp systembyte från Dewey till annat 
system och inte till Dewey som i Sverige är fallet. Den forskning som presenteras 
har till stor del fungerat som källor för att skapa insyn i de diskussioner som förs 
om Dewey. Dels som en uppsatsförberedande funktion inför skrivandet, dels för 
att ge läsaren insyn i hur Dewey diskuteras i andra artiklar och undersökningar. 

 

De källor som använts i uppsatsen har sökts upp via databaserna LISA, LISTA 
och Web of Science. Källor har även sökts via Google Scholar och via 
uppsatser.se. Av de utländska källorna som anges är Fandino (2008) den källa 
som består av en slags fallstudie. Övriga utländska källor är peer-reviewed 
(sakkunnighetsbedömning) alternativt skrivna av personer som återkommande 
dyker upp inom ämnet och som rapporterat om t.ex. IFLA konferenser. 
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3 Diskursanalys som teori och metod 
För att kunna analysera och få en överblick av bibliotekssektorns diskussion om 
Dewey är det av vikt att hitta en textanalytisk metod som fungerar att hantera 
denna typ av material. Diskursanalys är en av de metoder som passar bra till att 
strukturera och synliggöra mönster och teman i det empiriska materialet. 

 

3.1 Forskningsproblem och val av metoden 
Diskursanalys 

Jag anser att det är av värde att i denna uppsats använda sig av snarlik metod och 
typ av diskursanalys (Laclau och Mouffe) som Bauer för att på ett relevant vis 
kunna nyttja hennes Deweymaterial till jämförelse. Detta skapar en möjlighet att 
använda Bauers uppsats som ett avstamp i denna undersökning och till att kunna 
resonera kring resultat som framkommit beträffande de två olika tidsperioderna 
(2005-2009 och 2010-2011).  

 

Valda delar av Laclau och Mouffes diskursteori används i uppsatsen som 
analysverktyg medan andra delar av teorin har fungerat som inspiration och legat 
till grund för skapa en egen analysram. Den skapade analysramen omfattar inte 
exakt samma begreppsapparat som Bauers men begreppen har snarlik betydelse. 

 

Diskursanalys och dess kunskapsanspråk är en viktig fråga att resonera kring, 
liksom vid bruk av andra kvalitativa metoder, då resultat kan vara svåra att mäta. I 
diskursanalys finns ingen slutgiltig sanning då diskurser ändrar och ändras i 
växelverkan i mötet med andra diskurser. Vad som kan göras för att göra god 
kvalitativ forskning är att ha en reflexiv hållning i hela arbetsprocessen genom att 
iaktta, reflektera och redogöra för ställningstaganden som görs. Steinar Kvale 
skriver i Den kvalitativa forskningsintervjun om forskaren som nyttjar 
hantverksskicklighet för att göra försvarbara kunskapsanspråk. Kvale talar även 
om etik och en medvetenhet hos den kvalitative forskaren som går ut på att 
forskaren kontinuerligt skall reflektera över sitt handlande och de val som görs. 
(Kvale 2009, s. 259-285) 

 

3.2 Diskursanalys 
Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips skriver i boken Diskursanalys 
som teori och metod att diskursanalys är en sammanhängande helhet där teori och 
metod skapar diskursanalysen. Gemensamt för de olika typer av diskursanalys 
som finns är att diskursanalys på något vis systematiskt ser på diskurser och 
analyserar mönster som kan detekteras i diskurserna. Jørgensen & Phillips bok 
(2000) är en sekundärkälla till olika typer av diskursanalys men fungerar i detta 
uppsatsarbete som huvudkälla då den ger förslag på hur diskursanalys kan 
genomföras på ett konkret och mer lättbegripligt vis. 



 12 

 

Diskurs och diskursanalys är begrepp som kan vara svårgripbara då de har en rad 
olika betydelser beroende på vem som använder sig av begreppen. Problem att 
hitta en enhetlig bild av forskningsmetoden bekräftas av Winter Jørgensen och 
Phillips. Författarna hävdar att diskursbegreppet används i olika sammanhang där 
begreppet kan ha allt från en väldigt vag och allmän betydelse till en mer specifik. 
Vidare sägs det finnas olika idéer om vad diskurs är och om hur densamma skall 
analyseras. Författarna hävdar dock att ordet diskurs oftast berör idéer om att 
språk har vissa mönster som i utsagor följer de sociala sfärer vi verkar inom. 
Diskurs är enligt Winther Jørgensen och Phillips ”ett bestämt sätt att tala om och 
förstå världen (eller utsnitt av världen)”(2000, s. 7).  

 

Göran Bergström och Kristina Boréus beskriver även diskursanalysbegreppet och 
dess spretighet på ett bra sätt i boken Textens mening och makt. Författarna 
beskriver diskursanalys som ”ett flertal kära barn med ett och samma namn” 
(2005, s. 307). Gemensamt för diskursanalysen är att alla olika typer på något 
systematiskt sätt studerar diskurser. Diskursanalys är sedan följaktligen analys av 
dessa mönster som kan sägas finnas i olika diskurser. Metodens huvudsakliga 
studieobjekt kan sägas vara språk och hur språk används. Diskursanalysen 
fokuserar på språkligt inriktade företeelser i samhället.  

 

Karin Widerberg beskriver i boken Kvalitativ forskning i praktiken diskursanalys 
som ett perspektiv snarare än en metod. Widerberg lyfter fram diskursanalysens 
möjligheter genom att belysa den möjlighet forskaren har i att kunna utveckla den 
diskursanalytiska metod som passar för den specifika studien och chansen till 
nytänkande som detta innebär. (2002, s. 58)  

 

Diskursanalys som metod är lämplig att använda i situationer där undersökningen 
fokuserar på språk och dess betydelse för hur vår värld och världsbild skapas och 
skapar i ett dialektiskt växelspel. Diskursanalys som metod är även lämplig att 
använda för att belysa och reflektera över olika maktförhållande men även att se 
hur språkets makt kan påverka befintlig hegemoni. (Bergström & Boréus 2005, s. 
321) 

 

3.3 Laclau och Mouffes diskursteori 
Laclau och Mouffes diskursteori är enligt Winther Jørgensen & Phillips sprungna 
ur ”två stora teoretiska traditioner nämligen marxismen och 
strukturalism/poststrukturalismen”. ”Marxismen ger avstamp för tänkandet om det 
sociala och strukturalismen erbjuder en teori om betydelse” enligt författarna. 
Laclau och Mouffes diskursanalys tar enligt Winther Jørgensen & Phillips sin 
utgångspunkt i en poststrukturalistisk idé om att betydelse inte kan fixeras 
permanent. Författarna säger att idén grundas i tron att betydelse inte kan låsas 
”på grund av språkets grundläggande instabilitet”. Diskurser omformas enligt 
Laclau och Mouffe konstant i kontakt med andra diskurser. Olika diskurser ligger 
i en konstant diskursiv kamp för att uppnå hegemoni och därmed få makt över 



 13 

språkets betydelse utifrån sitt rådande perspektiv. Diskursiv kamp är en term i 
teorin som beskriver den konstanta kampen mellan olika diskurser för att uppnå 
hegemoni och därmed makt över språkets betydelse. (Winther Jørgensen & 
Phillips 2000, s. 13, 32) 

 

Diskursanalysens syfte är nämligen att kartlägga de processer där vi 
kämpar om hur tecknens betydelse ska fastställas och där vissa 
betydelsefixeringar blir så konventionaliserade att vi uppfattar dem som 
naturliga. (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 32) 

 

Nedan beskrivs några centrala begrepp i Laclau och Mouffes diskursteori. De 
beskrivna begreppen har i uppsatsen en direkt funktion alternativt en funktion som 
inspiration till den för uppsatsen skapade analysramen: 

 

1) Diskurs är sammanhängande stycken språk som inom en bestämd domän har 
en fixerad betydelse. 

2) Tecken består av språkliga uttryck och dess (tanke) innehåll. 
3) Moment är tecken som finns skiljer sig från varandra på bestämda vis. Tecken 

har när de är moment nått en punkt av fixering eller låsning som begränsar 
dess mångtydighet. 

4) Nodalpunkt ”är ett privilegierat tecken kring vilket de andra tecknen ordnas 
och från vilket de får sin betydelse” (Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 
33). Inom läkarvetenskapen är kroppen en nodalpunkt runt andra tecken som 
t.ex. skalpell, sugklocka och vaccin samlas och får sin betydelse genom att 
relatera till nodalpunkten kroppen på ett bestämt vis. Nodalpunkter kan sägas 
organisera diskurser. 

5) Element är de tecken som inte hittat en enhetlig betydelse. Element blir 
utsatta för ständig kamp som gör att de bibehåller sin mångtydighet. 
Diskursen försöker ta element och omvandla det till moment genom att 
minska dess mångtydighet till entydighet.  

6) Ekvivalenskedjor byggs av tomma tecken som binds samman till kedjor. I 
förhållande till varandra får tecknen i dessa kedjor betydelser. 

7) Antagonism är det begrepp i Laclau och Mouffes diskursteorin som betecknar 
konflikt. Antagonismer bildas när olika identiteter är i vägen för varandra. 
Laclau och Mouffe anser att alla diskurser inkluderar motsättningar. 
Antagonismerna och dess motsättningar inom diskurserna avser att i 
konflikten skapa mening på en språklig nivå. 

8) Hegemoni är ett begrepp som enligt Laclau och Mouffe innebär ett 
maktförhållande där en diskurs i en hegemonisk intervention löser upp andra 
diskurser och antagonismer. Diskursen som dominerar ur hegemoni fixerar 
betydelse och utesluter alla andra möjliga motsägelsefulla betydelser. Det 
hegemoniska tillståndet innebär att rådande uppfattningar inom den aktuella 
diskursen inte utmanas. 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000, s. 33-35, 54-58 ; Bergström & Boréus 2005, 
s. 307, 315-319) 
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4 Genomförande 

4.1 Empiriskt material 
Uppsatsens empiri består av olika typer av källor tillgängliga via Internet. Det 
material som använts omfattar tidsperioden 2010-2011 (t.o.m. september). 
Källorna består av olika uttalanden om Dewey i Sverige inom den givna 
tidsramen. Den i uppsatsen s.k. Deweydiskussionen är föremålet för 
undersökningen i denna uppsats. De röster som omfattas i Deweydiskussionen 
består av uttalanden och skriftliga utsagor gjorda av människor som på ett eller 
annat sätt är eller har varit involverade i diskussionen om övergången från SAB 
till Dewey. Dessa röster representeras av bibliotekarier och andra 
biblioteksmedarbetare, författare/intervjuade i tidskrifter, röster i olika sociala 
medier, medlemmar i olika mötesgrupper, författare till uppsatser och rapporter 
m.fl.  

 

4.1.1 Urval – av material och inom valt material 

Urvalet av det använda materialet har huvudsakligen baserats på tidsperiod 2010-
2011 och de röster som hörts i diskussionen (den s.k. bibliotekssektorns). 

 

Dewey Sverige och KB:s Deweybloggen är två forum om Dewey i Sverige. 
Dewey Sverige var tidigare aktivt men tystnade under 2011. Deweybloggen 
uppstod i april 2011 då Deweynyheterna upphörde som nyhetskanal på KB:s 
hemsida. Efter en översiktlig genomgång av Dewey Sverige är materialet från 
detta forum uteslutet. Forumet har under 2011 varit närmast oanvänt och 
merparten av diskussionerna under 2010 handlar om hylluppställning. Andra delar 
av det empiriska materialet innehåller snarlik information om hylluppställning 
bl.a. protokollet Hur gick det sen? – Möte om hylluppställning 2011-06-17 (KB 
2011g). Dewey Sverige har därför uteslutits för att begränsa empirin. 

 

Materialet publicerat på Deweybloggen har sedan starten genomgåtts. Många 
inlägg är av kort och informativ karaktär som bedömts som mindre intressant t.ex. 
annonseringar om datum för utbildning i Dewey. För att kunna göra ett urval från 
bloggen har därför de rubriker som samstämmer/är närliggande teman och dess 
sambandskluster gåtts igenom t.ex. ”folk- och skolbibliotek”, ”hylluppställning”, 
”Web Dewey”. 

 

Två mötesprotokoll från KB och Deweyprojektet har exkluderats från empirin på 
grund av att protokollen publicerades långt efter mötenas tidpunkt och efter att 
uppsatsens analytiska arbete var genomfört och uppsatsen var i sitt slutskede. (KB 
2011c ; KB 2011f) 
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4.1.2 Tillvägagångssätt vid insamling av empiriskt material 

Vid insamling av det empiriska materialet har termer funna i t.ex. KB:s 
mötesprotokoll använts till sökning efter ytterligare material. Från de för 
uppsatsen relevanta dokumenten har vidare sökningar gjorts via källförteckningar, 
länkar m.m. Deweybloggen och Deweyprojektets länkar och mötesprotokoll har 
varit bra källor till att finna ytterligare material då de länkat till Deweyrapporter 
samt nedtecknat i mötesprotokoll när det hållits konferensdagar, 
webbföreläsningar, tidskriftsartiklar som publicerats o.s.v. 

 

Utöver det empiriska materialet har även en uppsats använts i syfte att göra en 
jämförelse av Deweydiskussionen 2010-2011. Den uppsats som används i detta 
arbete är Cynthia Bauers uppsats Den svenska bibliotekssektorns synsätt på en 
övergång till SAB-systemet och DDC - En diskursanalys. Uppsatsens slutsatser 
angående Deweydiskussionen 2005-2009 används som ett avstamp och till 
jämförelse av denna uppsats undersökningsperiod 2010-2011.  

 

Det empiriska materialet består av följande: 

• Blogginlägg: 18 stycken (från t.ex. Deweybloggen och Bis-bloggen) 

• Mötesprotokoll: 17 stycken (av KB och BTJ) 

• E-postlistor: 4 stycken (från BIBLIST och Skolbiblistan) 

• Artiklar: 4 stycken (från t.ex. Biblioteksbladet (BBL) och Framsidan) 

• Rapporter/Uppsatser: 4 stycken (av t.ex. Aagaard 2010c och Gullberg & 
Egevad 2010) 

• Enkät: 1 stycken (av BTJ2010a) 

• Webinarium/inspelade föreläsningar: 3 stycken (av t.ex. Hovde 2010) 

• Webbsida: 1 stycken (Regionförbundet i Kalmar län 2011) 

 

4.2 Analytisk modell 
Laclau och Mouffes diskursteori är en abstrakt teori som inte ger några konkreta 
analysmodeller att använda. Winther Jørgensen och Phillips presenterar i boken 
Diskursanalys som teori och metod relevanta inslag i diskursteorin samt förslag 
till hur dessa skulle kunna användas konkret för att genomföra en diskursanalys. 
Begreppen diskurs, antagonism och hegemoni används i uppsatsen för att 
organisera och analysera empirin. Utöver dessa begrepp har även begrepp ur 
Laclau och Mouffes teori som nodalpunkt, element och ekvivalenskedjor använts 
som inspiration för att skapa en analysram som fungerar att organisera denna 
uppsats empiri med. 

 

I den analysram som skapats för uppsatsen används begreppen tema, uttryck och 
sambandskluster. Dessa begrepp är inspirerade av Laclau och Mouffes 
begreppsapparat men har inte samma snäva betydelse utan fungerar som verktyg i 
analysens första del för att organisera och synliggöra empirin. Tema kan sägas 
beteckna de centrala diskussionsämnena som går att återfinna i empirin. Uttryck är 
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de termer, ord och uttryck som återkommande kan återfinnas i anslutning till ett 
visst tema. Sambandskluster är den inramning som kan sägas organisera och 
synliggöra ett tema med dess tillhörande uttryck. Den analys som genomförts har 
gjorts i tre steg:  

 

1) I första delen av analysen har centrala teman i empirin detekterats och 
numrerats löpande efterhand de framkommit. I anslutning till dessa 
numrerade teman har återkommande uttryck nedtecknats. Tillsammans har ett 
tema med tillhörande uttryck bildat ett s.k. sambandskluster. Detta 
sambandskluster tjänar syftet att organisera tema och uttryck på ett vis som 
förtydligar deras samhörighet och synliggör dess innehåll.  

2) I den andra delen av analysen har de detekterade sambandsklustren legat till 
grund för att genomföra det andra steget i analysen. Genom att se på de 
sambandskluster som framkommit i steg ett har dessa kluster fyllt en funktion 
i att synliggöra de stora övergripande ämnen som i steg två benämns som 
diskurser. De diskurser som i steg två framkommit baseras på ett eller flera 
sambandskluster.  

3) I det sista steget av analysen har de framkomna diskurserna analyserats för att 
se vilka inneboende antagonismer som kan detekteras. Antagonismer består 
av inneboende konflikter i diskurser. Laclau och Mouffe hävdar att alla 
diskurser innehåller motsättningar vilka synliggörs i form av de antagonismer 
som kan detekteras. 

 

4.3 Forskningsetiska överväganden 
Uppsatsen utgår ifrån ett empiriskt material som består av bl.a. bloggar. Då 
uppsatsen omfattar den typen av källa där personliga åsikter och uttalande finns 
nedtecknade är det av vikt att ta ställning till hur ett sådant material bör hanteras. 
Det är vid mindre mängd material möjligt att identifiera vilka personer som 
uttryckt vad. Den typ av empiriskt material som är publicerat öppet på Internet är 
mycket svårt att anonymisera. De som gjort inlägg eller uttalande med 
underskrivet namn borde sannolikt vara mer eller mindre medvetna om att deras 
utsagor kommer allmänheten till del.  

 

Den analysram som skapats skiljer sig till viss del från den analysram som Bauer 
nyttjar. Dessa skillnader kan försvåra en jämförelse mellan Deweydiskussionen 
2005-2009 och 2010-2011. Begreppsapparaterna är dock snarlika och de använda 
begreppen i denna uppsats har inspirerats av samma begrepp som Bauer använder 
i sin uppsats. Bauers sätt att organisera sin analys och den använda empirin liknar 
till stor del tillvägagångssättet i denna uppsats vilket lett till att en jämförelse 
framstår som relevant och funktionell. 
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4.4 Tidigare undersökning av särskild relevans för 
uppsatsen 

Deweydiskussionen i Bauers uppsats (2005-2009) är av särskild vikt för att berika 
det studerade materialet i denna uppsats (2010-2011). I empirin 2005-2009 fann 
Bauer fem nodalpunkter i materialet. Utifrån dessa nodalpunkter kunde Bauer 
urskilja fem diskurser. Bauer valde att se vidare på tre av dessa diskurser vilka var 
de mest framträdande i materialet. Nedan görs en kortfattad genomgång av de 
nodalpunkter Bauer fann samt de tre diskurser som Bauer diskuterade utförligare i 
sin uppsats. 

 

Bauers resultat för perioden 2005-2009 används i denna uppsats för att synliggöra 
förändringar i Deweydiskussionen som kan antas ha uppstått under åren 2005-
2011. Bauers resultat används även för att se på hur förändringarna över tid ser ut 
och vilka skäl som kan tänkas finnas till de förändringar som kan detekteras under 
perioden 2005-2011. 

 

4.4.1 Nodalpunkter 2005-2009 

Nodalpunkterna i Bauers material är följande: 

1) Rationella fördelar (benämns även som ”rationella konsekvenser” och som 
”rationalisering, internationalisering och kvalitetshöjning”) 

2) Insatser 
3) Folkbibliotek 
4) Klassifikationssystemens värde 
5) Ett amerikanskt klassifikationssystem 

 

Rationella fördelar är den nodalpunkt som beskriver fördelarna med en övergång 
till Dewey. Rationalisering, internationalisering och kvalitetshöjning är de 
argument man använder för att motivera en övergång till Dewey. Under denna 
nodalpunkt beskriver Bauer att man ofta lyfter fram argumentet som att Dewey är 
ett bra system eftersom det används i många länder runt i världen och är översatt 
till många språk. Dessa argument ifrågasätts av vissa som hävdar att Deweys 
utbredning inte nödvändigtvis innebär fördelar för Sverige och svenska bibliotek. 
Besparingar i klassificeringsinsatser, underhållet system och spridning av svensk 
litteratur och forskning är andra argument för en övergång. (Bauer 2010, s. 21-24) 

 

Insatser är den andra nodalpunkten som Bauer finner i sitt material. Under 
insatser finner Bauer diskussioner om översättning av Dewey, 
konverteringstabellen SAB – Dewey, utbildning, mappning av SAO och Dewey 
m.m. Hylluppställning är en annan insats som diskuteras i materialet. Hur 
biblioteken skall ställa upp sitt bestånd med Dewey på ett resursmässigt hanterbart 
vis står i centrum. Kostnaderna och mödan att byta klassifikationssystem 
inkluderas även under nodalpunkten insatser. Många uttrycker att en övergång till 
Dewey skulle innebära en jobbig och potentiell kostsam övergångsperiod för 
personal och användare. (Bauer 2010, s. 24-25) 
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Folkbibliotek är en nodalpunkt som är vanligt förekommande i materialet enligt 
Bauer. Rationaliseringsvinsterna som finns för forskningsbibliotek gäller inte 
folkbibliotek då de har merparten svensk litteratur samt sällan själva klassificerar 
sitt bestånd enligt Bauers resultat. Folkbibliotekens intresse framstår i empirin 
som svalt. En oro finns att samarbetet mellan folk- och forskningsbiblioteken kan 
försvåras om de svenska biblioteken skall använda sig av olika 
klassifikationssystem. Det framgår i Bauers material att folkbibliotekens 
förutsättningar vid en eventuell övergång inte har utretts tillräckligt noggrant. 
Detta har föranlett att Svensk Biblioteksförenings styrelse fått i uppdrag att göra 
vidare konsekvensanalys av folkbibliotekens situation. (Bauer 2010, s. 25-27) 

 

Klassifikationens värde är ytterligare en nodalpunkt i Bauers material 2005-2009. 
Det pågick bl.a. en diskussion på bibliotekens e-postlista BIBLIST om värdet av 
klassifikationssystem. De flesta ansåg att klassifikationen än så länge fyller en 
funktion bl.a. för hylluppställning. Olika sökmotorer angavs även i diskussionerna 
vara ett argument mot klassifikationssystem då många menar att man kan hitta det 
mesta idag utan att använda sig av klassificering. (Bauer 2010, s.27-29) 

 

Ett amerikanskt klassifikationssystem var i Bauers material en nodalpunkt och ett 
argument mot klassifikationssystemet Dewey. Många ansåg att Dewey är 
amerikaniserat och inte passar för svenska förhållanden. Diskussioner pågick även 
om hur man skulle kunna anpassa Dewey för att få det mera lämpligt gentemot 
svenska förhållanden. (Bauer 2010, s. 29) 

 

4.4.2 Diskurser 2005-2009 

De diskurser som Bauer detekterar i materialet är: 

1) Den rationella diskursen 
2) Den ekonomiska diskursen 
3) Den instrumentella diskursen 
4) Nationell diskurs (begränsad diskurs som inte diskuteras vidare) 
5) IT-diskurs (begränsad diskurs som inte diskuteras vidare) 

 

Den rationella diskursen är den diskurs som är mest omfattande i Bauers empiri. 
Bauer säger att denna diskurs dyker upp i de flesta nodalpunkterna och texterna i 
materialet. Den rationella diskursen kännetecknas enligt Bauer av att den 
legitimerar övergången till DDC genom att lägga fram rationella argument. Inom 
diskursen finns det även röster som ifrågasätter de rationella argumenten som 
anges samt diskussioner om hur man skall se till att de rationella vinsterna som 
anges skall säkras. (Bauer 2010, s. 32-33) 

 

Den ekonomiska diskursen i Bauers material handlar om vinster, kostnader, 
besparingar och förluster i form av t.ex. tid och pengar. Denna diskurs är enligt 
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Bauer genomgående i materialet. Diskursen dyker ofta upp i diskussioner om 
nödvändiga insatser för en övergång. Övergången till DDC ses som något som 
kostar resurser men som i förlängningen kan ge vinster. (Bauer 2010, s. 33) 

 

Den instrumentella diskursen är den diskurs som handlar om att nyttja verktyg för 
att uppnå ett mål. Ett mål som används som exempel är att övergången till DDC 
skall leda till att svensk forskning blir synliggjord utomlands. Olika insatser som 
t.ex. skapandet av konverteringstabellen ses som verktyg för att underlätta en 
övergång till Dewey. (Bauer 2010, s.33-34) 

 

Deweydiskussionen 2005-2009 kontra 2010-2011 jämförs i uppsatsen med hjälp 
av Bauers resultat. I kapitel 5.1 tas beröringspunkter upp mellan Bauers empiri 
och denna uppsats teman där beröringspunkter går att finna. Bauers resultat 
används även till att besvara uppsatsens två delfrågor som berör ändringar i 
Deweydiskussionen och skäl till dessa ändringar mellan de två 
undersökningsperioderna. 
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5 Resultat och analys - Deweydiskussionen 
2010-2011 

I detta avsnitt (5) kommer resultat och analys av det empiriska materialet att 
presenteras. Resultatet och analysen är indelad i tre huvuddelar som presenteras i 
5.1, 5.2 och 5.3.  

 

5.1 är en genomgång av de åtta teman som framkommit i materialet. Dessa teman 
räknas upp numrerade 1-8. Varje tema redovisas med tillhörande uttryck som 
tillsammans bildar ett sambandskluster.  

 

5.2 redovisar de diskurser och antagonismer som framkommit med hjälp av de 
framkomna sambandsklustren. Under 5.2.1-5.2.4 presenteras de fyra diskurserna. 
I en underavdelning till respektive diskurs redogörs även de inneboende 
antagonismer som går att detektera inom den aktuella diskursen.  

 

5.3 är sista delen av resultat och analys i denna uppsats. Kapitel 5.3 går igenom 
uppsatsens frågeställningar som besvaras filtrerade genom uppsatsens 
diskursanalytiska verktyg. 

 

5.1 Teman 2010-2011 
I Deweydiskussionen 2010-2011 går det i empirin att urskilja åtta stycken 
teman/grupperingar som i analysen nedan räknas upp. Knutna till dessa teman är 
även uttryck vilket i empirin är de ord och/eller uttryck som ofta förekommer i 
anslutning till det aktuella temat. Tillsammans skapar temat och uttrycken de 
sambandskluster där tema och uttryck i förhållande till varandra får en mer tydlig 
bild. Den ordning som uttrycken kommer i efter temat har ingen rangordning. 
Uttrycken är snarare flytande kring temat som står i centrum för sambandsklustret. 

 

Exempel; Tema – uttryck, uttryck, uttryck o.s.v. (Tema med tillhörande uttryck 
bildar sambandskluster) 

 

Nedan görs en genomgång av de åtta sambandskluster som framkommit. 
Sambandsklustren gås igenom i en numrerad ordning 1-8. Uppräkningen är gjord i 
en slumpmässig ordning som uppstått efterhand då teman framkommit vid 
genomgång av empirin. Efter att sambandsklustren med dess tema och uttryck 
redovisats följer under varje punkt relevanta citat och en genomgång av det 
resultat som inom det aktuella temat framkommit. I resonemangen om det aktuella 
temat diskuteras 2010-2011 empiri även i förhållande till eventuella 
beröringspunkter med Deweydiskussionen 2005-2009. 
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1. Övergång och beslutsgrund – avvaktande, KB:s beslut, tvång, gott stöd, 
rekommendation/er att gå över, KB går över, beslut fattat, inget annat val, 
internationalisering, rationalisering, bättre klassificering, få 
rationaliseringsvinster 

 

Många diskussioner om övergång till Dewey går att återfinna i empirin 2010-
2011. Många forskningsbibliotek har fattat beslut om övergång och vissa har 
påbörjat övergången. Folkbibliotekens eventuella övergång till Dewey diskuteras 
även men mindre ofta av folkbiblioteken själva. 

 

KB:s övergång till Dewey har höjt temperaturen i klassifikationsfrågan. 
35 lärosätes- och forskningsbibliotek har i år fattat beslut om att använda 
Dewey. Folkbiblioteken förhåller sig mer avvaktande, BTJ märker ännu 
inget tryck om att lämna SAB:s bokstäver till förmån för Deweys siffror. 
(Samuelsson 2011, s. 6) 

 

I Deweydiskussionen 2005-2009 fördes samtal om övergång till Dewey. Dessa 
övergångsdiskussioner handlade ofta om nödvändiga insatser för en övergång 
(Bauer har med nodalpunkten ”insats” i sin analys). Kostnader för en övergång 
var en återkommande punkt i materialet liksom problemen med en övergång som 
t.ex. att övergången skulle vara jobbig då man behöver hantera två system 
parallellt. Återkommande i materialet var även de resurser och verktyg som krävs 
för övergången i form av t.ex. konverteringstabell. Beslutsgrund var inte 
närvarande i empirin 2005-2009 vilket kan förklaras av att många bibliotek då 
ännu inte hade tagit ett beslut om övergång. (Bauer 2010, s. 24) 

 

I empirin 2010-2011 går övergångsdiskussionerna från en tidigare abstrakt nivå 
till en mer praktisk nivå. I materialet återfinns ofta redovisningar för den praktiska 
övergången som gjorts, samt grunden till det beslut som fattats. Många uttrycker 
KB:s övergångsbeslut som avgörande för det egna beslutet. I vissa fall utrycker 
man att man valt att gå över till Dewey för att KB gjort det, i andra fall för att man 
anser att man inte haft något val då KB tagit sitt beslut. 

 

I samtal med informanterna framgår det att beslutet kring övergång inte 
var särskilt komplicerat. Informant 1 förklarar att eftersom KB beslutade 
om övergång hade man som forskningsbibliotek egentligen inget annat 
val än att själva övergå till DDK av den anledningen att KB är de som 
klassificerar all svensk litteratur. (Persson 2011, s.20) 

 

Även Svensk Biblioteksförening har rekommenderat en övergång för de svenska 
biblioteken vilket omnämns i flera av uppsatsens källor. 

 

2009 tog Svensk Biblioteksförening beslut att som ”sin principiella 
uppfattning uttala att man anser att det allmänna biblioteksväsendet i 
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Sverige bör använda sig av samma klassifikationssystem och att 
konsekvensen av KB:s beslut blir en övergång till Dewey”. (Samuelsson 
2011, s. 6) 

 

Vissa bibliotek tog snabbt ett beslut om övergång till Dewey därav några valde att 
gå över till Dewey innan KB. Som beslutsgrund framkom då orsaker som 
flytt/nya lokaler och sammanslagningar av bibliotek. Resonemanget har hos vissa 
varit att en övergång till Dewey kommer ske förr eller senare och att det då är 
smidigast att genomföra övergången snarast i samband med andra ändringar som 
är planlagda. 

 

HT-biblioteken var snabba att besluta om en övergång till DDC. Detta för 
att våra förutsättningar är speciella. Innan flytten måste stora mängder 
böcker gallras eller depåläggas. (KB 2011g) 

 

Det framstår i uppsatsens empiri som att många folkbibliotek fortfarande känner 
sig tveksamma över Deweys lämplighet för bibliotekstypen folkbibliotek. Många 
har valt att förhålla sig avvaktande och att vänta med diskussioner om Dewey. 
Detta till trots så framgår det i empirin att folkbiblioteken diskuteras allt mer. 
Harriet Aagaard kan sägas ha bidragit till startskottet för mer diskussioner inom 
folkbibliotek vad det gäller Dewey. I sin rapport En svensk övergång till DDK - 
vad innebär det för folk- och skolbibliotek (2010c) lyfter Aagaard frågan om 
folkbibliotek och Dewey. Aagaard beskriver i rapporten de systemrelaterade 
skillnader mellan SAB och DDK som folkbibliotek måste ta ställning till och hur 
andra länder och deras folkbibliotek framgångsrikt använder och hanterar dessa 
frågor. Aagaard är ofta närvarande i det empiriska materialet som en slags 
talesperson för folkbibliotek och dess speciella omständigheter vid en eventuell 
övergång. Några uttalande finns från folkbibliotek att beslutet är taget att 
folkbibliotek bör gå över till Dewey. Rekommendationer om övergång från 
Svensk Biblioteksförening, samt KB:s beslut sägs påverka. Även Harriet Aagaard 
uttrycker att folkbibliotek nog kommer att behöva gå över någon gång i framtiden 
men att övergången inte brådskar (Länsbibliotek sydost 2011). Aagaard manar 
dock till att beslutet om en övergång bör göras relativt snart. 

 

Man behöver ta beslut ganska snart även om det är svårt. (Länsbibliotek 
sydost 2011). 

 

Den uppmaning som finns om övergång till Dewey framstår skapa diskussioner 
på vissa folkbibliotek. 

 

Beslut om införande av Dewey som klassifikationssystem för LIBRIS är 
fattat av Kungliga biblioteket […] Svensk Biblioteksförening har gett 
rekommendationer till övergång.  Alltså måste vi förhålla oss till 
införande av Dewey i bibliotekets kataloger och lokaler även när det 
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gäller folk-, skol- och gymnasiebibliotek i vår region. (Regionförbundet i 
Kalmar län 2011) 

 

Många forskningsbibliotek rapporterar om övergång till Dewey där man med små 
eller inga problem börjat klassificera och ställa upp sitt bestånd med hjälp av 
Dewey. 

 

Mirjam rapporterade om NB:s övergång till Dewey. Övergången fortlöper 
bra, och inga restantier har uppstått. Mirjam tror att detta beror både på 
det goda stöd NB fått från Deweyprojektet, och på att man har sett över 
urvalet till nationalbiografin och vad som ämnesordindexeras och 
klassificeras. En stor del av det grå materialet katalogiseras på en enkel 
nivå, och ämnesordsindexeras och klassificeras inte. (KB 2011a) 

 

Utsagor om rationella fördelar (rationalisering, internationalisering, 
kvalitetshöjning) med övergång till Dewey förekommer ännu i materialet 2010-
2011. Dessa utsagor är dock mer begränsade nu jämfört med perioden 2005-2009. 
De rationella fördelarna uttrycks i samband med att man talar om Sveriges 
forskningsbibliotek. När det gäller folkbibliotek framkommer det att dessa 
fördelar inte är desamma som för forskningsbibliotek. 

 

Ja, Kungliga biblioteket bestämde 2010 att gå över till Dewey […] De 
flesta Högskole- och universitetsbiblioteken följde då efter. Vi på 
biblioteket vinner mer på att istället använda oss av ett så internationellt 
spritt klassifikationssystem som Dewey än vårt mer snäva och svenska 
SAB. (Bibliotek och läranderesurser 2011, 
http://bibblogg.wordpress.com/2011/09/26/dewey/) 

 

Den 21 november 2008 beslutade Kungl. Biblioteket att gå över till 
Dewey Decimal Classification […] ”Målet med övergången är ökad 
internationalisering, rationalisering och höjd kvalitet på 
klassningsområdet”¹. Många vetenskapliga bibliotek (24 vetenskapliga 
bibliotek, däribland Malmö högskola) har därefter beslutat om en 
övergång till DDC som klassifikationssystem. (Gullberg & Egevad 2010, 
s. 3) 

 

Folk- och skolbibliotek har inte samma fördelar av en internationalisering 
som universitetsbiblioteken. (Aagaard 2010c, s. 6) 

 

2. Folkbibliotek – hylluppställning, alternativ hylluppställning, 
klartextuppställning, många medieformer, åldersindelning, skönlitteratur, 
fatta beslut, rekommendation att övergå, avvaktande, ointresse 
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Folkbibliotek figurerar på många olika ställen i det empiriska materialet (2010-
2011). Folkbibliotek kan sägas vara den andra generationens bibliotek som nu 
överväger om de skall gå över till Dewey och hur i så fall denna övergång skulle 
kunna genomföras i praktiken. 

 

Folkbibliotek förekom liksom tema i denna uppsats empiri (2010-2011) även i 
Deweydiskussionerna 2005-2009 som en nodalpunkt. Nackdelar med övergång 
till Dewey diskuterades då ofta och rationaliseringsvinsterna ansågs inte vara så 
stora för folkbibliotek som för forskningsbibliotek. Många av folkbiblioteken 
klassificerar och katalogiserar inte sitt material själva. För de bibliotek som 
klassificerar och katalogiserar själva är ändå vinsterna begränsade eftersom 
folkbibliotekens litteratur sällan är utländsk med data att hämta i t.ex. WorldCat. 
Folkbiblioteken hade 2005-2009 inte visat något större intresse för övergång till 
Dewey. ”Svalt intresse på folkbiblioteken” tar Bauer upp i sin undersökning. Hon 
hänvisar till en enkätundersökning gjord av BTJ som visade att endast 34 % av 
biblioteken hade fört någon som helst diskussion om Dewey. Det fanns 2005-
2009 en uttryckt oro över hur det kommande samarbetet mellan folkbibliotek och 
forskningsbibliotek skulle fungera i framtiden i t.ex. frågor som utbyte av 
katalogposter.  I Bauers empiri framgick det att det fanns en förfrågan efter en 
mer utförlig utredning av folk- och skolbibliotekens förutsättningar att gå över till 
Dewey. (Bauer 2010, s. 26) 

 

I empirin 2010-2011 finns fortfarande tecken på tveksamheter och ointresse. 
Många folkbibliotek tycks fortfarande inte diskutera en eventuell övergång till 
Dewey. En stor skillnad från tidigare Deweydiskussioner är dock att mycket har 
hänt i frågan hur en eventuell övergång för folkbibliotek skulle kunna se ut. 
Harriet Aagaard kan sägas figurera som en frontfigur för Dewey och 
folkbiblioteksfrågor. Aagaards rapport En svensk övergång till DDK - vad innebär 
det för folk- och skolbibliotek från 2010 skrevs på uppdrag för Svensk 
biblioteksförening. Utöver denna rapport återfinns Aagaard i empirin i både KB:s 
mötesprotokoll, blogginlägg, webinarium och på Dewey på hyllan föreläsning.  

 

Nya frågor om folkbibliotek uppstår och diskuteras i empirin 2010-2011. 
Deweydiskussionerna har nu antagit en ny karaktär där mer praktiska frågor 
diskuteras som hur hylluppställning skall hanteras och hur man kan hantera en 
användarvänlig övergång till Dewey. Folkbibliotek står enligt Aagaards 
undersökning inför helt andra frågor än de flesta forskningsbiblioteken. Dewey 
uttrycker huvudsakligen ämne medan folkbibliotek har ett behov att uttrycka 
språk, målgrupp, ålder, medieform m.m. som inte går att uttrycka på samma vis 
med Dewey som med SAB. Dewey placerar skönlitteratur och litteraturvetenskap 
tillsammans. Skönlitteratur på olika språk har samma klassificering. Barnlitteratur 
kan inte med Dewey uttryckas enligt åldersindelning (med SAB Hcf, Hcg, Hc,u 
o.s.v.). Dewey skiljer inte heller medieform eller målgrupp vilket gör att 
ljudböcker, tryckta böcker och Daisy hamnar på hyllan sida vid sida om inte 
alternativ hylluppställning används. Detta sätt att organisera ett bestånd är nytt för 
folkbibliotek. Diskussion förs om hur man kan använda t.ex. klartext för att 
uttrycka det man inte kan med Dewey. (Aagaard 2010c, s. 8)  
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Folkbibliotek har till synes en komplex situation beträffande hylluppställning. 
Diskussioner förs i empirin om hur folkbibliotekens hylluppställning skulle kunna 
lösas på ett fungerande vis. 

 

Om fem år tror jag att de flesta folkbibliotek använder Dewey, många 
enbart för klassifikationen men inte när det gäller hylluppställning. 
(Samuelsson 2011, s. 7) 

 

Harriet rapporterade om arbetet med deweyfrågan från 
folkbiblioteksperspektiv. Hon har bland annat pratat på Svensk 
biblioteksförenings konferens i förra veckan och lyfte där fram frågor 
som är viktiga för folkbiblioteken: klartextsystem föreslås som bör göras 
gemensamt, liksom barnlitteratur på åldersgrupper. (KB 2010h) 

 

Folkbibliotekens specifika uppställningsbehov och till synes svala intresse till 
trots, så har diskussionerna om en övergång till Dewey för folkbibliotek fortsatt. 
En övergång rekommenderas och vissa röster i bibliotekssektorn tycks ha 
uppfattat dessa rekommendationer som att ett övergångsbeslut för folkbibliotek är 
fattat. I Sverige har (t.o.m. september 2011) än så länge ett bibliotek med 
folkbiblioteksverksamhet valt att ta steget över till Dewey. Härnösands 
sambibliotek som valt att gå över till Dewey har än så länge valt att klassificera 
facklitteratur med Dewey och behålla det skönlitterära beståndet klassificerat med 
SAB. 

 

Vi kan inte blunda för det faktum att beslutet är fattat om att biblioteken i 
Sverige inom en snar framtid kommer att byta klassifikationssystem. […] 
Det är alltså som Aagaard påpekar dags för oss att börja tänka kring 
övergången till Dewey. (Bengtsson 2011, 
http://skolbibliotekost.blogspot.com/2010/01/om-overgangen-till-
dewey.html) 

 

3. Hylluppställning – klartextlista, klartext, hyllista/or, hylluppställningslista, 
browsa, användarvänlighet, Numerus currens, hyllplacering, hyllsignum, 
knubb/ar, kort DDK/DDC kod, full DDK/DDC kod, löpnummer, ny 
DDK/DDC svit, fullständig DDK/DDC, blandad uppställning, bruten 
uppställning, gallring, komprimera SAB, utbrytning/ar, alternativ 
hylluppställning 

 

Lika naturligt som att Deweydiskussionen 2005-2009 hade en abstrakt karaktär i 
det abstrakta läge som diskussionen befann sig i, har Deweydiskussionen 2010-
2011 en mycket praktisk/konkret prägel i den implementeringsfas som många 
bibliotek befinner sig mitt i. I många diskussioner resonerar man om 
hylluppställning och om de rumsliga aspekterna av Dewey och dess införande. 
Extra dominant är dessa resonemang under 2010 då många forskningsbibliotek 
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förde samtal om hur just deras bibliotek skulle förhålla sig till 
hylluppställningsfrågan. 2011 förekommer mer redovisningar av de beslut man 
tagit och de beslut man omprioriterat. 

 

Man kan konstatera att biblioteken gjort på en rad olika sätt: uppställning 
enligt löpnummer, fullständigt deweynummer, hyllistor med korta 
nummer eller långa, hyllistor med anpassningar. Vissa bibliotek 
särbehandlar flera olika materialtyper, andra inga alls. (Svanberg 2011c, 
http://deweybloggen.kb.se/?p=306) 

 

Många är de lösningar som biblioteken redovisar i frågan om hylluppställning. 
Vissa bibliotek väljer att påbörja en ny Deweysvit medan de successivt avvecklar 
resterande bestånd med SAB. Andra väljer att omvandla hela sitt bestånd till 
Dewey direkt. Det diskuteras olika lösningar som korta Deweynummer eller fullt 
utskrivet nummer. Hyllistor och uppställning efter Numerus currens är andra 
alternativ som övervägs. Numerus currens innebär att man i nummerordning 
ställer upp sitt bestånd efter det införskaffningsdatum en titel har. I början av den 
studerade perioden tycks många forskningsbibliotek resonera och pröva sig fram 
hur den aktuella metoden de valt fungerar, medan det senare i empirin kommer 
mer klara redogörelser för hur införandet gått och hur de beslut man tagit fallit ut. 
Det framkommer att vissa bibliotek har omprövat sina beslut om hylluppställning 
men att den rumsliga övergången till Dewey i många fall fungerat som planerat. 

 

Vi valde från början att göra hyllistor. Vi utgick från vår SAB-lista. […] 
Även om vi har hyllista förändras den hela tiden. […] På gammalt 
material som förvaras i kompaktsystem använder vi numerus currens. 
(KB 2011c) 

 

Många olika förslag på hylluppställningar presenterades och förslagen var 
olika beroende på bibliotekens användargrupper, storlek, fysiska ytor, 
antal medier, och ekonomiska förutsättningar. Alltifrån fullständig DDC-
övergång, blandad uppställning, bruten uppställning och numerus currens 
diskuterades. (Gullberg & Egevad 2010, s. 4) 

 

En aspekt som framkommer beträffande hylluppställning är att vissa av 
hylluppställningsmodellerna minskar möjlighet till hyllbrowsing. Numerus 
currens försvårar browsing då beståndet ställs upp efter inköpsordning medan 
andra begränsningar i browsing kan bero på t.ex. förkortade Deweynummer som 
medför att spridda ämnen hamnar bredvid varandra på hyllan. Övergången till 
Dewey innebär en ändring i det fysiska biblioteket vilket innebär nya 
förutsättningar för hylluppställning och åtkomst. 

 

Och uppdelningen med ämnen ser inte riktigt likadant ut som inom SAB 
vilket gör att det kanske inte blir lika självklart att browsa på hyllan 
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längre. (Bibliotek och läranderesurser 2011, 
http://bibblogg.wordpress.com/2011/09/26/dewey/) 

 

Forskningsbiblioteken förde inte några utförligare hylluppställningsdiskussioner i 
planeringsfasen 2005-2009 enligt Bauers empiri. De diskussioner som fördes 
rörde t.ex. huruvida man skulle påbörja ny Deweysvit eller ha blandad 
hylluppställning vid en övergång. De hylluppställningsdiskussioner som 
forskningsbiblioteken hållit fördes huvudsakligen under 2010. Biblioteken 
diskuterar nu frågor som korta eller långa Deweynummer vid uppställning, 
hyllistor och Numerus currens. Hylluppställningsdiskussionen är även om 
folkbiblioteken aktiv 2010-2011. De flesta forskningsbiblioteken hanterar primärt 
facklitteratur vilket gör att de har andra frågor än folkbibliotek att ta ställning till i 
frågan om hylluppställning. Folkbiblioteken måste förutom hantering av 
facklitteratur ta ställning till hur man skall hantera skönlitteratur och andra 
aspekter som Dewey till skillnad från SAB inte kan uttrycka. 

 

Hyllfrågan är det stora problemet för folkbiblioteken. Det borde tas ett 
samlat nationellt grepp om frågan. (KB 2011d) 

 

[…] från en filial i Umeå resp ett skolbibliotek i Haninge diskuterades 
alternativ hylluppställning. Haningeexemplet utgjorde ett intressant fall 
där man grupperat efter benämning på skolämnen. Mötet diskuterade hur 
generell en sådan gruppering kan vara med tanke på skoltyper och olika 
nivåer i skolan. (BTJ 2010c) 

 

Klartextmodell på folkbibliotek är ett alternativ till hylluppställning som 
diskuteras. Detta är en lösning på att kunna uttrycka det som man med Dewey inte 
kan. Det framkommer att folkbibliotek som väljer att gå över till Dewey skulle 
kunna använda Dewey till klassificering medan hylluppställning kan baseras på 
andra grunder. Alternativa hylluppställningar är överlag mer diskuterat i 
folkbibliotekssammanhang. 

 

Hansson berättade per mail att bland skolbibliotekarierna har 
hylluppställningen diskuterats mest och att det är viktigt att det finns en 
barnanpassad hylluppställning – gärna i klartext. (BTJ 2010b) 

 

4. Servicepartners till biblioteken - BTJ klassificerar med SAB till minst 
2013, KB har gått över till Dewey, KB klassificerar svensk litteratur, KB 
samordnar svenskt biblioteksväsende, Svensk biblioteksförening 
rekommenderar övergång 

 

Ett tema som framkommer i empirin 2010-2011 kallas Servicepartners till 
biblioteken. Detta tema dyker upp i många situationer där man diskuterar 
övergång och beslutsgrund för övergång till Dewey. De s.k. servicepartners till 
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biblioteken är de parter som potentiellt påverkar biblioteken i deras beslut om en 
eventuell övergång till Dewey. 

 

KB är den servicepartner som framstår som mest avgörande för 
forskningsbiblioteken och deras beslut att gå över till Dewey. Bibliotek har 
uttryckt att KB är tongivande i deras beslut och att KB:s beslut om övergång 
inneburit beslut om övergång för dessa bibliotek. KB framgår i empirin som en 
viktig service- och samarbetspartner för biblioteken i Sverige. KB anges 
klassificera all svensk litteratur samt att arbeta med uppdraget att utveckla Libris 
till en nationell katalog (Egevad & Gullberg 2010, s. 9, 20). Det finns uttalande i 
Deweydiskussionen där den som uttalat sig säger att biblioteken själva får ansvara 
för klassificering av svensk litteratur om de inte går över till Dewey. Skälet till 
detta anges vara att KB klassificerar all svensk litteratur. När KB nu gått över till 
Dewey kommer därmed den svenska litteraturen att klassificeras med Dewey. 
(Persson 2011, s.20) 

 

De resonerade att eftersom KB klassificerar all svensk litteratur och även 
framöver kommer göra det men enligt DDK, finns det ingen rimlighet att 
själva fortsätta enligt SAB systemet, då man i så fall kommer få mer eget 
klassifikation och katalogisering sarbete att utföra. (Persson 2011, s.3) 

 

I Deweydiskussionerna om folkbibliotek kommer ofta frågan om Bibliotekstjänst 
(BTJ) upp. BTJ har garanterat sina kunder att klassificera enligt både SAB och 
DDK till minst 2013. Denna möjliga tidsbegränsning är ändå en parameter som de 
många folkbibliotekskunderna har att förhålla sig till. De kan stå i en situation där 
BTJ om några år inte längre levererar SAB klassificerat material. 

 

Viktigt i sammanhanget är om Bibliotekstjänst, (med cirka 250 
folkbibliotek som kunder) som nu klassificerar enligt SAB, kommer gå 
över till Dewey. (Samuelsson 2011, s. 7) 

 

Gruppen konstaterade att även efter start med DDC på folkbibliotek 
kommer BTJ att under en ganska lång tid klassificera enligt båda 
systemen. BTJ har officiellt garanterat SAB till åtminstone 2013. (BTJ 
2010c) 

 

Det framkommer i empirin att Svensk Biblioteksförening har rekommenderat en 
övergång till Dewey för svenska bibliotek. Föreningen skall ha grundat sin 
rekommendation på rapporten Dewey som klassifikationssystem – varför bör vi 
byta ut SAB som föreningen gjorde 2008 (Svensk biblioteksförening 2008). I 
rapporten diskuterades för- och nackdelar med en övergång men dock inte med 
folkbibliotekens speciella förutsättningar i åtanke. 
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Svensk biblioteksförening utvecklingsråd för media och samlingar har 
utrett en övergång till Dewey som klassifikationssystem. Rådet anser att 
en övergång till Dewey på sikt gynnar det svenska biblioteksväsendet. 
(Bengtsson 2010, http://skolbibliotekost.blogspot.com/2010/01/om-
overgangen-till-dewey.html) 

 

Harriet Aagaard rekommenderar en övergång för folkbiblioteken i rapporten En 
svensk övergång till DDK - vad innebär det för folk- och skolbiblioteken som 
Aagaard 2010 skrev på uppdrag av Svensk Biblioteksförening. (2010, s.6, 25) 

 

Folk och skolbibliotek bör gå över till DDK, men det är ett omfattande 
projekt som behöver planeras noga. (Aagaard 2010c, s. 25) 

 

5. Användaraspekter – användarvänligt, möjlighet att browsa, liknande 
uppställning på olika bibliotek, klartext, Numerus currens, alternativ 
hylluppställning 

 

Användaraspekter är ett tema som återkommer i det empiriska materialet 2010-
2011. Den användaraspekt som framkommer oftast är användarvänlighet. 
Användarvänlighet diskuteras ofta i kontexter rörande folkbibliotek men även 
gällande forskningsbibliotek. Då vissa forskningsbibliotek övervägt eller valt att 
ställa upp sitt fysiska bestånd efter Numerus currens, dyker här frågan om 
möjlighet till browsing upp. Numerus currens innebär att browsing efter ämne och 
författare omöjliggörs då böckerna numreras och ställs upp i ordning efter datum 
då de införskaffats. Begränsad browsing är ett argument för att vissa bibliotek 
avstått från Numerus currens. 

 

Det har länge funnits en diskussion om användarvänligheten vid 
uppställning med DDK i USA. DDK är bra för att hitta det man söker via 
katalog eller frågor till personal, men sämre för att vandra runt om kring 
och hitta något intressant. (Aagaard 2010c, s.23) 

 

Det var ett noga övervägt val. Vi kan inte tänka oss att släppa på 
möjligheten att ”hyllbrowsa”. (KB 2011g) 

 

 

I folkbibliotekskontext dyker ofta frågan om användarvänlighet upp i empirin 
2010-2011. Möjligen kan detta påverkas av att folkbiblioteken har många aspekter 
att överväga i hylluppställning. De har utöver facklitteraturen ett bestånd som med 
många parametrar skall anpassas för att vara åtkomligt och användarvänligt 
uppställt. 
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Folkbiblioteken verkar generellt ha en större önskan om att besökarna ska 
kunna hitta själv i ett ämne och inte bara efter det man hittar i katalogen. 
(Aagaard 2010b, http://bibliotekarie.wordpress.com/2010/01/28/dewey-
och-hyllorna-i-biblioteken/) 

  

Harriet sa att det måste gå att söka på Deweyklassningar både i kod och 
klartext och att klartextbegreppen skrivs på ett användarvänligt sätt. […] 
Många på mötet efterlyste en strukturerad ämnessökning och menade att 
det var ett bra pedagogiskt hjälpmedel som uppskattas och ger nyttig 
kunskap till användare även om de inte använder det så ofta. (KB 2010d) 

 

Alternativ hylluppställning är relativt vanligt på folkbibliotek. Uppställning med 
Dewey kommer även sannolikt att innebära nya lösningar för uppställning. Det 
framkommer i empirin att det finns en oro över hur användare kan få problem att 
orientera sig på olika bibliotek och bibliotekstyper när Dewey införs. 

 

[…] experimentera med alternativa uppställningar förutsätter ganska 
begränsade samlingar. Man såg en risk med att olika enheter utvecklar för 
”egna” uppställningar så användarna får svårt att känna igen sig om det 
finns litteratur på andra enheter i bibliotekssystemet eller för den delen i 
en annan kommun eller bibliotekstyp. (BTJ 2010c) 

 

Ytterligare en användaraspekt framkommer i en rapport gjord av Malmös 
högskola. Rapporten hänvisar till BTJ:s hyllutredning som kommer fram till att 
hylluppställning påverkar bibliotekens utlåningsfrekvens. 

 

I BTJs hyllutredning framkommer det att användarna oftast söker 
information direkt ute på hyllorna och att bibliotekens hylluppställning 
påverkar utlåningen. (Gullberg & Egevad 2010, s. 6) 

 

6. Mål och medel – sökverktyg, WebDewey, Svenska WebDewey, 
konverteringstabellen SAB - Dewey, DDC 23, mappning SAO - Dewey, 
OCLC WorldCat, LIBRIS, maskingenererade deweykoder, nummerbyggnad, 
kod/er, rubrik/er, tabell/er, nationell katalog, ryggmärkning, ryggetiketter, 
Deweyprojektet, Deweykurser, kostnader 

 

Detta omfattande tema är efter övervägande sammanfört till ett tema istället för 
flera. Grunden till detta beslut är att temat återkommer huvudsakligen på KB:s 
Deweyblogg och i KB:s mötesprotokoll för de olika grupperna inom 
Deweyprojektet. Hela temat kan trots sin bredd och omfattning sägas vara mål 
och medel som KB och Deweyprojektet åtagit sig att ombesörja för att möjliggöra 
en övergång till Dewey i Sverige. 

 



 31 

Klassificering och WebDewey är ett konstant diskussionsämne som återkommer i 
många varianter. Översättningsarbetet av den Svenska WebDewey återkopplas 
löpande till och översättningen tycks i stor utsträckning vara genomförd. KB har 
gjort en översättning av den 22: a upplagan av WebDewey men det framgår i 
empirin att en 23: e upplagan nu är släppt. I KB:s mötesprotokoll diskuteras olika 
varianter för hur en övergång till den senaste versionen av WebDewey skall gå 
till. 

 

Drygt 90 bibliotek har nu skaffat abonnemang på Svenska WebDewey. 
Bland dessa finns ett tiotal folkbibliotek. (KB 2011b) 

 

Översättningsarbetet har nu i princip kommit igenom alla avdelningar. 
(KB 2011e) (Förf. kommentar: översättningen av Svenska WebDewey) 

 

Nu är det svenska Deweyprojektet igång med uppdateringen till den 23:e 
upplagan. Eftersom de allra flesta förespråkade att hela uppdateringen 
görs färdig innan den 23:e upplagan göra tillgänglig på svenska är det den 
modell vi tills vidare jobbar efter. (Svanberg 2011f, 
http://deweybloggen.kb.se/?p=174) 

 

Diskussioner förs även kring klassifikationssystemet Deweys innehåll och 
funktion i olika sammanhang.  

 

Rubrikerna i Dewey är formulerade för att fungera i ett 
klassifikationssammanhang. Alla tänkbara delar av ett ämne ska ha en 
plats och det skall inte finnas några luckor. Det gör att rubrikerna ibland 
blir intetsägande, svåra att förstå och inte så funktionella som 
hyllmärkning. (KB 2011g) 

 

Utöver Svenska WebDewey har två andra verktyg återkommande diskuterats. 
Konverteringstabellen mellan SAB och Dewey samt mappning av Svenska 
ämnesord (SAO) och Dewey framgår som viktiga verktyg för en lyckad övergång 
och drift av Dewey. 

 

Den konverteringstabell som finns mellan SAB och Dewey uppdateras, 
fördjupas och förbättras, den är tänkt att kunna användas för att samsöka 
Dewey och SAB och för att maskinellt föra på Deweykoder på 
publikationer som bara har SAB-kod. (KB 2010d) 
 

Mappningen Svenska ämnesord - Dewey. SAB-avdelningarna M och I är 
mappade. Arbetet med SAB-avdelningen C och O har påbörjats. (KB 
2010a) 
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Diskussionen om Libris som katalog och som potentiell nationell katalog, dyker 
upp i materialet. Den 30 september 2011 finns ett inlägg i Deweybloggen som 
beskriver de anpassningar till Dewey som gjorts i Libris. I inlägget berättas det 
bl.a. att många äldre poster i Libris nu har sökbara SAB och Deweykoder. 
(Larsson 2011, http://deweybloggen.kb.se/?p=335) Magdalena Svanberg 
rapporterar även att alla poster i Libris nu har SAB-kod och Deweykod. 

 

Nu är maskingenereringen av deweykoder respektive SAB-koder 
genomförd i Libris webbsök. Alla poster med antingen en deweykod men 
ingen SAB-kod eller en SAB-kod men ingen deweykod har maskinellt 
försetts med en kod ur det andra systemet.  Koderna är hämtade från 
Konverteringstabellen SAB-Dewey. […] Eftersom koderna 
maskingenereras kommer de inte att stämma för alla enskilda titlar. Ofta 
blir resultatet bra med en kod som sammanfaller med hur en manuellt 
gjord kod skulle sett ut, eller är kortare, men ibland stämmer de 
maskingenererade koderna inte alls. (Svanberg 2011d, 
http://deweybloggen.kb.se/?p=315) 

 

Utveckling av ett sökverktyg diskuteras på KB:s olika möten inom 
Deweyprojektet. Magdalena Svanberg uttalar sig om att det sökverktyg som skall 
tas fram, skall fungera som en strukturerad ingång till klassifikation. Detta 
sökverktyg skall fungera att söka på deweykoder för användare som inte har 
någon kunskap om klassifikationssystemet Dewey. Det framgår i ett av 
Deweyprojektets mötesprotokoll att LIBRIS inte kommer skapa detta sökverktyg 
utan att ett sökverktyg på annat sätt skall skapas. 

 

En av förutsättningarna för projektet var att ett sökverktyg för Dewey 
skulle tas fram. LIBRIS har inte möjlighet att göra ett sökverktyg på 
grund av andra arbetsuppgifter så vi måste hitta något annat sätt att få till 
det. […] MelvilSearch bygger på ett gammalt format och går inte att 
använda sig av. (KB 2011a) 

 

Utbildning är en del av övergången till Dewey som KB och Deweyprojektet har 
ansvarat för. Många har redan gått den grundutbildning på 1 dag alternativt 1 
vecka som KB erbjudit till biblioteken i Sverige. Det har även diskuterats 
möjligheten att hålla webbaserade Deweykurser. 

 

Sammanlagt har 570 personer gått introduktionsdagen och 200 
veckokursen […] E-learning ska nu äntligen komma igång. (KB 2011h) 

 

KB har bl.a. hållit utlokaliserade kurser runt i landet för att underlätta möjligheten 
för intresserade att delta i kurserna. Utbildningsalternativen och behoven har även 
varierat och efterfrågan har funnits efter t.ex. mer ämnesspecifik utbildning inom 
Dewey.  
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Förslag har inkommit på mer ämnesinriktade fortsättningskurser, t.ex. 
samhällsvetenskap. Eva-Lisa berättade att det i Linköping finns ett behov 
av mer utbildning i att använda tabellerna. (KB 2011b) 

 

Folkbiblioteken dyker även upp i utbildningsdiskussioner. Diskussionerna är ännu 
på ett planeringsstadium då Härnösands sambibliotek är det enda biblioteket med 
folkbiblioteksverksamhet som tagit ett övergångsbeslut ännu (2011 t.o.m. 
september).  

 

7. Stötestenar i övergången – omodernt system, amerikanskt perspektiv, 
bristfällig debatt, avpassat för forskningsbibliotek, inskränkningar OCLC:s 
data, styrgrupp kritiserad, hotad rationaliseringsvinst WorldCat 

 

Deweydiskussioner 2005-2009 hade precis som diskussionerna 2010-2011 inslag 
av ”stötestenar” inför en eventuell övergång/under en övergång. I den tidigare 
tidsperioden var tre frågor primärt berörda; folkbibliotekens 
övergångsproblematik, klassifikationssystemens värde och det amerikanska 
perspektivet i Dewey. Folkbibliotekens brist på rationaliseringsvinster 
diskuterades men även ett allmänt ointresse och en oro om biblioteken i Sverige 
skulle använda olika klassifikationssystem på forsknings- och folkbibliotek. 
Klassifikationens värde var en omfattande fråga i Bauers material och hon hävdar 
att dessa diskussioner dök upp i närmast samtliga texter i empirin. Många undrade 
över värdet att byta klassifikationssystem när de anser att klassificering i 
framtiden kommer att försvinna på bibliotek. Samtidigt ansåg många att 
klassificering ännu idag fyller en funktion. Klassificeringens värde ifrågasattes 
även då vissa anser att Google och andra sökmotorer kan ersätta 
klassifikationssystem då det gäller att söka information. Den sista frågan som ofta 
diskuterades i Bauers empiri var huruvida Dewey var rätt klassifikationssystem 
för Sverige då det representerar en amerikaniserad världsbild. (Bauer 2010, s. 25-
29) 

 

I empirin från 2010-2011 återkommer ifrågasättande av Deweys varande eller ej. 
Systemets lämplighet för svenska folkbibliotek ifrågasätts och frågan om 
systemets amerikanska prägel återkommer. Det nedanstående citatet består av ett 
blogginlägg och två kommentarer till inlägget. 

 

Har ni inte läst ”En svensk övergång till DDK – vad innebär det för folk- 
och skolbibliotek?”. Det är skrämmande läsning om problemen med att 
införa detta tämligen förlegade system, avpassat för forskningsbibliotek, 
på svenska folkbibliotek. Men hela kåren tycks bara fråga sig när och hur 
detta skall ske, inte varför och om. Stopp och belägg, finns ingen 
anledning att acceptera detta odemokratiska dekret från KB och SB. […] 
Var är debatten, ifrågasättandet? I USA lämnar biblioteken detta 
omoderna system. 

Kommentarer (2) på ovanstående citat; 
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Hej! Vad skönt att se någon som säger detta. Jag tycker likadant. Vi måste 
verkligen fundera över detta. 

 

fundera snabbt, nu gäller det att agera och organisera motståndet. Verkar 
som diskussionen på BIBLIST bara var en tillfällig lucka i tystnadens och 
lydnadens kultur. (Atlestam 2011, 
http://bisbloggen.blogspot.se/2011/02/stoppa-systemskiftet.html) 

 

KB kritiseras även i empirin av Joacim Hansson, professor i biblioteks- och 
informationsvetenskap för att prioritera forskningsbiblioteken framför de svenska 
folkbiblioteken. 

 

Det är klart att man från KB inte prioriterade folkbiblioteken och därför 
drev igenom bytet av klassifikationssystemet på egen hand. Det rörde sig 
om ett lätt förutsägbart politiskt maktspel. (Björkman 2011, s.18-20) 

 

Folkbiblioteken kritiseras också av Hansson för att inta en passiv hållning och för 
bristfälliga kritiska och analytiska diskussioner gällande bl.a. Dewey. 

 

Han efterlyser en mer kritisk, och politiskt medveten, analys av och debatt 
kring exempelvis privatiseringen av bibliotek, införandet av 
Deweysystemet och den nationella samordningen under KB. - Ibland blir 
jag så trött på svenskt folkbiblioteksväsende. Ingen problematiserar, ingen 
ifrågasätter, allt bara genomförs. Det saknas diskussion om det som sker. 
Man sitter väl och diskuterar tv-programmet Solsidan i bibliotekens 
fikarum istället, säger han. (Eriksson 2011) (Förf. kommentar: Artikel 
publicerad på webbsida utan sidnumrering) 

 

Ett viktigt argument för att motivera övergången till Dewey var de 
rationaliseringsvinster biblioteken skulle erhålla bl.a. genom att kunna nyttja 
katalogposter och dess Deweykoder. I empirin 2010-2011 framkommer det att KB 
stött på problem i förhandlingarna med OCLC angående användningen av data i 
WorldCat. Diskussioner har uppstått kring frågan och bibliotekschefer inom 
SUHF (Sveriges universitets- och högskoleförbund) har rekommenderat KB att 
inte skriva under avtal som inskränker möjligheterna av dataanvändning enligt 
KB:s befintliga policy. 

 

Under en längre tid har förhandlingar mellan KB och OCLC pågått med 
resultat att KB inte har kunnat acceptera de inskränkningar i det fria 
utnyttjandet av OCLC:s data som OCLC har som krav. Begränsningen 
gäller i korthet att datat ej får göras tillgängligt för kommersiella aktörer. 
[…] Importen av katalogposter från World Cat är ett smidigt sätt för 
biblioteken att från en källa komma åt katalogposter som i stor 
utsträckning har Deweykoder. Utan denna möjlighet skulle övergången 
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till Dewey bli betydligt besvärligare och rationaliseringsvinsterna delvis 
att utebli. (KB 2010b) 

 

Styrgruppen för Forum för bibliotekschefer inom SUHF rekommenderade 
KB att inte skriva på ett avtal med OCLC om WorldCat. Magdalena 
frågade om styrgruppen inhämtade synpunkter från andra bibliotek. 
Gunilla och Catarina   svarade att så inte hade skett, och att styrgruppen 
kritiserats för detta av de andra SUHF-biblioteken. (KB 2011b) 

 

8. DDK i andra länder – hylluppställning, alternativ hylluppställning, 
skönlitteratur, använt i många länder, folkbibliotek och hylluppställning 

 

Dewey i andra länder är ett tema som dyker upp i Bauers empiri 2005-2009. 
Andra länder nämns då huvudsakligen i två kontexter. Dels som ett exempel för 
att påvisa att Dewey är ett lämpligt klassifikationssystem då många andra länder 
använder systemet, dels som en kritik av systemet där Dewey sägs ha en för 
amerikaniserad/engelskspråkig prägel. Även i materialet 2010-2011 dyker dessa 
uttalande upp om än i en mer begränsad omfattning. 

 

DDK används i 138 andra länder och av 62 nationalbibliotek. Det är av 
intresse för att kunna dra nytta av vad bibliotek i andra länder har 
katalogiserat och klassificerat. Det är också en garanti för att DDK 
utvecklas i en internationell riktning som också passar Sverige. (Aagaard 
2010c, s.21) 

 

En inte lika positiv upplevelse var Dewey Decimal Classifikation! Nog 
för att SAB-systemet är etnocentriskt och sätter Sverige som världens 
centrum, men är det bättre att få den engelskspråkiga västvärlden som 
alltings utgångspunkt? (Atlestam 2010, 
http://bisbloggen.blogspot.se/2010/07/i-vasterled.html) 

 

I empirin 2010-2011 berör Deweydiskussionerna om andra länder mycket 
rumsliga och praktiska aspekter som t.ex. hylluppställning. Norge är ett land som 
dyker upp på flera ställen i materialet som ett exempel på land som nyttjar Dewey. 
Andra länder som exempel på användare av Dewey dyker även upp i 
folkbibliotekskontext. Harriet Aagaard talar om andra länder och deras bruk av 
Dewey både i sin rapport En svensk övergång till DDK - vad innebär det för folk- 
och skolbibliotek och bl.a. på Länsbibliotek Sydosts Deweywebinarium. 

 

Tyskland är intressant eftersom de nyligen gick över till DDK. 
Universitets- och forskningsbibliotek gick över till DDK 2005 och 
nationalbiblioteket 2006. […] Tyska folkbibliotek använder däremot inte 
DDK, utan fortsätter med de olika klassifikationssystem man tidigare 
använt. (Aagaard 2010c, s. 22) 
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Norska folkbibliotek har länge använt en förkortad version av DDK. 
Större bibliotek har använt den engelska fullständiga utgåvan. […] 
Norska folk- och skolbibliotek använder DDK för uppställning. Det är 
också relativt vanligt med alternativa hylluppställningar, på delar eller 
hela beståndet. (Aagaard 2010c, s. 21) 

 

På föreläsningen ”Dewey på hyllan” var bibliotekarien Elin Mariboe Hovde från 
Modum bibliotek i Norge med för att föreläsa om Norge och hur de använder sig 
av Dewey. Citatet är nedtecknat från en ljudinspelning. 

 

Det som norske bibliotekarier säger är att Dewey är mycket logiskt 
uppbyggt och lätt för bibliotekarier att bruke […] vart du än är i världen 
kan du gå in och finne en hylle med det du söker […] för de som vill följa 
slaviskt och för de som vill göra lite annestädes. (Hovde 2010) 

 

5.2 Diskurser och antagonismer 2010-2011 
Utifrån uppsatsens empiri och med hjälp av de åtta ovanstående sambandsklustren 
har fyra diskurser framträtt i materialet; Transitionsdiskursen, Rumsliga 
diskursen, Redskapsdiskursen och Folkbiblioteksdiskursen.  

 

Nedan görs en beskrivning av de fyra diskurserna (5.2.1-5.2.4) och deras innehåll. 
Till hjälp att detektera de fyra diskurserna i materialet har sambandsklustren med 
dess tema och uttryck använts. Genom att betrakta de framkomna 
sambandsklustren och det empiriska materialet har fyra dominerande större 
ämnen/diskussionsområden framträtt. Detta är de diskurser som redovisas nedan. I 
varje diskursavsnitt redogörs för innehållet i den aktuella diskursen. De 
sambandskluster som kan knytas an till den aktuella diskursen räknas upp. Uttryck 
som ingår i diskursen stryks under för att tydliggöra att de inkluderas i diskursen. 

 

Laclau och Mouffes diskursteori innefattar tron på olika typer av motsättningar 
inom alla diskurser. Dessa motsättningar benämns som antagonismer. Vid 
genomgången av diskurserna i materialet kommer även inslag av antagonismer 
som detekterat att belysas i separat avsnitt i anslutning till den aktuella diskursen. 
Dessa antagonismer redogörs utifrån de potentiellt inneboende motsättningar som 
återfunnits i de olika diskurserna. 

 

5.2.1 Transitionsdiskursen  

Transitionsdiskursen är en omfattande diskurs som mer eller mindre relaterar till 
alla åtta sambandskluster som framkommit i analysen. Det mesta av uppsatsens 
empiri relaterar, om inte direkt i alla fall indirekt, till denna diskurs eftersom 
uppsatsen ser på just Deweydiskussioner under den pågående övergången till 
Dewey. Denna diskurs innefattar i detta specifika sammanhang dock de mer 
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direkta aspekterna kring övergång till Dewey och närrelaterade diskussioner. 
Transitionsdiskursen är här den diskurs som kan sägas bestå av den del av empirin 
som berör det som sagts och gjorts gällande en övergång till Dewey. 
Övergångsdiskussioner, beslutsgrund, positiva och negativa resultat vid övergång, 
positiv och negativ kritik angående Dewey och övergång till densamma, 
servicepartners betydelse för övergång o.s.v. Fyra av sambandsklustren i 
materialet passar till stor del in under denna diskurs. Sambandsklustret Övergång 
och beslutsgrund är det kluster som i högst grad renodlat handlar om och 
överensstämmer med Transitionsdiskursen. Folkbibliotek, Servicepartners till 
biblioteken och Stötestenar i övergången är övriga sambandskluster som tillhör 
Transitionsdiskursen. Nedan redovisas diskursens sambandskluster där uttryck 
bedömda som relevanta för diskursen är understrukna; 

 

Övergång och beslutsgrund – avvaktande, KB:s beslut, tvång, gott stöd, 
rekommendation/er att gå över, KB går över, beslut fattat, inget annat val, 
internationalisering, rationalisering, bättre klassificering, få rationaliseringsvinster 

Folkbibliotek – hylluppställning, alternativ hylluppställning, klartextuppställning, 
många medieformer, åldersindelning, skönlitteratur, fatta beslut, rekommendation 
att övergå, avvaktande, ointresse 

Servicepartners till biblioteken - BTJ klassificerar med SAB till minst 2013, KB 
har gått över till Dewey, KB klassificerar svensk litteratur, KB samordnar svenskt 
biblioteksväsende, Svensk biblioteksförening rekommenderar övergång 

Stötestenar i övergången – omodernt system, amerikanskt perspektiv, bristfällig 
debatt, avpassat för forskningsbibliotek, inskränkningar OCLC:s data, styrgrupp 
kritiserad, hotad rationaliseringsvinst WorldCat 

 

Diskussionerna i denna diskurs berör både en övergång/eventuell övergång och 
redan genomförda övergångar. Det framgår i Transitionsdiskursen att övergången 
och vägen till ett sådant eventuellt beslut i stor utsträckning skiljt sig mellan 
forsknings- och folkbibliotek. Många av forskningsbiblioteksrepresentanterna 
beskriver beslutsgrunden för en övergång och den faktiska övergången som för 
många redan är genomförd. Andra som Lunds universitets bibliotek (HT) 
beskriver den övergångsplan de har för framtida övergång och grunden till 
densamma. 

 

HT biblioteken har valt att gå över till Dewey helt och hållet, just, och det 
finns flera anledningar, men en anledning är att vi har sex bibliotek och 
fem bibliotek skall flytta ihop i en ny byggnad 2014. (Hoen 2010) 

 

Från folkbiblioteken finns mindre diskussioner om övergång. De diskussioner om 
övergång som framkommer dyker ofta upp i samband med diskussioner om BTJ: 
s framtida service till folkbibliotek eller i samband med Harriet Aagaards rapport 
(Aagaard 2010c) och föreläsningar. Det framgår av materialet att folkbibliotek 
ännu i 2010-2011 års empiri förhåller sig avvaktande. Rekommendation om 
övergång från Svensk biblioteksförening och Harriet Aagaard uttrycks vara 



 38 

faktorer som är avgörande för att folkbiblioteken bör börja diskutera och överväga 
en eventuell övergång. Uttalanden om positiva aspekter av en övergång till Dewey 
från folkbiblioteksrepresentanter är inte ofta förekommande men finns. 

 

Jag tycker dock att en övergång till Dewey, när nu beslutet är taget, har 
klara fördelar just för enhetligheten både nationellt och internationellt. 
(Länsbibliotek sydost 2011). 

 

I materialet diskuteras övergång och övergångsbeslut ofta i samband med några 
servicepartners till de svenska biblioteken. KB:s övergång framstår som en 
självklar punkt för övergång för många bibliotek. Vissa lyfter fram fördelarna 
med övergången till Dewey. Andra säger sig inte ha något annat val än att gå över 
till Dewey då KB har en väldigt central och övergripande funktion för biblioteken 
i Sverige. Att KB ansvarar för klassificering av svensk litteratur framstår som ett 
argument för övergång då forskningsbibliotek annars kan tvingas klassificera 
litteratur de tidigare inte själva behövt klassificera. 

 

Där forskningsbiblioteken ofta nämner KB:s beslut som viktigt för det egna 
övergångsbeslutet, framkommer BTJ och deras service till folkbiblioteken ofta 
som en avgörande faktor för folkbibliotekens möjlighet att fortsätta att använda 
SAB. BTJ har gett ett löfte om att fortsätta leverera SAB klassificerat material 
fram till 2013. Efter 2013 har alltså inte folkbiblioteken någon garanti för att de 
skall kunna köpa samma tjänster av BTJ som tidigare. 

 

Många forskningsbibliotek rapporterar att övergången till Dewey fungerat väl. 
Det framgår även att man upplevt sig ha ett gott stöd från Deweyprojektet under 
övergången. Övergången till Dewey har fungerat bra i de flesta avseendena. Det 
förekommer även uttalanden om stötestenar på vägen. KB har enligt materialet 
stött på problem i förhandlingarna med OCLC beträffande användandet av 
WorldCat. Det framgår att KB med OCLC:s villkor skulle behöva göra 
inskränkningar i de befintliga användningsprinciper som KB har. 

 

I materialet framkommer även kritiska röster angående övergången till Dewey. 
Kritik riktas också mot folkbiblioteken då de sägs ha fört en bristfällig diskussion 
om Dewey inför detta systemskifte. 

 

5.2.1.1 Rationaliseringsantagonismen inom Transitionsdiskursen 

I Transitionsdiskursen går det att urskilja fyra olika antagonismer. Den första 
antagonismen berör forskningsbibliotekens rationaliseringsvinst kontra 
folkbibliotekens brist på rationaliseringsvinst. Det framgår i materialet att 
forskningsbiblioteken kan erhålla en stor rationaliseringsvinst med Dewey då 
dessa bibliotek kan nyttja redan existerande katalogdata och klassificeringskoder 
då de klassificerar utländsk litteratur. Folkbibliotek har ofta en begränsad mängd 
utländsk litteratur. Få av folkbiblioteken utför dessutom själva klassificeringen 



 39 

och katalogisering. Detta innebär att många folkbibliotek inte kan ta del av 
rationaliseringsvinsten vid övergång till Dewey. Denna förlust av 
rationaliseringsvinst gör att folkbiblioteken har mindre fördelar att vinna på en 
övergång i detta avseende än Sveriges forskningsbibliotek. 

 

5.2.1.2 Rekommendationsantagonismen inom Transitionsdiskursen 

En andra antagonism som går att skönja i materialet berör folkbibliotek. 
Antagonismen består av rekommendationen att folkbibliotek skall gå över kontra 
att folkbiblioteken har en avvaktande hållning/visar ointresse. BTJ skickade 2010 
till sina kunder (som består av ca 85 % rena folkbibliotek och ca 13 % av 
länsbibliotek, sambibliotek, skolbibliotek och kombinerade folkbibliotek) ut en 
enkät. Denna enkät visade att 40,1 % av biblioteken hade fört en diskussion om 
Dewey vid biblioteket men att endast 15, 3 % haft uppe frågan om ett eventuellt 
byte av klassifikationssystem på dagordningen. Enkäten visade att 41,2 % av 
biblioteken tror att de använder sig av SAB om fem år medan 16, 2 % tror sig 
använda Dewey (39 % vet ej). Nära hälften av biblioteken (46,7 %) ansåg dock att 
det finns anledning att ta upp frågan om Dewey under 2010. Det framgår av 
materialet att Svensk biblioteksförening rekommenderar en övergång till Dewey 
för svenska bibliotek. Harriet Aagaard rekommenderar även en övergång för 
folkbiblioteken och manar till att ett beslut skall tas på biblioteken även då hon 
säger att det inte är bråttom med övergången. (BTJ 2010a) 

 

5.2.1.3 Reflektionsantagonismen inom Transitionsdiskursen 

Övergångshast kontra reflektion är benämningen på den tredje antagonismen i 
denna diskurs. Kritiken mot övergången till Dewey handlar huvudsakligen om 
kritik mot klassifikationssystemet Dewey och gentemot en bristfällig diskussion 
inför en eventuell övergång. Vissa uttalanden beskriver övergången till Dewey 
som en fördel medan andra uttrycker kritik gentemot Dewey. Dewey sägs vara ett 
omodernt och amerikaniserat system som passar dåligt för svenska folkbibliotek. I 
antagonismen övergång kontra eftertanke kritiseras även folkbibliotek för att inte 
tänka och föra diskussioner utan bara acceptera och införliva ändringar som ett 
byte av klassifikationssystem innebär. 

 

5.2.1.4 Principiella antagonismen inom Transitionsdiskursen 

Ett av argumenten för övergång till Dewey har varit de rationaliseringsvinster som 
biblioteken kan erhålla. För att kunna få dessa rationaliseringsvinster har OCLC:s  
WorldCat varit ett verktyg för att kunna komma åt befintlig data som 
klassificeringskoder. I KB:s mötesprotokoll framgår det att KB och OCLC har 
stött på problem i förhandlingarna om vilka villkor som skall gälla. Den fjärde 
antagonismen under Transitionsdiskursen är således KB:s principer om 
användning kontra OCLC:s krav på användning av WorldCat. Det framgår av 
mötesprotokollen att OCLC har satt upp begränsningar i bruket av WorldCat som 
skulle innebära att KB måste bryta mot de principer de idag har gällande hur data 
får användas. Det framgår inte av mötesprotokollen (fram till september 2011) om 
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KB och OCLC funnit en gemensam lösning på frågan eller om KB söker efter nya 
alternativa vägar att komma åt den datan man behöver. 

 

5.2.2 Rumsliga diskursen  

Rumsliga diskursen är den diskurs som berör de sambandskluster och diskussioner 
som handlar om rumsliga aspekter av Dewey. Diskursen omfattar diskussioner 
och uttalanden som gäller hylluppställningsfrågor, användaraspekter, browsing, 
klartext, hyllistor, folkbibliotekens rumsliga aspekter av Dewey, andra länders 
rumsliga lösningar för Dewey o.s.v. Fyra sambandkluster passar väl in under den 
Rumsliga diskursen. Hylluppställning och Användaraspekter är de 
sambandskluster som samstämmer mest med den Rumsliga diskursen men 
Folkbibliotek och DDK i andra länder har även många beröringspunkter gällande 
denna diskurs. Nedan redovisas diskursens sambandskluster där uttryck bedömda 
som relevanta för diskursen är understrukna; 

 

Hylluppställning – klartextlista, klartext, hyllista/or, hylluppställningslista, 
browsa, användarvänlighet, Numerus currens, hyllplacering, hyllsignum, 
knubb/ar, kort DDK/DDC kod, full DDK/DDC kod, löpnummer, ny DDK/DDC 
svit, fullständig DDK/DDC, blandad uppställning, bruten uppställning, gallring, 
komprimera SAB, utbrytning/ar, alternativ hylluppställning 

Användaraspekter – användarvänligt, möjlighet att browsa, liknande 
uppställning på olika bibliotek, klartext, Numerus currens, alternativ 
hylluppställning 

Folkbibliotek – hylluppställning, alternativ hylluppställning, klartextuppställning, 
många medieformer, åldersindelning, skönlitteratur, fatta beslut, rekommendation 
att övergå, avvaktande, ointresse 

DDK i andra länder –hylluppställning, alternativ hylluppställning, skönlitteratur, 
använt i många länder, folkbibliotek och hylluppställning 

 

Hylluppställning är en omfattande diskussion i hela empirin 2010-2011. Detta 
inslag var ett förväntat inslag i materialet då många forskningsbibliotek 2010 var i 
planeringsstadiet att införa Dewey. Även i materialet 2011 kom många rapporter 
från forskningsbiblioteken om hylluppställning och närrelaterade frågor. Hur gick 
det sen?  – Möte om hylluppställning 17 juni 2011 är en av de återkopplingar från 
2011 som beskriver hur forskningsbiblioteken som valt att gå över till Dewey har 
förhållit sig till hylluppställning och andra frågor beträffande övergången. I 
samtalen som förts har olika hylluppställningsalternativ diskuterats som hyllistor, 
fullt utskriven DDK kod, förkortad kod, uppställning efter Numerus currens, 
gallring för att komprimera det befintliga SAB beståndet m.m. (KB 2011g). 

 

Vi ställer upp enligt DDC och har gjort en hyllsignumlista (bifogas). 
Listan är ett växande och levande dokument som utarbetats på flera sätt. 
(KB 2011g) 
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Hylluppställning är även en diskuterad fråga i folkbibliotekssammanhang. Harriet 
Aagaard är som tidigare nämnt ett vanligt förekommande namn i Dewey och 
folkbibliotekssammanhang. Aagaard diskuterar i sin rapport En svensk övergång 
till DDK – vad innebär det för folk- och skolbibliotek de speciella förutsättningar 
folkbibliotek har att ta hänsyn till vid en eventuell övergång till Dewey. Aagaard 
lyfter och belyser även folkbibliotekens förutsättningar i föreläsningar och KB: s 
mötesprotokoll. Klartextbeskrivningar är ett alternativ som diskuteras som en 
lösning på de aspekter som Dewey till skillnad från SAB inte kan beskriva. 
Utöver frågan hur målgrupp ålder, § 17 (medier för personer med funktionshinder 
enligt upphovsrättslagen), medieform m.m. skall beskrivas, diskuteras bl.a. hur 
man skall förhålla sig till att Dewey ställer litteraturvetenskap och skönlitteratur 
på samma hylla. Alternativa hylluppställningar i kombination med 
klartextbeskrivningar tycks vara en lösning för att hantera denna aspekt av 
Dewey. Dewey och dess bruk i andra länder dyker upp i det 
folkbiblioteksrelaterade materialet. Andra länders sätt att använda Dewey till bl.a. 
hylluppställning lyfts fram som exempel och ger insyn i alternativa sätt att hantera 
Dewey i det fysiska biblioteket. 

 

Användaraspekter är en del av den Rumsliga diskursen. Många av bibliotekens 
användare nyttjar bibliotekens fysiska rum och är därför beroende av hur 
biblioteken väljer att organisera sitt fysiska bestånd. Det framgår i materialet att 
användarna och deras behov anses vara viktiga att utgå ifrån när beslut gällande 
biblioteken skall tas. Användarvänlighet är ett återkommande uttryck. 
Hylluppställningsalternativ anses ofta vara av vikt för användarvänlighet. 
Numerus currens är ett hylluppställningsalternativ som av vissa av 
forskningsbiblioteken valts bort för att det omöjliggör en hyllbrowsing som 
biblioteken vill att användarna skall kunna använda sig av. På folkbibliotek 
används redan idag alternativa hylluppställningar. Det framgår av materialet att 
folkbibliotek kan komma att använda sig av alternativ hylluppställning där att 
man klassificerar med Dewey men ställer upp efter andra principer än Dewey. 
Klartextuppställning är en modell som diskuteras för att tydliggöra 
folkbibliotekens bestånd.  

 

5.2.2.1 Bibliotekstypsantagonismen inom Rumsliga diskursen 

Antagonismerna i Rumsliga diskursen tycks grunda sig i bibliotekens olika typer 
och förutsättningar. Redan innan Deweydiskussionen uppstod i Sverige arbetade 
många bibliotek på olika sätt och med olika system. Den första antagonismen 
inom den Rumsliga diskursen består av bibliotekstypsantagonismen. Denna 
antagonism benämns som forskningsbibliotekens hylluppställning kontra 
folkbibliotekens hylluppställning. Att det förekommer en antagonism mellan 
folkbibliotek och forskningsbibliotek beträffande hylluppställning 
(forskningsbibliotekens hylluppställning kontra folkbibliotekens hylluppställning) 
framstår som förväntat utifrån de olika förutsättningar de olika bibliotekstyperna 
har. Forskningsbiblioteken har i många fall en merpart facklitteratur i sitt fysiska 
bestånd vilket innebär att dessa bibliotek har bra förutsättningar att uttrycka det 
som är nödvändigt med Dewey. Vissa forskningsbibliotek har dessutom mycket 
facklitteratur inom specifika ämnen och kan då på ett gott sätt nyttja djupet i 
klassificeringen med Dewey. Folkbiblioteken har ofta en annan fördelning av 
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bestånd och behöver ta hänsyn till skönlitteratur och andra aspekter för att skapa 
ett användarvänligt fysiskt biblioteksrum. Hylluppställning efter Dewey tycks 
enligt materialet fungera väl för forskningsbiblioteken. Folkbiblioteken skulle 
däremot med en ren hylluppställning enligt Dewey tappa möjligheten att uttrycka 
olika åldersgrupper (Hcf, Hcg, Hc,u o.s.v.), medieform (LC, VC o.s.v.) m.m. 
Forskningsbiblioteken och folkbiblioteken tycks helt enkelt förhålla sig till så 
olika förutsättningar ur en rumslig aspekt att det är en nödvändighet att finna olika 
lösningar för att kunna garantera den användarvänlighet som de olika 
bibliotekstyperna anser vara av stor vikt. 

 

5.2.2.2 Hylluppställningsantagonismen inom Rumsliga diskursen 

Det framgick i ett tidigt skede i empirin att olika forskningsbibliotek har olika 
förutsättningar i övergången till Dewey. De olika biblioteken diskuterade tidigt 
olika hylluppställningsalternativ. Den andra antagonismen existerar mellan 
forskningsbiblioteken och berör hylluppställningsalternativ kontra annat 
hylluppställningsalternativ. Denna antagonism kan även sägas existera inom ett 
och samma bibliotek där det framgår att vissa bibliotek övervägt flera alternativ 
som Numerus currens, hyllistor eller fullt utskrivet Deweynummer. Då vissa 
bibliotek valt att använda sig av Numerus currens som hylluppställningsmodell, 
framgår det av materialet att andra valt bort denna metod då de anser att 
hyllbrowsing och således användarvänlighet faller bort. 

 

5.2.3 Redskapsdiskursen  

Redskapsdiskursen består av de mål och medel som KB och Deweyprojektet 
arbetar mot och med för att säkra en smidig övergång till Dewey. I 
Redskapsdiskursen berörs aspekter som klassificering med Dewey, katalog, 
verktyg som Svenska WebDewey, konverteringstabellen SAB - Dewey, mappning 
mellan Dewey och SAO, sökverktyg för sökning på Deweykod, utbildning m.m. 
Redskapsdiskursen består av sambandsklustret Mål och medel. Nedan redovisas 
diskursens sambandskluster där uttryck bedömda som relevanta för diskursen är 
understrukna; 

 

Mål och medel – sökverktyg, WebDewey, Svenska WebDewey, 
konverteringstabellen SAB - Dewey, DDC 23, mappning SAO - Dewey, OCLC 
WorldCat, LIBRIS, maskingenererade deweykoder, nummerbyggnad, kod/er, 
rubrik/er, tabell/er, nationell katalog, ryggmärkning, ryggetiketter, 
Deweyprojektet, Deweykurser, kostnader 

 

Det framgår av materialet att den version av WebDewey som översatts till 
svenska är den 22:a upplagan av Dewey (DDC22). Översättningen av WebDewey 
tycks ha fungerat väl. Till vissa ämnesspecifika delar av översättningen visar KB:s 
mötesprotokoll att man använt sig av personer med expertis inom det aktuella 
området. Den version av WebDewey som KB översatt till svenska skall nu 
ersättas av en 23:e upplaga som även den skall översättas. 
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Nu finns den 23:e upplagan av Dewey (DDC23) tillgänglig i både tryckt 
form och i WebDewey. Ni som abonnerar på den engelskspråkiga 
WebDewey kommer att mötas av ett terrakottafärgat gränssnitt istället för 
ett grönt om ni använder den nya versionen av WebDewey på 
http://dewey.org/webdewey/. (…) Den 22:a upplagan (DDC22) finns 
också tillgänglig – man växlar uppe i högra hörnet och får då ett grönt 
gränssnitt. (Svanberg 2011b, http://deweybloggen.kb.se/?p=133) 

 

På Deweybloggen förekommer många inlägg om nummerbyggnad och om det 
virtuella Deweyrummet där frågor som Deweys basnummer och tabeller 
diskuteras. 

 

De olika grupperna (styr-, referens- och sakkunniggruppen) inom Deweyprojektet 
har på sina möten regelbundet följt upp hur utvecklingen av konverteringstabellen 
SAB – Dewey och hur mappningen mellan SAO och Dewey fortskrider. Detta 
arbete tycks förutom vissa förseningar ha flutit på enligt uppsatta planer bl.a. med 
hjälp av experthjälp inom vissa ämnesspecifika områden. 

 

Libris diskuteras även återkommande inom Redskapsdiskursen. Frågan om Libris 
som Deweykatalog dryftas men även Libris som en potentiell nationell katalog. 
Att utveckla Libris till en nationell katalog ingår enligt empirin i KB:s utökade 
uppdrag. Detta uppdrag sägs vara högprioriterat. Maskingenerering av 
klassifikationskoder i Libris utifrån konverteringstabellen SAB – Dewey, anges 
under 2011 fungera bra.  

 

I 2011 års mötesprotokoll från KB och Deweyprojektet, framgår det att Libris inte 
har möjlighet att skapa ett sökverktyg för Dewey p.g.a. andra arbetsuppgifter. Det 
tyska sökverktyget MelvilSearch framkommer som ett alternativ i 
mötesprotokollen. Systemet anges dock inte kunna användas p.g.a. det bygger på 
ett gammalt dataformat. I de sista styrgruppsmötesprotokollen framgår det att man 
med hjälp av uppdragstagare avser att skapa ett helt nytt sökverktyg som skall 
fungera fristående från Libris. (KB 2011b) 

 

Utbildning och utbildningsbehov gällande Dewey och WebDewey diskuteras i 
både KB:s mötesprotokoll och på Deweybloggen. Det framgår i empirin att KB 
och Deweyprojektet redan genomfört en stor utbildningsinsats runt i landet. Det 
framkommer även att det finns behov av mer ämnesspecifika utbildningsalternativ 
och att webbutbildningar kan komma att fungera som ett alternativ till fysiska 
träffar. Folkbibliotekspersonal är den grupp där än så länge få har gått någon typ 
av utbildning om Dewey. Det framgår av materialet att folkbibliotekens 
utbildning behöver planeras väl då en betydligt större grupp av Sveriges 
bibliotekssektor består av folkbiblioteksarbetande än av 
forskningsbibliotekspersonal. 
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5.2.3.1 Principiella antagonismen inom Redskapsdiskursen 

Den antagonism som går att detektera i Redskapsdiskursen är densamma som 
beskrivs under Transitionsdiskursen. Det framgår av KB och Deweyprojektets 
mötesprotokoll att de medel som diskuterats och utvecklats fungerar väl utom 
tillgång till OCLC:s WorldCat. Antagonismen i Redskapsdiskursen är KB:s 
principer om användning av WorldCats data kontra de användningsvillkor som 
OCLC erbjuder gällande WorldCat. 

 

5.2.4 Folkbiblioteksdiskursen  

Folkbiblioteksdiskursen förekommer i de allra flesta delarna av det empiriska 
materialet. Diskursen är mer framträdande i vissa av sambandsklustren än i andra. 
Folkbiblioteksdiskursen kan sägas vara den diskurs som omfattar alla diskussioner 
som på ett eller annat sätt berör folkbibliotek. De sambandskluster som inkluderas 
i Folkbiblioteksdiskursen är de som har stor del inslag rörande folkbibliotek. 
Nedan redovisas diskursens sambandskluster där uttryck bedömda som relevanta 
för diskursen är understrukna; 

 

Övergång och beslutsgrund – avvaktande, fatta/t beslut, ointresse, KB:s beslut, 
flytt, nya lokaler, tvång, gott stöd, rekommendation/er att gå över, KB går över, 
beslut fattat, inget annat val, BTJ:s service, internationalisering, rationalisering, 
bättre klassificering, få rationaliseringsvinster 

Folkbibliotek – hylluppställning, alternativ hylluppställning, klartextuppställning, 
många medieformer, åldersindelning, skönlitteratur, fatta beslut, rekommendation 
att övergå, avvaktande, ointresse 

Hylluppställning – klartextlista, klartext, hyllista/or, hylluppställningslista, 
browsa, användarvänlighet, Numerus currens, hyllplacering, hyllsignum, 
knubb/ar, kort DDK/DDC kod, full DDK/DDC kod, löpnummer, ny DDK/DDC 
svit, fullständig DDK/DDC, blandad uppställning, bruten uppställning, 
gallra/gallring, komprimera SAB, utbrytning/ar, alternativ hylluppställning 

Användaraspekter – användarvänligt, möjlighet att browsa, liknande 
uppställning på olika bibliotek, klartext, Numerus currens, alternativ 
hylluppställning 

DDK i andra länder – hylluppställning, alternativ/a hylluppställning/ar, 
skönlitteratur, använt i många länder, folkbibliotek 

 

Folkbiblioteksdiskursen och empirin 2010-2011 visar att många folkbibliotek är 
avvaktande gentemot Dewey och ett eventuellt byte av klassifikationssystem. 
Diskussioner om Dewey är på många av folkbiblioteken frånvarande. Även där 
man diskuterat Dewey är många av biblioteken tveksamma till en övergång. I 
Sverige har fram tills idag (empirins slutdatum är september 2011) bara ett 
svenskt folkbibliotek (sambibliotek) valt att gå över till Dewey. Sambiblioteket i 
Härnösand är ett kombinerat högskole- och folkbibliotek och är det bibliotek med 
folkbiblioteksverksamhet som först tagit steget över. 
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Den avvaktande hållningen till trots så har diskussioner gällande folkbibliotek till 
synes ökat i omfattning mot i empirin 2005-2009. Harriet Aagaard är en 
återkommande frontfigur för folkbiblioteken när Dewey diskuteras. Aagaard har 
publicerat rapporten En svensk övergång till DDK - vad innebär det för folk- och 
skolbibliotek och syns och hörs ofta i uppsatsens material i föreläsningar och på 
möten. 

 

De frågor som diskuteras om folkbibliotek och Dewey berör oftast hur 
folkbibliotek med sina speciella förutsättningar skall kunna använda sig av Dewey 
i det fysiska biblioteket. Folkbiblioteken har till skillnad från de flesta 
forskningsbibliotek mycket skönlitteratur och fler aspekter att uttrycka och 
särskilja i form av t.ex. målgrupp och medieform. Med SAB kan folkbiblioteken 
särskilja målgrupp ålder som t.ex. Hcf, Hcg, Hc,u, målgrupp §17 medier som 
daisy, språk, medieform t.ex. /LC, /VC. Dewey uttrycker enbart ämne. (Aagaard 
2010c s. 8-11) 

 

De nya förutsättningar som Dewey skulle innebära för folkbibliotek diskuteras i 
empirin. Hylluppställning och alternativa hylluppställningar är återkommande 
diskussionsämnen. Det förekommer uttalanden om att folkbiblioteken vid en 
övergång till Dewey skulle kunna nyttja Dewey enbart till klassificering. 
Uppställning kan hanteras utifrån andra principer än Dewey. Klartext och 
klartextlistor är förslag på möjliga vägar att få Dewey att fungera i det fysiska 
rummet. Hur man använder Dewey i andra länder ger exempel på möjliga vägar 
för folkbiblioteken gällande frågor om hylluppställning. 

 

Det framgår även att användarvänlighet är en fråga av stor vikt för 
folkbiblioteken. Alternativ hylluppställning ses som en metod för att säkra 
användarvänlighet. Liknande uppställning på olika bibliotek är en annan aspekt 
som förespråkas för att främja användarvänlighet. I materialet diskuteras även en 
insats att skapa en gemensam modell för hylluppställning till folkbiblioteken. 

 

5.2.4.1 Rationaliseringsantagonismen inom Folkbiblioteksdiskursen 

Antagonismerna i Folkbiblioteksdiskursen är till viss del överlappande de 
antagonismer som återfanns i Transitionsdiskursen. I Folkbiblioteksdiskursen kan 
antagonismen som berör forskningsbibliotekens rationaliseringsvinst kontra 
folkbibliotekens brist på rationaliseringsvinst sägas vara en antagonism gällande i 
båda dessa diskurser. Den rationaliseringsvinst som forskningsbiblioteken kan 
erhålla vid en övergång till Dewey erhåller inte folkbiblioteken i samma 
utsträckning. 

 

5.2.4.2 Rekommendationsantagonismen inom Folkbiblioteksdiskursen 

Rekommendationen att folkbibliotek skall gå över till Dewey kontra att 
folkbiblioteken har en avvaktande hållning/visar ointresse är den andra 
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antagonismen som även den kan appliceras i både Transitions- och 
Folkbiblioteksdiskursen.  

 

5.2.4.3 SAB kontra Dewey antagonismen inom Folkbiblioteksdiskursen 

Den tredje antagonismen som framkommer kan benämnas SAB kontra Dewey. 
Skall folkbiblioteken välja att följa efter forskningsbiblioteken i Sverige är det 
klassifikationssystemet Dewey som kommer att införas. Forskningsbiblioteken 
har oftast en majoritet facklitteratur. De har även en relativt homogen åldersgrupp. 
Folkbiblioteken har som tidigare nämnts både skönlitteratur och facklitteratur. De 
vänder sig ofta till många olika åldrar och användargrupper och erbjuder många 
olika medieformer på många olika språk. Antagonismen SAB kontra Dewey kan 
här beteckna de aspekter som folkbibliotek kan uttrycka med SAB men inte med 
Dewey. 

 

5.3 Frågeställningar 
Deweydiskussionen 2010-2011 består av ett omfattande material. Under detta 
avsnitt skall denna diskussion redogöras för filtrerat genom det diskursanalytiska 
raster som används i uppsatsen. För att anknyta till uppsatsens 
problemformulering och syfte utgår redogörelsen ifrån uppsatsens frågeställningar 
i kombination med det analyserade materialet i avsnitt 5.1-5.2. Uppsatsens 
huvudfrågeställning besvaras först, sedan uppsatsens två underfrågor. 

 

• Vad diskuteras om Dewey 2010-2011 och på vilket sätt? 

 

Bibliotekssektorns Deweydiskussion 2010-2011 har i denna uppsats ringats in 
under åtta teman. De teman och sambandskluster som bildats har sedan legat till 
grund för de fyra diskurser som framträtt ur materialet. Då de åtta teman som 
återfunnits kan sägas vara delämnen i Deweydiskussionen, kan diskurserna sägas 
bestå av huvudämnena i bibliotekssektorns Deweydiskussion 2010-2011. Det är 
utifrån de framkomna temana och diskurserna som uppsatsens 
huvudfrågeställning besvaras nedan. Sedan förs en diskussion om hur Dewey 
diskuteras 2010-2011. Slutligen diskuteras på vilket sätt Dewey diskuterats 2010-
2011. 

 

Ett frekvent tema för diskussion i empirin är uttalanden om övergång/potentiell 
övergång och den grund som man i sina beslutsdiskussioner har att utgå ifrån. 
Övergång och beslutsgrund är temat i det sambandskluster som berört dessa 
diskussioner. Mycket positivt framkommer angående gjord övergång till Dewey. 
KB:s beslut om övergång framstår som en startpunkt för många oavsett om man 
velat gå över eller ej. Övergång för folkbiblioteken framstår som mer avlägsen då 
många folkbibliotek är till synes ointresserade eller avvaktande. 
Rekommendationer om övergång för folkbiblioteken samt BTJ:s framtida tjänster 
har bl.a. bidragit till att skapa diskussioner om hur folkbiblioteken skall ställa sig i 
frågan. 
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Frågan om Folkbibliotek är mycket närvarande i materialet och bildar därför ett 
tema. Harriet Aagaard är en vanligt förekommande företrädare för folkbiblioteken 
på olika ställen i empirin. Aagaard är även den som på uppdrag av Svensk 
biblioteksförening skrivit en rapport om folk- och skolbibliotekens förutsättningar 
vid en eventuell övergång till Dewey. Beträffande folkbiblioteken diskuteras ofta 
de speciella förutsättningar dessa bibliotek har i hylluppställningsavseende. 
Folkbibliotek måste vid en övergång till Dewey hitta alternativa sätt att uttrycka 
olika aspekter som målgrupp, medieform m.m. Klartextbeskrivningar är en 
alternativ lösning som diskuteras i materialet. Centralt i empirin om folkbibliotek 
är även det ointresse och den avvaktande hållning som många folkbibliotek tycks 
ha. 

 

Hylluppställning är ett omfattande tema i det empiriska materialet. Denna 
diskussion är en förväntad diskussion eftersom 2010-2011 är en period då många 
forskningsbibliotek planerat och genomfört övergången till Dewey. I materialet 
diskuteras alternativa sätt av hylluppställning som full Deweykod, förkortad 
Deweykod, hyllistor, Numerus currens m.m. Folkbiblioteken omfattar även detta 
tema trots att det än så länge bara är Härnösand sambibliotek som gått över till 
Dewey. Sannolikt förekommer folkbiblioteken ofta under detta tema för att de har 
många aspekter i hylluppställningen att ta hänsyn till vid en övergång. När 
folkbibliotek och hylluppställning diskuteras är det vanligt att alternativa 
hylluppställningar som t.ex. klartextuppställning diskuteras. 

 

Det framkom i genomgången av empirin, att vissa servicepartners till de svenska 
biblioteken är av vikt för biblioteken då beslut om övergång skall tas. 
Servicepartners till biblioteken bildar därför ett tema som omfattar diskussioner 
om eller av olika instanser vars beslut och handlingar kan sägas påverka de 
svenska biblioteken i deras beslut om en övergång till Dewey. KB är den 
servicepartner som oftast omnämns i sammanhang med forskningsbibliotek. KB:s 
beslut om övergång till Dewey framstår som en klar startpunkt för beslutet om 
övergång för många av forskningsbiblioteken. Vissa bibliotek uttrycker att de 
måste gå över till Dewey när KB gjort det för att kunna fortsätta att arbeta med 
samma arbetsinsats som idag. Svensk biblioteksförenings rekommendation om 
övergång till Dewey är en annan viktig faktor för bibliotekssektorn i Sverige. 
Denna rekommendation omnämns upprepat i det empiriska materialet. För 
folkbiblioteken tycks BTJ vara en viktig servicepartner vars beslut kommer att 
påverka om en övergång för svenska folkbibliotek kommer att ske eller ej. BTJ:s 
service av SAB klassificerat material är en viktig faktor i huruvida folkbiblioteken 
kan fortsätta att använda sig av SAB eller ej. 

 

Ett återkommande tema som berör både forskningsbiblioteken och folkbiblioteken 
är Användaraspekter. Användaraspekter går i stor utsträckning att sammanfattas 
till olika hänseenden av användarvänlighet. Hylluppställning är stora frågan som 
diskuteras. Browsing, klartextuppställning och Numerus currens är vanliga 
diskussionsämnen under detta tema. 
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KB framstår även i materialet som en frekvent röst med många uttalanden. 
Deweyprojektet och KB som lett förberedelserna inför den svenska övergången 
till Dewey, är i materialet även ofta förekommande i Bauers material 2005-2009. 
Då det visade sig att denna del av diskussionen var omfattande i materialet 
sammanfattades detta tema som Mål och medel. Temat visade sig kunna sägas 
omfatta huvudsakligen de mål och medel som KB och Deweyprojektet arbetat 
med för att säkra en smidig övergång till Dewey. Mycket av empirin tillhörande 
detta tema består av Deweyprojektets mötesprotokoll samt från Deweybloggen. I 
denna del av materialet har en kontinuerlig rapportering förekommit om hur 
projektet förlöper runt i landet och om hur de olika Deweyverktygen utvecklas. 

 

Det framkommer i materialet ett tema som sammanfattats som Stötestenar i 
övergången. Dessa stötestenar sammanfattar den kritik mot Dewey och hinder 
som uppstått under övergången till Dewey. Kritiska röster gentemot Deweys 
amerikanska perspektiv framkommer samt mot att systemet är omodernt. Kritik 
framförs även mot folkbiblioteken för att de anses vara passiva och hålla en 
bristfällig diskussion i Deweyfrågan. KB kritiseras för att ha förbisett 
folkbiblioteken och deras situation vid en eventuell övergång. Övergången har 
fungerat väl på de flesta punkterna enligt empirin men har stött på hinder då KB 
och OCLC inte kan komma överens om villkoren för bruket av WorldCat. Ett 
uteblivet avtal med OCLC skulle innebära en utebliven rationaliseringsvinst. 
Rationaliseringsvinst har varit ett av huvudargumenten för en övergång till 
Dewey. 

 

Under perioden 2010-2011 dyker andra länder och deras arbete med Dewey upp i 
materialet. DDK i andra länder heter det tema som beskriver denna del av 
empirin. Argument som att Dewey är ett vanligt använt system i många länder 
dyker upp här men är mindre vanliga än praktiska beskrivningar. Vanligare är 
beskrivningar av hur olika länder använder Dewey vid t.ex. hylluppställning. 
Norge är ett land som förekommer som exempel på flera platser i empirin. 
Folkbibliotek framstår som den målgrupp som mycket av materialet under detta 
tema berör. Alternativ hylluppställning i Norge ger exempel på hur svenska 
folkbibliotek skulle kunna använda sig av Dewey vid hylluppställning. 

 

Dessa olika teman som framkommit i empirin har legat till grund för att detektera 
de övergripande diskussionsämnena i materialet. Dessa s.k. huvudämnen eller 
diskurser i bibliotekssektorns diskussioner 2010-2011 är fyra stycken. 
Diskurserna som framkommit är Transitionsdiskursen, Rumsliga diskursen, 
Redskapsdiskursen och Folkbiblioteksdiskursen. Vad som diskuterats om Dewey 
2010-2011 kan sägas ha benämnts under de teman som räknas upp ovan. 
Diskurserna i materialet bidrar till att kondensera och förtydliga mer övergripande 
huvudämnen som kan inkludera flera av de uppräknade temana.  

 

En omfattande diskurs som dyker upp i materialet 2010-2011 är den Rumsliga 
diskursen. Rumsliga aspekter av Dewey är att förvänta i denna fas då många 
bibliotek implementerar detta nya system. Den Rumsliga diskursen är den diskurs 
som innehåller mest nya inslag under perioden 2010-2011. Både 
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forskningsbibliotek och folkbibliotek ingår i den Rumsliga diskursen. Att 
folkbiblioteken omfattas av denna diskurs trots att de i huvudsak är i en 
planeringsfas kan säkert bero på att forskningsbiblioteken parallellt är i sin 
implementeringsfas. Dewey är nu etablerat i Sverige och de svenska 
folkbiblioteken har ett större material att utgå ifrån än forskningsbiblioteken hade 
för ett antal år sedan. Folkbiblioteken har även fler rumsliga aspekter än 
forskningsbibliotek att ta ställning till vid en övergång till Dewey. 

 

De övriga tre diskurserna 2010-2011 kan ses som en förlängning och utveckling 
av de flesta av de diskussioner som förekom om Dewey redan 2005-2009. 
Övergång (Transitionsdiskursen) diskuterades redan tidigare men har 2010-2011 
en mer retrospektiv vinkel då forskningsbibliotek ser över axeln och reflekterar 
över gjord övergång. Folkbiblioteken (Folkbiblioteksdiskursen) är även mer 
närvarande i materialet 2010-2011. Folkbiblioteken berörs i alla diskurser om än 
mindre i Redskapsdiskursen. Folkbiblioteken framstår som en andra generation i 
Deweyövergången där man i Redskapsdiskursen bl.a. diskuterar eventuella 
framtida utbildningsinsatser för folkbibliotekspersonal. Uppenbart i 
Redskapsdiskursen är även att Dewey nu är etablerat i Sverige benämnd med 
svenska akronymen DDK. Många verktyg och mål är uppnådda och 
Deweyprojektet närmar sig sitt slut som projektgrupp (avslutades hösten 2011). 

 

När Dewey diskuteras i empirin är ofta diskussionerna fyllda av starka känslor 
och/eller argument. Speciellt tycks uttalandena vara känsloladdade i de 
diskussioner där beslut inte ännu har tagits för eller emot en övergång till Dewey. 
Det framkommer i empirin åsikter för och emot Dewey. De uttalanden och de 
representanter som talar för Dewey är i majoritet i empirin. Dessa källor består till 
stor del av uttalanden av personer som arbetar/arbetat inom Deweyprojektet. 
Tonen i dessa diskussionen kan uppfattas som uppmanande till övergång då 
empirin indikerar att vissa folkbibliotek anser att beslutet för en övergång till 
Dewey redan är gjord. Flera direkta uppmaningar om övergång till Dewey 
framkommer i materialet. Folkbibliotekens situation diskuteras mer av 
representanter från Deweyprojektet än av folkbiblioteken själva i empirin. Inga 
direkta organiserade diskussioner för och emot Dewey går att återfinna i 
materialet. Den empiri som behandlar folkbibliotekens situation vid övergång 
tycks huvudsakligen fylla ett syfte att bana väg för en övergång. Folkbiblioteken 
själva är i stor utsträckning frånvarande i diskussionen vilket väcker frågan vad 
det osagda och den påstådda passiviteten hos folkbiblioteken står för. 

 

Som kontrast till den stora mängden empiri som banar väg för övergång till 
Dewey förekommer även uttalanden emot Dewey och emot den passivitet som 
folkbiblioteken sägs inta i Deweydiskussionen. Dewey kritiseras hårt av några för 
att vara ett olämpligt klassifikationssystem för Sveriges folkbibliotek. I empirin 
förekommer även kritiska uttalanden om folkbibliotekens ointresse och 
avvaktande hållning i Deweydiskussionen. Dessa uttalanden skulle kunna 
uppfattas som utmanande och provokativa (för att mana till diskussion) men 
förblir till största del obesvarade av den övriga bibliotekssektorn. 
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Forskningsbiblioteken är mer närvarande i empirin 2010-2011 än folkbiblioteken 
själva. Man diskuterar under perioden hur man planerat en övergång till Dewey 
samt hur genomförda övergångar sett ut. Diskussionerna framstår som sakliga, 
samlade och odramatiska. Någon gång går det att detektera en uppgivenhet över 
att man inte haft något annat val än att gå över till Dewey efter KB:s beslut. 
Övergången för många forskningsbibliotek ser enligt empirin ut att ha fungerat 
smidigt. Efter beslutet och övergången till Dewey tycks diskussionerna successivt 
avta på de flesta forskningsbiblioteken.  

 

• Hur ser Deweydiskussionen annorlunda ut 2010-2011 mot 2005-2009? 

 

Denna underfråga besvaras ur två synvinklar. Först jämförs Deweydiskussionen 
2005-2009 med perioden 2010-2011 ur ett övergripande perspektiv. Sedan 
besvaras frågan genom att diskurserna framkomna 2005-2009 kontra diskurserna 
2010-2011 jämförs. I jämförelsen mellan diskurserna utgår jämförelsen från 
Bauers tre diskurser först i förhållande till denna uppsats diskurser. Slutligen 
diskuteras de diskurser i denna uppsats som inte diskuterats i förhållande till 
Bauers diskurser. 

 

Deweydiskussionen ser i stor utsträckning annorlunda ut 2010-2011 mot vad den 
gjorde 2005-2009. Den period som Bauer undersökt består av de initiala 
diskussionerna om huruvida Sverige och de svenska biblioteken skall gå över till 
Dewey eller inte. Diskussioner uppstod där både positiva och negativa uttalanden 
framkom angående en övergång till Dewey. Forskningsbiblioteken och deras 
förutsättningar var den huvudsakliga utgångspunkten i den ursprungliga 
Deweydiskussionen. De argument för en övergång som framkom har visat sig 
vara fördelar som till största del kommer forskningsbiblioteken till godo. 
Forskningsbibliotekens diskussioner kring en övergång kan sägas vara den första 
generationens diskussioner kring en övergång. För- och nackdelar gällande 
Dewey figurerade ofta i materialet 2005-2009. Empirin 2010-2011 handlar allt 
mera om de rumsliga aspekterna vid användandet av Dewey. 
Forskningsbiblioteken diskuterar initialt i perioden olika alternativ för 
hylluppställning och andra rumsliga aspekter. Senare i perioden redogörs för de 
beslut som tagits. Folkbibliotekens rumsliga aspekter diskuteras också i materialet 
trots att många folkbibliotek ännu framstår som avvaktande gentemot Dewey. 
Folkbiblioteken har dock en mer komplicerad rumslig övergång och behöver 
därför troligen ett mer utförligt underlag att utgå ifrån i sina diskussioner gällande 
Dewey. 

 

Diskurserna i materialet 2010-2011 ser annorlunda ut än diskurserna 2005-2009. 
Det finns dock innehåll i dessa diskurser som förekommer under båda 
undersökningsperioderna. Den rationella diskursen i Bauers uppsats innehåller till 
stor del argument för men även mot en övergång till Dewey. Rationella argument 
för en övergång till Dewey går att återfinna i merparten av Bauers empiri. Bauer 
hävdar att denna diskurs kännetecknas av att den legitimerar övergången till 
Dewey genom de rationella argumenten som framläggs. I empirin 2010-2011 
förekommer det ännu på några ställen att man lyfter fram argument för övergång 
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till Dewey. Internationalisering, rationalisering och ökad kvalitet är det positiva 
man framhäver med Dewey. Dessa argument tycks vara argument som är väl 
etablerade i Deweydiskussionen då de återkommer över åren och upprepas i 
snarlika uttalanden. Det finns i materialet 2010-2011 mer diskussioner om 
folkbibliotekens övergång. I materialet förekommer det få rationella positiva 
argument för övergång. Tvärtemot hävdar Aagaard i sin rapport att ”Folk- och 
skolbibliotek inte har samma fördelar av en internationalisering som 
universitetsbiblioteken” (2010c, s. 6). Aagaard framhäver dock fördelarna med att 
biblioteken i Sverige även i framtiden har ett och samma klassifikationssystem. 
Hon påpekar även att det finns många problem med en övergång för folk- och 
skolbiblioteken men att systemet används av folkbibliotek på många andra platser 
i världen på ett fungerande vis. (Aagaard 2010c, s. 6) 

 

Den ekonomiska diskursen i Bauers material handlar om nödvändiga insatser och 
om de vinster man i förlängningen kan erhålla vid en övergång till Dewey. I 
Bauers empiri var övergången till Dewey ännu på ett planeringsstadium. 
Diskussionerna handlade om vilka alternativa övergångssätt som fanns och hur 
pengar, tid och övriga resurser stod i förhållande till de beslut man tog. Den 
ekonomiska diskursen är obefintlig i empirin 2010-2011. Många av 
forskningsbiblioteken har sannolikt redan hållit diskussioner om ekonomiska 
aspekter av en övergång, medan andra har ett diskussionsunderlag att hämta i det 
material som växt fram under åren som gått. Detta kan förklara färre ekonomiska 
diskussioner i empirin 2010-2011. Folkbiblioteken tycks enligt materialet inte ha 
startat några utförligare samtal om Dewey, alternativt inte kommit så långt att 
man publicerat något offentligt material om de diskussioner som hållits. 

 

Den diskurs som Bauer kallar Den instrumentella diskursen är den diskurs som 
går att återfinna i högst grad i materialet 2010-2011. Denna diskurs korrelerar 
huvudsakligen med den diskurs som i denna uppsats är benämnd som 
Redskapsdiskursen. Den instrumentella diskursen är hos Bauer den diskurs som 
”handlar om att använda något som verktyg för att uppnå ett visst tillstånd eller 
mål”. Denna diskurs innefattas för Bauer av insatser som att skapa en 
konverteringstabell, utbilda biblioteksarbetande m.m. Detta är även delar av den 
diskurs som i denna uppsats benämns som Redskapsdiskursen. Anledningen till 
att dessa två diskurser har olika namn är att Bauers instrumentella diskurs även 
innehåller delar som övergången till Dewey samt försvenskning av amerikanska 
aspekter i Dewey m.m. Dessa delar av Bauers diskurs är inte desamma som de 
som innefattas i Redskapsdiskursen i denna uppsats. Övergång och vinster med 
övergången som Bauer inkluderar i den instrumentella diskursen kan härledas till 
den diskurs som i denna uppsats benämns som Transitionsdiskursen. (Bauer 2010, 
s.33) 

 

Utöver Redskapsdiskursen och Transitionsdiskursen i denna uppsats förekommer 
även inslag från Folkbiblioteksdiskursen i Bauers material. Bauer har dock valt att 
använda folkbibliotek som en nodalpunkt och inte som en diskurs. Folkbibliotek 
och diskussioner kring dessa bibliotek är vanliga men mer begränsade i Bauers 
material än i empirin 2010-2011. Detta kan troligen förklaras av att 
folkbiblioteken kan sägas vara en andra generation av bibliotek som överväger en 
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övergång till Dewey. Folkbibliotekens fördelar vid en övergång är inte lika 
uppenbara som forskningsbibliotekens. Folkbibliotekens intresse har även under 
perioden 2005-2011 i många fall varit svalt eller avvaktande. I denna uppsats 
empiri framgår det att många forskningsbibliotek redan genomgått en övergång 
eller planerat ett övergångsdatum. Detta gör att folkbiblioteken nu som en andra 
bibliotekstyp i Sverige behöver ta beslut om övergång eller ej. Folkbiblioteken har 
även andra aspekter att ta hänsyn till vid en övergång. Detta har medverkat till att 
materialet om folkbibliotek ser annorlunda ut mot materialet som uppkommit av 
och om forskningsbibliotek och deras förutsättningar vid en övergång. 

 

Den Rumsliga diskursen är den diskurs i denna uppsats som skiljer sig mest från 
diskurserna i Bauers uppsats. Skälet till detta framstår som naturligt då 
Deweyprojektet ännu under perioden 2005-2009 var huvudsakligen i ett 
planeringsstadium. Kungliga biblioteket tog hösten 2008 beslut om en övergång 
till Dewey medan den faktiska övergången påbörjades i januari 2011. 2009 där 
Bauers empiri slutar hade alltså få bibliotek gått över till Dewey. Ingen 
omfattande diskussion om de rumsliga aspekterna av en övergång hade enligt 
Bauers empiri satt igång. Perioden 2010-2011 är en rumsligt intensiv period då 
många forskningsbibliotek planerat och genomfört övergången till Dewey. Många 
diskussioner har hållits inom och emellan olika bibliotek om hylluppställning och 
andra rumsliga aspekter vid en övergång. Den Rumsliga diskursen omfattar även 
folkbibliotek under denna period. Många av folkbiblioteken är ännu på ett 
planeringsstadium jämförbart med vad många forskningsbibliotek var under 
perioden 2005-2009. Det framkom under Bauers undersökningsperiod att folk- 
och skolbibliotekens speciella förutsättningar behövdes utredas utförligare. Detta 
ledde bl.a. till att Harriet Aagaard på uppdrag av Svensk Biblioteksförening skrev 
sin rapport om folk- och skolbibliotekens förutsättningar vid en övergång till 
Dewey. Denna rapport berör i stor utsträckning rumsliga aspekter som 
hylluppställning och de speciella förutsättningar folkbibliotek har att ta hänsyn till 
vid en eventuell övergång till Dewey. (Aagaard 2010c, s. 6) 

 

• Vilka skäl går att urskilja till förändringarna i Deweydiskussionen? 

 

Denna underfråga besvaras ur en övergripande synvinkel där 
Deweydiskussionerna 2005-2009 och 2010-2011 som två helheter jämförs. 
Jämförelsen utgår även från en uppfattning om att Deweys införande kan sägas 
omfatta en planeringsfas och en implementeringsfas.  

 

Anledningar till att materialet ser annorlunda ut 2010-2011 mot 2005-2009 kan 
härledas till flera punkter. Deweydiskussionen var 2005-2009 i sitt initiala skede 
vilket innebär att vissa frågor för första gången dyker upp. Dessa frågor måste då 
diskuteras och redas ut. I den senare delen av empirin (2010-2011) återkommer 
inte alltid samma frågor, troligen då många svar finns att hämta från redan förda 
diskussioner. En annan anledning till att materialet skiljer sig mellan perioderna 
kan bero på att man kan dela upp dessa två undersökningsperioder i en 
planeringsfas och en implementeringsfas. Detta innebär att helt olika frågor 
uppstår och olika saker diskuteras under de olika perioderna. 
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Forskningsbiblioteken kan sägas vara den första generationen som i materialet 
2005-2011 har planerat och implementerat Dewey. Ytterligare en orsak till att 
materialet ser annorlunda ut 2010-2011 kan förklaras av att folkbiblioteken den 
senare perioden kan sägas infinna sig i en ny planeringsfas som ligger parallellt 
med forskningsbibliotekens implementeringsfas. 

 

Att Deweydiskussionen ser annorlunda ut idag mot tidigare kan även potentiellt 
skönjas i uttalanden om att ett beslut redan är taget om övergång till Dewey. Vissa 
röster i bibliotekssektorn tycks uppfatta faktorer som KB:s övergång, Svensk 
biblioteksförenings rekommendationer om övergång och Harriet Aagaards 
rekommendation om övergång som att ett beslut för övergång till Dewey redan är 
taget för alla Sveriges bibliotek. En sådan eventuell uppfattning innebär att för 
och emot diskussioner om Dewey potentiellt uteblir. Folkbiblioteken har även 
varit mindre delaktiga i Deweydiskussionen från projektets början mot vad 
forskningsbiblioteken har varit. Många forskningsbibliotek har idag redan 
diskuterat och implementerat Dewey vilket troligen leder till en avtagande 
diskussion av dessa bibliotek. När inte folkbiblioteken väljer att ta en större och 
mer aktiv del i diskussionerna om folkbibliotekens situation blir därmed 
diskussionen mer ensidig och utformad av Deweyprojektets representanter. 
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6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Vad diskuteras om Dewey 2010-2011 och på vilket 
sätt? 

Mycket av bibliotekssektorns diskussioner 2010-2011 berör frågor som har att 
göra med den svenska övergången till Dewey. Inom Transitionsdiskursen 
diskuteras övergång för både forsknings- och folkbibliotek. Forskningsbibliotek 
beskriver även grunden för beslut för övergång. Många bibliotek framstår som 
positiva till Dewey och beskriver ett smidigt skifte. Andra bibliotek beskriver att 
de inte upplevt sig ha något annat val än att gå över då KB gått över till Dewey. 
Folkbiblioteken är den grupp med bibliotek som beskrivs vara avvaktande eller 
ointresserade av en övergång. Folkbiblioteken rekommenderas dock gå över till 
Dewey när nu KB och många forskningsbibliotek tagit beslut om övergång. 
Servicepartners till biblioteken som t.ex. KB och BTJ är enligt vissa 
betydelsefulla för huruvida man kan välja att gå över till Dewey eller ej. Den 
svenska övergången till Dewey har kantats av vissa i uppsatsen s.k. ”stötestenar”. 
En bristfällig debatt är en del av kritiken som framkommit under perioden 2010-
2011. Kritik framförs även mot att Dewey är ett system avpassat för 
forskningsbibliotek men inte för folkbibliotek. En stötesten relaterar till en av de 
potentiella rationaliseringsvinsterna. WorldCat ansågs vara ett hjälpmedel som 
skulle ge åtkomst till färdig katalogdata. Dessa katalogdata går inte att nyttja då 
KB och OCLC inte kunnat komma överens om villkoren för bruket av WorldCat. 

 

Den Rumsliga diskursen är den diskurs som i materialet omfattat de diskussioner 
om olika rumsliga aspekter av Dewey. Hylluppställning är en av de mest 
omfattande diskussionerna i materialet. Forskningsbiblioteken har under åren 
2010-2011 fört en diskussion från planering till implementering om 
hylluppställningsfrågor. De har diskuterat om man skall använda kort eller full 
Deweykod, Numerus currens m.m. Folkbibliotek är även en central del av den 
Rumsliga diskursen. Folkbiblioteken involveras i diskussioner om 
hylluppställning, användarvänlighet, browsing, klartextuppställning m.m. 
Folkbiblioteken har även en central del i denna diskussion då de har fler aspekter 
att ta ställning till gällande hylluppställning än forskningsbiblioteken. När de olika 
biblioteken diskuterar rumsliga aspekter av Dewey är användarvänlighet en viktig 
fråga för många. Möjlighet att browsa är en viktig aspekt som olika bibliotek tar 
upp. 

 

I Redskapsdiskursen diskuteras huvudsakligen de mål och medel som KB och 
Deweyprojektet arbetat med för att göra övergången till Dewey smidig. Svenska 
WebDewey och konverteringstabellen är verktyg som diskuteras. Även 
mappningen SAO - Dewey och OCLC:s  WorldCat är vanliga samtalsämnen inom 
denna diskurs. Olika utbildningar till bibliotekens personal runt i Sverige 
diskuteras. Utbildningar av olika omfattning och inriktningar har erbjudits. 
Magdalena Svanberg är en vanligt förekommande person i Redskapsdiskursen. 
Svanberg framstår som den enskilda person som varit huvudansvarig och mest 
drivande i frågan om Sveriges övergång till Dewey. 
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Folkbiblioteksdiskursen relaterar till de allra flesta av temana i materialet. 
Folkbiblioteken figurerar 2010-2011 som en grupp av bibliotek som är 
avvaktande och relativt ointresserade av en övergång till Dewey. 
Rekommendationer om övergång har skapat diskussioner bland vissa bibliotek. 
Frågor om hylluppställning på folkbiblioteken diskuteras i bl.a. en rapport i 
materialet. Klartextuppställning diskuteras som ett alternativ till uppställning för 
att belysa aspekter som Dewey inte till skillnad från SAB kan uttrycka. Där 
Magdalena Svanberg framstår som en huvudperson för Deweyprojektet och för 
forskningsbiblioteken, framstår Harriet Aagaard vara en motsvarande talesperson 
för folkbiblioteken. 

 

Vare sig man är för eller emot Dewey, längtar eller bävar för en övergång, tycks 
Deweydiskussionen bitvis väcka mycket känslor. I empirin framstår det som att 
många känslor och tydliga budskap uttalas innan ett beslut om övergång till 
Dewey har tagits. I denna uppsats empiri har redan en övergång till Dewey skett 
på många forskningsbibliotek. Forskningsbibliotekens diskussioner och 
uttalanden om beslut och övergång framstår i empirin många gånger som relativt 
odramatiska. Flera uttrycker en nöjdhet över lyckade övergångar medan man kan 
uppfatta en uppgivenhet eller accepterande inställning där det framgår att vissa 
forskningsbibliotek gått över till Dewey då de inte anser sig ha något val när KB 
tog beslut om övergång 2008. 

 

Folkbiblioteken ligger ännu 2010-2011 i en planeringsfas till skillnad mot många 
forskningsbibliotek som inträtt en implementeringsfas. I empirin går det att 
återfinna tydliga rekommendationer och starka känslor vad det beträffar 
folkbibliotekens eventuella övergång till Dewey. Där man kan finna 
rekommendationer om övergång i empirin kan man även finna uttalande som 
kraftigt opponerar sig mot en övergång till Dewey för folkbiblioteken. 
Folkbiblioteksrepresentanter som Harriet Aagaard arbetar aktivt och via många 
kanaler för att möjliggöra folkbibliotekens övergång samtidigt som 
folkbiblioteken själva anges vara passiva och ointresserade i frågan. Om 
folkbiblioteken är ointresserade eller inte är svårt att utläsa av den faktiska 
empirin då få folkbibliotek är representerade. Intressant att reflektera över är dock 
vad det man inte säger står för. När Deweyprojektet initialt diskuterade övergång 
till Dewey var många forskningsbibliotek närvarande i diskussionen. När 
representanter för Deweyprojektet diskuterat folkbiblioteken 2010-2011 framstår 
det som en mer ensidig diskussion där få folkbibliotek uttalat sin tankar och idéer 
om Dewey. Folkbibliotekens frånvaro i empirin torde kunna indikera någon typ av 
kluvenhet inför Dewey. Frågan kvarstår om denna passivitet är tecken på ointresse 
hos många folkbibliotek eller om den representerar en avvaktande hållning för att 
se hur Dewey utvecklas som klassifikationssystem i Sverige. 
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6.2 Hur ser Deweydiskussionen annorlunda ut 2010-2011 
mot 2005-2009? 

Deweydiskussionen har beröringspunkter mellan de två olika tidsperioderna men 
även stora skillnader. Den period som Bauer undersökt bestod av de initiala 
diskussionerna i Sverige om huruvida landets bibliotek skulle gå över till Dewey 
eller inte. För- och nackdelar framkom i den initiala diskussionen beträffande 
Dewey. Fördelarna som framkom var dock huvudsakligen fördelar som gäller 
forskningsbiblioteken. Diskussionen som fördes 2005-2009 omfattades 
huvudsakligen av de svenska forskningsbiblioteken. I Deweydiskussionen 2010-
2011 har redan många av Sveriges forskningsbibliotek tagit beslut om övergång. 
Många bibliotek har även genomfört övergången till Dewey. I empirin 2010-2011 
diskuteras rumsliga aspekter som hylluppställning utförligt. Empirin från 2010 
beskriver ofta forskningsbibliotekens planering av att införa Dewey. År 2011 kom 
mer rapporter om hur den genomförda övergången fungerat. Folkbiblioteken kan 
sägas ha befunnit sig i periferin i diskussionen 2005-2009. 2010-2011 diskuteras 
folkbiblioteken och deras förutsättningar för en övergång allt utförligare. 
Fortfarande framstår många folkbibliotek som ointresserade och diskussionerna 
av folkbiblioteken själva är färre än diskussionerna om folkbibliotekens 
förutsättningar.  

 

Diskurserna 2005-2009 har innehåll som går att återfinna i diskurserna 2010-
2011. Diskurserna ser i övrigt till stor del annorlunda ut. Den rationella diskursen 
i Bauers empiri är ett exempel på de förändringar som skett. Denna diskurs 
handlade till stor del om rationella argument för en övergång men även argument 
mot. Denna diskurs handlar enligt Bauer om att legitimera en övergång till Dewey 
genom att lägga fram rationella argument. Argument för en övergång är bl.a. 
internationalisering och rationaliseringsvinster som finns att vinna. Rationella 
argument för en övergång 2010-2011 förekommer men är relativt få. Argument 
finns även i materialet där det framgår att folkbiblioteken har få fördelar att vinna. 
Det verkar rimligt att den rationella diskursen var mer aktuell innan beslutet om 
övergång hade tagits. Det kvarstår att se om det kommer att dyka upp en 
motsvarande rationell diskurs nu när folkbiblioteken blir allt mer aktuella i 
diskussioner om övergång till Dewey. Kanske uppstår en rationell diskurs med 
fler argument mot övergång än i diskursen 2005-2009 då det i det empiriska 
materialet framstår som att det inte finns lika många argument för 
folkbibliotekens övergång som det finns för forskningsbiblioteken. 

 

I Bauers material framkom Den ekonomiska diskursen. Denna diskurs handlar om 
vilka insatser som krävs vid en övergång till Dewey. Diskursen handlar även om 
vilka vinster dessa insatser kan ge i förlängningen. Den ekonomiska diskursen är 
obefintlig i empirin 2010-2011. Många forskningsbibliotek har redan fört denna 
diskussion om vilka insatser som krävs vid en övergång. Andra bibliotek har ett 
diskussionsmaterial att utgå ifrån då de kan ta del av redan förda diskussioner. 
Folkbiblioteken kan beskrivas som en andra generations (potentiella) 
Deweyanvändare. Det kvarstår att se om en ekonomisk diskussion kommer att 
växa fram. 
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Bauer benämner en av sina diskurser som Den instrumentella diskursen. Denna 
diskurs är den som går att återfinna i störst utsträckning i denna uppsats. Bauer 
beskriver det som att denna diskurs handlar om användandet av verktyg för att 
uppnå ett visst tillstånd eller mål. Denna diskurs omfattar utbildning av personal, 
skapandet av en konverteringstabell m.m. På många sätt har denna diskurs 
beröringspunkter med diskursen som i denna uppsats benämns 
Redskapsdiskursen. Bauers diskurs omfattas även övergångsdiskussioner m.m. 
som i denna uppsats ingår i Transitionsdiskursen. 

 

Av diskurserna i denna uppsats har tre av de fyra diskurserna mer eller mindre 
beröringspunkter med Bauers material. Utöver Redskapsdiskursen och 
Transitionsdiskursen går det även att finna beröringspunkter mellan 
Folkbiblioteksdiskursen och delar av Bauers material. Bauer diskuterar 
folkbiblioteken i sitt material men har inte någon diskurs som benämns som 
folkbiblioteksdiskursen. Folkbiblioteken fanns med i Bauers empiri men framstår 
ha befunnit sig i periferin av materialet. Det känns logiskt att folkbibliotekens 
situation tar en större plats i empirin i detta material då folkbiblioteken som en 
andra generations potentiella Deweyanvändare nu befinner sig i en planeringsfas 
där folkbiblioteken och dess förutsättningar diskuteras. Intressant blir att se 
huruvida folkbiblioteken själva kommer att ta en aktivare del i 
Deweydiskussionerna eller om de flesta kommer att fortsätta att förhålla sig 
avvaktande. 

 

Den diskurs som skiljer sig mest från Bauers material är den Rumsliga diskursen. 
Det framstår logiskt att den Rumsliga diskursen är mindre utförlig och mer 
abstrakt under perioden 2005-2009. Deweyprojektet var den perioden ännu i ett 
tidigt planeringsstadium och många diskussioner handlade om man skulle gå över 
eller ej mer än om rumsliga aspekter som hylluppställning. Perioden 2010-2011 är 
en väldigt aktiv period i Deweydiskussionerna. Många forskningsbibliotek har 
under denna period både tagit beslut om och genomfört en övergång till Dewey. 
Många diskussioner hålls denna period om frågor som bl.a. hylluppställning och 
användarvänlighet. Folkbibliotekens rumsliga förutsättningar diskuteras även 
under perioden i bl.a. den rapport som Harriet Aagaard skrev om folk- och 
skolbibliotekens förutsättningar vid en övergång. (Aagaard 2010c) 

 

6.3 Vilka skäl går att urskilja till förändringarna i 
Deweydiskussionen? 

Empirin 2005-2009 ser i flera avseenden annorlunda ut mot perioden 2010-2011. 
Åren 2005-2009 kan sägas bestå av de initiala diskussionerna om Dewey. Få 
bibliotek hade under den perioden tagit beslut om eller genomfört en övergång till 
Dewey. Alla frågor som uppstår vid ett potentiellt systemskifte behövdes 
diskuteras. Sveriges bibliotek behövde också ta ställning till om Dewey är ett 
lämpligt klassifikationssystem för svenska förhållanden.  
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Perioden 2010-2011 har redan de flesta diskussionerna för och emot en övergång 
till synes hållits. Forskningsbiblioteken är de bibliotek som var de huvudsakligt 
berörda biblioteken perioden 2005-2009. Perioden 2010-2011 diskuteras 
folkbibliotekens förutsättningar allt mer och rapporter och seminarier om och med 
folkbiblioteken dyker upp. Forskningsbibliotekens planeringsfas kan sägas ha 
tagit plats under perioden 2005-2009 medan folkbiblioteken kan sägas befinna sig 
i motsvarande fas åren 2010-2011. Forskningsbiblioteken kan åren 2010-2011 
sägas ha gått in i en implementeringsfas parallellt med folkbibliotekens 
planeringsfas. 

 

Ytterligare en anledning går att skönja till att Deweydiskussionen ser annorlunda 
ut 2010-2011 mot 2005-2009. Perioden 2005-2009 gick det att återfinna många 
diskussioner med argument för och emot en övergång till Dewey. Perioden 2010-
2011 är beslutet taget för en övergång (för dem som väljer att följa efter KB) 
vilket lett till att många forskningsbibliotek nu valt att gå över till Dewey. Även 
då många folkbibliotek inte tagit beslut om en övergång så rekommenderas 
folkbiblioteken att gå över. Folkbiblioteken har möjlighet att påverka beslutet om 
övergång men har sannolikt större press att gå över nu när många 
forskningsbibliotek gått över. Sveriges bibliotek kommer annars stå delat med två 
olika klassifikationssystem. 

 

6.4 Diskussion och resonemang om Deweydiskussionen 
Bibliotekssektorn i Sverige har under de senaste åren fört en omfattande rumslig 
diskussion om klassifikationssystemet Dewey. Hylluppställning är den fråga som 
diskussionen huvudsakligen berört. Det förefaller vara en naturlig och förväntad 
diskussion. De svenska forskningsbiblioteken har under de senaste åren i många 
fall diskuterat och/eller implementerat Dewey på sina bibliotek. Folkbiblioteken 
har även bjudits in till/deltagit i en diskussion om hur en övergång till Dewey 
skulle kunna lösas rumsligt på just folkbibliotek och snarlika bibliotekstyper. 
Något som kan sägas skilja sig mellan Deweydiskussionerna 2005-2009 och 
2010-2011 är att diskussionerna för och emot Dewey till stor del försvunnit från 
den första till den andra tidsperioden. När Deweydiskussionerna fördes 2005-2009 
var Dewey fortfarande ett nytt fenomen som var obekant för de flesta biblioteken i 
Sverige. Dewey kallades i empirin under 2005-2009 huvudsakligen för DDC. 
Under perioden 2010-2011 har många forskningsbibliotek tagit beslut om en 
övergång till Dewey och vissa har påbörjat övergången. I empirin framkommer 
det nu att många har börjat kalla Dewey för DDK istället för DDC. Dewey har 
under perioden 2010-2011 införlivats och försvenskats i Deweydiskussionen. 
Dewey framstår nu (2010-2011) som mer naturligt förekommande och ifrågasätts 
mer sällan.  

 

Då forskningsbiblioteken kan sägas vara den första generationen att ta ställning 
till Deweys varande eller ej, kan folkbiblioteken sägas vara den andra 
generationens potentiella Deweyanvändare. Folkbiblioteken dyker 2010-2011 upp 
mer frekvent i materialet. Diskussionerna 2005-2009 handlade till stor del om 
Deweys varande eller ej. Perioden 2010-2011 är en konkret implementeringsfas 
där många forskningsbibliotek tagit ett beslut för Dewey. Trots att de flesta 
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folkbiblioteken inte tagit beslut för eller emot en övergång lyser motsvarande ”för 
eller emot” diskussioner till stor del med sin frånvaro. Det förvånar mig att 
folkbiblioteken inte i större utsträckning är med och diskuterar frågan i centrala 
forum. Jag tror att det är möjligt att de folkbibliotek som idag förhåller sig passiva 
i diskussionen senare kommer att ha förlorat möjligheten att påverka om man vill 
gå över till Dewey eller inte. Får de intresserade och aktiva folkbiblioteken råda i 
frågan, tror jag möjligheten finns att de passiva senare får finna sig i det beslut 
som andra tagit. Jag skulle vilja råda till en öppen diskussion på alla bibliotek 
oavsett var man står i frågan. Dewey är här och jag tror att alla svenska bibliotek 
måste förhålla sig till frågan om övergång mer aktivt. 

 

Det var förväntat att Deweydiskussionerna har ändrat karaktär från abstrakt till 
konkret form mellan åren 2005-2011. Jag tror att detta beror på att många 
bibliotek idag planerar eller har genomfört en övergång. Skillnaden mellan 
perioderna (2005-2009 kontra 2010-2011) kan även bero på att Dewey tidigare 
var så nytt och obekant att man inte haft kunskap nog för att kunna diskutera vissa 
aspekter av ett systembyte. Perioden 2005-2009 var ett initialt skede där många av 
de uppkomna frågorna diskuterades i Sverige för första gången. Att kunna 
diskutera ett potentiellt systemskifte kräver en viss insyn och förståelse för att 
kunna känna till och relatera till vissa aspekter av det nya klassifikationssystemet. 
Jag känner själv att jag allt eftersom jag satt mig in i Dewey och 
Deweydiskussionen, successivt fått en bättre förståelse. Denna förståelse har 
bidragit till att jag allt mer kunnat reflektera över olika aspekter i 
Deweydiskussionen. KB och Deweyprojektet har under perioden 2005-2011 
utvecklat det svenska Deweyprojektet från en abstrakt planeringsfas till dagens 
konkreta implementeringsfas. Många verktyg är idag utvecklade och många 
bibliotek har gått över till Dewey. Folkbiblioteken är idag i en planeringsfas 
parallell med forskningsbibliotekens implementeringsfas. Detta kan påverka att 
diskussionerna idag ser annorlunda ut än tidigare. Det framgår dock av 
rapportering i skrivandets slutfas att folkbibliotek på senare tid diskuterat och tagit 
beslut för en övergång till Dewey. Sigtuna kommuns bibliotek är pilotbibliotek för 
Dewey och folkbiblioteken. Biblioteket har den 1 januari 2012 börjat klassificera 
sin facklitteratur med Dewey. (Aagaard 2011c, http://deweybloggen.kb.se/?p=598 
; Aagaard 2012b, http://deweybloggen.kb.se/?p=677) 

 

Deweydiskussionen 2010-2011 har som jag antog, visat sig vara en aktiv och 
omfattande diskussion mitt i skiftet till ett nytt klassifikationssystem i Sverige. 
Min målsättning var att synliggöra och reflektera över den svenska 
Deweydiskussionen. Jag valde detta aktuella ämne för att jag som blivande 
bibliotekarie har ett intresse av en sådan stor förändring inom bibliotekssektorn. 
Jag valde även ämnet för att en genomgång av Deweydiskussionen kan gagna 
andra inom bibliotekssektorn. Jag har i denna uppsatsprocess inhämtat mycket ny 
kunskap och fått insyn i Dewey och de svenska Deweydiskussioner som förts på 
senare år. Uppsatsprocessen har dock inte släckt min nyfikenhet eller besvarat alla 
de frågor jag har. Än är bibliotekssektorn mitt upp i en planerings- och 
implementeringsfas som inte nått sitt slut. Jag är fortfarande intresserad av vad 
som kommer hända under de kommande åren. Många frågor har även uppstått 
kring det som sker här och nu. 
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Jag upplever att det i materialet går att urskilja tre röstperspektiv ur den stora 
rösten bibliotekssektorn. Perspektiven jag ser är ett leverantörsperspektiv samt två 
olika brukarperspektiv. Leverantörerna är de röster i materialet som erbjuder 
verktyg och tjänster. Leverantörerna i materialet är KB, Svensk biblioteksförening 
och BTJ. De två brukarperspektiven jag detekterat är forskningsbiblioteksbrukare 
och folkbiblioteksbrukare. De två olika brukargrupperna (d.v.s. forsknings- och 
folkbiblioteken) har olika förutsättningar vid en eventuell övergång och de 
befinner sig även i olika faser av Deweyprojektet. Forskningsbiblioteksbrukarna 
kan sägas befinna sig i en implementeringsfas idag medan folkbiblioteksbrukarna 
ännu är i en planeringsfas.  

 

I Laclau och Mouffes diskursanalys ingår begreppet hegemoni.  Hegemoni kan 
sägas innebära ett läge där en befintlig idé i samhället inte utmanas. Denna 
existerande uppfattning innebär en maktposition för dem som råder över det 
hegemoniska tillståndet. Jag har i uppsatsens analysdel valt att se på empirins 
olika röster kollektivt som ”bibliotekssektorn”. Denna avgränsning är gjord för att 
begränsa uppsatsens omfång men även för att de valda analysverktygen fungerar 
bra till att analysera det aktuella materialet. Utöver den gjorda analysen med den 
kollektiva rösten ”bibliotekssektorn” framträder fler röstperspektiv i materialet. 
En intressant fråga är om man kan se hegemoniska tendenser i det empiriska 
materialet. Jag ställer mig frågan varför det inte uppstått mer diskussioner om 
Deweys införande i Sverige. Det framgår av materialet att det finns 
forskningsbibliotek som uttryckt att de inte haft något val när KB gick över till 
Dewey. Det är även tydligt i materialet att många folkbibliotek ställer sig 
avvaktande till en övergång. Ett uttalande i empirin benämner diskussioner om 
Deweys varande som ”en tillfällig lucka i tystnaden och lydnadens kultur” 
(Atlestam, 2011, http://bisbloggen.blogspot.se/2011/02/stoppa-
systemskiftet.html). Känner alla bibliotek att de fått ett val att gå över till Dewey 
eller inte? Vad hände med den ”för och emot” diskussion som tidigare figurerade i 
Deweydiskussionen enligt Bauer? En helt nyligen uppstartad diskussion på 
skolbibliotekslistan indikerar att det finns tankar och åsikter både för och emot 
Dewey på bibliotek runt i Sverige. Två inlägg gjorda av Harriet Aagaard har fram 
tills den 23/1 2012 genererat ett knappt 20-tal inlägg om Dewey. Frågan är om 
fler diskussioner om Deweys varande kommer att uppstå inom en snar framtid? 
(Aagaard 2012c ; Aagaard 2012a) 

 

De mot Dewey öppet kritiska rösterna är i materialet inte så många. De skapar 
dock hos mig en nyfikenhet angående det som inte diskuterats. Varför har t.ex. 
inte fler folkbibliotek och dess medarbetare aktivt diskuterat Dewey? Vilka är 
folkbibliotekens drivkrafter för att gå över till Dewey? Folkbiblioteken har inte 
samma rationaliseringsvinster som forskningsbiblioteken. Är målet med övergång 
för folkbiblioteket i så fall primärt en enad bibliotekssektor i Sverige? I andra 
länder framgår det att man använder Dewey i hela bibliotekssektorn men även att 
man använder sig av olika klassifikationssystem på olika bibliotekstyper. Har 
frågan diskuterats i Sverige om folkbiblioteken kan skapa någon typ av 
konsortium för att potentiellt driva vidare utveckling av SAB? Har nya 
leverantörer uppenbarat sig på marknaden om BTJ väljer att inte fortsätta leverera 
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SAB klassificerat material? Jag har även reflekterat över vilken roll Harriet 
Aagaard kommer att ha som Deweyprojektets projektledare för folkbiblioteken. 
Är tanken att Aagaard skall mana till diskussion om Dewey, eller skall hon agera 
som talesperson och mentor för de som vill genomföra en övergång till Dewey? 
(Svanberg 2011e, http://deweybloggen.kb.se/?p=393) 

 

Jag finner det intressant att se hur övergången till Dewey kommer att falla på plats 
över de kommande åren. Kommer det utkristalliseras ett antal rumsliga modeller 
för övergång som kommer att dominera eller kommer Sveriges bibliotek ha 
många olika arbetssätt för t.ex. hylluppställning? Det framgår i det nionde 
Biblioteksbladet (BBL) 2011 att Stockholms universitet har fått mycket kritik. 
Biblioteket har valt att ställa upp sitt bestånd efter Numerus currens. 
Protestskrivelse har lämnats in till biblioteksledningen angående beslutet att införa 
Numerus currens. Numerus currens framstår i empirin som en slags ”Svarte 
Petter” som många bibliotek valt bort. Jag undrar om det kommer att finnas fler 
uppställningsmodeller som kommer att framstå som mer acceptabla än andra eller 
om biblioteken kommer att utveckla stor särprägel utifrån de egna behoven. Det är 
även intressant att se om folkbiblioteken så småningom kommer ha en gemensam 
modell för uppställning. (Ekström 2011, s.10-13) 

 

OCLC och KB:s förhandlingar om WorldCat framstod i materialet som ett oväntat 
hinder som uppdagats under övergången till Dewey. Jag har under tillkomsten av 
denna uppsats funderat över hur frågan om WorldCat och dess användningsvillkor 
har utvecklats. OCLC som äger både Dewey och WorldCat står i en maktposition 
gentemot Sverige och dess potentiella bruk av WorldCat. Sverige har redan 
genomfört en kostsam utredning och gjort en övergång till Dewey. Frågan är då 
om KB och övriga forskningsbibliotek har kunnat erhålla den rationaliseringsvinst 
som ursprungligen var ett argument för övergång? Frågan jag ställt mig är om KB 
lyckades förhandla fram ett avtal med OCLC utan att behöva ge efter de befintliga 
principer om användning som KB har. I slutskedet av skrivande stund så kom ett 
meddelande via BIBLIST som anger att KB avslutat sina förhandlingar med 
OCLC gällande WorldCat. Förhandlingarna anges inte ha lett till en gemensam 
överenskommelse. OCLC håller fast vid kravet att poster hämtade ur WorldCat 
till Libris endast får användas med vissa restriktioner. Detta kan KB inte acceptera 
enligt sina befintliga principer (Kadesjö 2011). Frågan jag ställer mig då är om det 
finns någon alternativ plan nu när inte WorldCat kan användas? Går det i så fall 
att erhålla motsvarande rationaliseringsvinst? Den mest intressanta frågan enligt 
mig är om KB och Deweyprojektet skulle ha rekommenderat övergång till Dewey 
med ”facit” i hand eller om hinder och kunskap som framkommit idag skulle leda 
till andra beslut? 

 

6.5 Den svenska Deweydiskussionen och forskning 
Det framgår i aktuell forskning och rapportering om Dewey att snarlika 
resonemang gällande klassifikationssystemet förekommer i många olika länder. 
Dewey beskrivs precis som i det svenska materialet som ett internationellt spritt 
system översatt till många språk. Många tycks tilltalas av systemets möjligheter 
till djup klassificering och den uppdatering och kontinuerliga utveckling som görs 
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av systemet. Nackdelarna med systemet som framkommer är den amerikanska 
prägeln. Det tycks dock finnas en tilltro till att de olika europeiska länderna skall 
kunna påverka detta genom ändringsförslag. Jag uppfattar det som att det i den 
internationella rapporteringen förekommer mer uttalanden om hur Dewey är 
svåranvänt. Långa svårtydda koder och svårighet att uttrycka alla ämnen och 
aspekter är kritik som förekommer mot systemet. Uttalanden snarlika dessa är få i 
den svenska Deweydiskussionen. Svårigheter med Dewey framkommer i den 
svenska Deweydiskussionen huvudsakligen i folkbibliotekskontext. En diskussion 
om värdet av ett byte av klassifikationssystem framkommer i denna tid då 
klassifikationssystemen enligt vissa är på väg att tappa sin betydelse. 

 

Något jag funnit intressant i forskningen om Dewey är en trend som förekom i 
Nordamerika. Under 60-talet och framåt lämnade många forskningsbibliotek 
Dewey för att de ansåg att LC passade bättre på dessa bibliotek. Även då trenden 
de sista årtiondena stannat av anser jag att det är av intresse att många europeiska 
länder på senare år valt att gå över till Dewey, när Nordamerika som präglat 
systemet i många fall valt att frångå detsamma. 

 

6.6 Diskursanalys och Dewey 
Den typ och omfattning av empiri som uppsatsen behandlar kräver någon typ av 
analysverktyg. Ett analysverktyg bidrar till att rama in och synliggöra mönster och 
andra aspekter i materialet. Jag studerade våren 2011 diskursanalys och 
diskursteori som ett potentiellt arbetsverktyg. Jag fann att diskursanalys kan vara 
en svår metod att arbeta med. Metoden innehåller dock bra verktyg som är 
anpassningsbara efter materialet som skall studeras. Att Laclau och Mouffes 
perspektiv använts i uppsatsen har delvis bestämts utifrån att Bauer använt deras 
teori. Jag anser att det är av värde att utgå ifrån snarlik typ av diskursanalys för att 
kunna göra relevanta jämförelser med Bauers material. 

 

Att nyttja Diskursanalys som analysverktyg har varit både utmanande och 
givande. Diskursanalys kan innebära att ett material kan organiseras på olika vis. 
Styrkan med metoden är att den organiserar och synliggör materialet. 
Diskursanalys har i denna uppsats varit ett verktyg för att skapa översikt och insyn 
i den undersökta empirin. Möjligheten är att jag med denna metod skulle kunna 
organisera materialet under andra teman eller diskurser än de framkomna. Jag tror 
ändå att styrkan i metoden är att den undersökande synliggör materialet på ett vis 
som skapar möjlighet att reflektera över och hitta mönster. Uttalandena och 
empirin är det fasta och orubbliga som oavsett typen av diskursanalys lyser genom 
den mall och de verktyg som undersökaren använder. Uppsatsen är inget försök 
att påvisa några universella sanningar utan ett försök att synliggöra och reflektera 
över empirin genom ett raster. Som undersökare påverkar jag vilket raster jag 
brukar och hur jag organiserar mitt material. Jag hoppas ändå att jag genom 
diskursanalysen kunnat synliggöra och skapa en bild av den Deweydiskussion 
som idag pågår runt omkring på de svenska biblioteken. 
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6.7 Förslag till fortsatt forskning 
Uppsatsen synliggör och analyserar med diskursanalys den svenska 
Deweydiskussionen 2010-2011.  Denna uppsats belyser även skillnaderna i 
Deweydiskussionen idag (2010-2011) jämfört med hur Deweydiskussionen såg ut 
för några år sedan innan Dewey hade börjat införas i Sverige. Eftersom 
övergången till ett nytt klassifikationssystem är en långt pågående process hade 
det varit av intresse att undersöka denna process i ett senare skede. Det är även av 
intresse att undersöka hur övergången fungerat på längre sikt för de bibliotek som 
gått över till Dewey. En annan potentiell undersökning är att följa folkbibliotekens 
Deweydiskussion över de kommande åren. Denna uppsats kan sägas följa en 
tidsperiod (2005-2011) då forskningsbiblioteken gått från diskussion till 
övergång. Det hade varit av intresse att följa folkbiblioteken från diskussion till 
beslut. 
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Sammanfattning 

Den svenska bibliotekssektorn är idag mitt uppe i en diskussion och 
implementering av klassifikationssystemet Dewey. De flesta svenska biblioteken 
har fram tills nyligen använts sig av klassifikationssystemet SAB. När jag hösten 
2010 läste kursen Dewey decimalklassifikation började jag att fundera över 
klassifikationssystemet Dewey och dess framtid i Sverige. För drygt fem år sedan 
började diskussioner och rapporter om Dewey att dyka upp i Sverige. Det 
Kungliga biblioteket (KB) tog november 2008 beslut att gå över till Dewey vilket 
medförde att många svenska forskningsbibliotek tog samma beslut. Januari 2011 
gick KB och många andra svenska forskningsbibliotek över till Dewey. Sveriges 
folkbibliotek har andra förutsättningar att ta ställning till vid en eventuell 
övergång och har än så länge i stor utsträckning uppvisat en avvaktande hållning.  

 

Syftet med denna uppsats är att synliggöra och analysera den svenska 
bibliotekssektorns Deweydiskussion inför och under övergången till Dewey. 
Uppsatsens huvudfrågeställning är: Vad diskuteras om Dewey 2010-2011 och på 
vilket sätt? 

 

För att analysera och organisera Deweydiskussionen är diskursanalys använd som 
metod och teori. Den diskursanalys som använts är Laclau och Mouffes 
diskursteori. Verktyg och begrepp använda ur Laclau och Mouffes diskursanalys 
är diskurs, antagonism och hegemoni. Den uppsättning av teoretiska verktyg som 
Laclau och Mouffe använder har även använts som inspiration till att skapa en 
analysmodell anpassad efter uppsatsens empiri. Begrepp som används i den 
skapade analysmodellen är tema, uttryck och sambandskluster. 

 

Genom analysen framträder åtta olika sambandskluster. Dessa har legat till grund 
för de fyra diskurser som detekterats i materialet. Diskurserna är 
Transitionsdiskursen, Rumsliga diskursen, Redskapsdiskursen och 
Folkbiblioteksdiskursen. Transitionsdiskursen är en diskurs som berör frågor om 
övergång och beslutsgrund. Bibliotek rapporterar om smidiga övergångar och gott 
stöd från Deweyprojektet och KB men även om övergångar som känts mer eller 
mindre ofrivilliga till följd av KB:s beslut om övergång. En annan diskurs i 
materialet är den Rumsliga diskursen. Denna diskurs berör i många fall frågor om 
hylluppställning. Diskursen var förväntad då många forskningsbibliotek under 
perioden 2010-2011 planerade och genomförde övergångar till Dewey. 
Folkbiblioteken ingår i alla diskurser liksom i Folkbiblioteksdiskursen. Det 
framgår att folkbibliotek har mindre rationaliseringsvinst vid övergång och att de 
rumsliga aspekterna av en övergång oftast kräver mer arbete för folkbiblioteken 
än forskningsbiblioteken. Redskapsdiskursen är en diskurs som berör verktyg och 
mål som huvudsakligen KB och Deweyprojektet arbetat med och emot för att 
säkra en smidig övergång till Dewey.  

 

Slutsatser som framkommer i uppsatsen är att bibliotekssektorns 
Deweydiskussion under perioden 2005-2011 har gått från en abstrakt 
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planeringsfas till en konkret implementeringsfas. Tecken på att Dewey håller på 
att införlivas och befästas i Sverige är bl.a. att Dewey har börjat omnämnas som 
DDK istället för DDC i bibliotekssektorn. Där forskningsbiblioteken kan sägas 
vara en första generation som implementerar Dewey kan folkbiblioteken sägas 
vara en andra generation som nu befinner sig i en planeringsfas. 
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